Declaratie de intentie
In calitate de viitoare membra in Consiliul de Mediere inteleg sa raman consecventa
politicilor publice afirmate si sa sustin si pe mai departe dezideratele propuse de echipa
U.C.M.R. si anume:
Vrem ca impreuna cu tine sa facem o noua lege a medierii prin care procedura sa fie
obligatorie, iar acordul sa aiba valoare executorie, asa cum prevede proiectul initiat de
U.C.M.R. din vara anului trecut.
Vrem ca impreuna cu tine sa organizam profesia in judetul tau si sa te lasam pe tine sa
decizi acolo, asigurand un corp profesional cu identitate proprie.
Vrem ca impreuna cu tine sa promovam medierea ca o profesie distincta si
independenta, non-juridica.
Impreuna dam valoare medierii.
Iti multumim noi, Mugur Mitroi, Anca Iacob, Lucian Enache, Gabriela Ichim, Victoria
Graur, Stef Stefan, Marina Ioana Alexandru, Ana Maria Tuluc, Rodica Cociu Anghel.
Doar in echipa se pot lua decizii! Voteaza echipa U.C.M.R.!
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Biografie
Tuluc Ana Maria

Am pornit la drum in 2011 avand cunostinte minime despre mediere, dar speranta si vointa
cat pentru zece oameni. Mi-am inceput programul de formare profesionala la liceul “Octavian
Goga” din Sibiu, am absolvit facultatea de Stiinte Economice din Sibiu, m-am inscris intrun program de master din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, acum fiind la
un program de doctorat din cadrul aceleiasi Academii de Studii Economice din Bucuresti.
Sunt mediator, am absolvit cursurile Scolii de Formare in Mediere Mugur Mitroi, m-am
autorizat si sunt un bun profesionist. Ca si in cazul mai tuturor mediatorilor profesionisti din
Romania, inceputul a fost cu entuziasm, dar in acelasi timp greu; nu poti renunta usor la o
viata si o activitate care iti ofera siguranta si satisfactii, in speranta indeplinirii unui vis.
Am inceput sa iau contact cu lumea de business in 2004, studenta fiind, cand m-am oferit sa
lucrez ca voluntar la o societate importanta in Sibiu, avand ca indeletniciri principale
urmarirea investitiilor firmei, conceperea strategiilor de comunicare si marketing, elaborarea
de studii de piata, intocmirea documentatiilor de licitatie, consultanta economica si financiara
(intocmirea evidentelor contabile, urmarirea relatiei cu banca, evidenta furnizorilor si a
clientilor si activitate de PR.).
Din 2007 pana in prezent am detinut functii de conducere, in calitatea mea de manager am
demonstrat ca am capacitatea de a lua decizii si de a-mi asuma responsabilitati; am o putere
mare de sinteza si analiza; am o mare capacitate de planificare in functie de termenele
stabilite si de antrenare a membrilor echipei de lucru in vederea finalizarii obiectivelor; sunt
un bun organizator; un bun evaluator si cel mai important, am invatat sa relationez cu
subalternii – sunt capabila sa ascult, sa motivez, dar si sa sanctionez atunci cand este cazul.
Nu sunt perfecta, am gresit uneori in fata situatiilor in care am fost obligata sa reactionez,
invat din greseli si stiu sa imi cer scuze cand situatia o impune.

Am invatat, ca un bun profesionist trebuie sa fie un om ce pune accent pe dezvoltarea sa
continua, un bun profesionist trebuie sa-si dobandeasca recunoastere atat nationala, cat si
internationala, iar calitatea serviciului oferit este direct proportionala cu dezvoltarea noastra
profesionala. Nu putem aduce plus valoare profesiei noastre decat imbunatatindu-ne mereu
bagajul de cunostinte prin acumularea de informatii, prin accesarea de programe de formare
continua, prin procurarea de materiale informative, etc.
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De aceea, pentru a-mi dezvolta calitatile manageriale am absolvit cursuri de Expert Achizitii
Publice, Manager de Proiect, de Evaluator in Sistemul Formarii Profesionale Continue,
Formator, sunt Broker pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata
de SC BMFM SA Sibiu din 2007, iar in 2006 am absolvit cursul de Agenti pentru servicii de
investitii financiare, organizat de Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu.
Cu toate acestea, din 2011, momentul in care mi-am descoperit vocatia si am optat pentru
mediere, lucrurile s-au asezat pe fagasul lor ca si cand ar fi fost dintotdeauna acolo, ca si cand
tot ce am facut pana atunci si tot ce voi acumula in continuare va fi pentru definirea mea ca
mediator. Astfel ca in 2011, am infiintat la Sibiu „Asociatia Profesionala a Mediatorilor
Transilvania”, prima structura menita sa uneasca si sa reprezinte interesele mediatorilor
sibieni, pe plan local initial, deoarece mereu am considerat ca impreuna, ca entitate unita,
putem fi credibili si putem demonstra buna intentie, buna organizare, competenta si
randament. Am crezut si voi crede mereu in puterea echipei, consider ca impreuna vom putea
face diferenta.
Asociatia Profesionala a Mediatorilor Transilvania din
Centrelor de Mediere din Romania (UCMR), se implica
propune sa militeze pentru un cadru organizatoric pentru
dispuna de conditii adecvate, de materiale informative si
acestei profesii.

Sibiu, face parte din Uniunea
activ in proiectele UCMR si isi
mediatori, astfel incat acestia sa
de know-how pentru practicarea

Firesc, intreaga mea activitate profesionala a fost influentata de oamenii care mi-au indrumat
pasii atat in profesia de economist, cat si in cea de mediator, informatiile, cunostintele,
experienta, toate s-a sedimentat in ani, imbogatindu-se cu experientele zilnice din propriul
meu birou, ceea ce imi da convingerea ca acum pot contribui la dezvoltarea profesiei mele.
Viziunea mea despre dezvoltarea profesiei de mediator a fost si este simpla: promovare
nationala; organizare teritoriala la nivel judetean; identitate proprie a corpului profesional si
un corp profesional bine pregatit, in vederea alinierii la standardele internationale.
Pentru indeplinirea acestei viziuni, am initiat, am sprijinit si participat la numeroase actiuni,
cursuri de formare continua, conferinte, am organizat evenimente cu impact social si nu
numai, concret, pana in prezent, pot enumera urmatoarele proiecte in care m-am implicat
activ in perioada 2011 -2014:
1. Workshop-ul “MEDIEREA – INFORMARE SI APLICATIE”, care a avut loc la
AUDITORIUL UNIVERSITATII ROMANO - GERMANA din Sibiu. Acest
eveniment s-a bucurat de o prezenta numeroasa, de un public receptiv si pregatit,
workshop-ul fiind un imbold pentru proiectele ce au urmat.
2. CARAVANA MEDIERII, in 28 septembrie 2012. Proiectul “Caravana Medierii Medierea Aproape de Tine!” realizat de Scoala de Formare in Mediere Mugur Mitroi
(F.M.M.M.) si dezvoltat in parteneriat cu Uniunea Centrelor de Mediere din Romania
(U.C.M.R.), se deruleaza in toata tara pe o perioada de 24 de luni, avand drept scop
promovarea medierii ca metoda alternativa de rezolvare a disputelor. In cadrul
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proiectului CARAVANA MEDIERII LA SIBIU, F.M.M.M. Romania si Uniunea
Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.), in parteneriat cu Asociatia
Profesionala a Mediatorilor Transilvania din Sibiu, au distribuit 500 de exemplare din
revista “Medierea Tehnica si Arta” numarul 24/septembrie 2012, cu articole scrise si
de mediatorii sibieni, precum si alte materiale realizate de acestia pentru informarea
publicului asupra procedurii medierii. Totodata, mediatorii vor oferi publicului
informatii despre noua procedura obligatorie de informare a justitiabililor cu privire la
procedura medierii anterior recurgerii la instanta de judecata, conform ultimelor
modificari aduse legii medierii. Rolul mediatorilor sibieni este de a informa cetatenii
despre avantajele medierii, punand accentual pe latura umana, explicand concis si pe
intelesul tuturor in ce constau aceste avantaje si cum pot fi folosite in avantajul lor.
3. Luna septembrie 2012 a insemnat si deschiderea oficiala a sediului ASOCIATIEI
POFESIONALE A MEDIATORILOR TRANSILVANIA SIBIU.
4. Noiembrie 2013, am deschis un sediu secundar, pentru a veni in sprijinul
membrilor nostri, Asociatia Profesionala a Mediatorilor Transilvania ofera
acestora, cu titlu gratuit, spatiu mobilat si utilat cu toate cele necesare, pentru
desfasurarea activitatii de mediere.
5. In 1 februarie 2013, am organizat doua evenimente speciale:
•

•

Lansare carte “MEDIEREA O PERSPECTIVA PSIHOLOGICA
ASUPRA SOLUTIONARII CONFLICTELOR” – de Paul Randolph si
Freddie Strasser.
Workshop-ul “1 FEBRUARIE 2013 – INCEPUTUL MEDIERII
SIBIENE”, desfasurat la BIBLIOTECA JUDETEANA ASTRA SIBIU.

6. In fiecare an, am contribuit la campania “C.R.E.D. – Copiii Rad Eu Daruiesc” prin
care am adus un mic zambet pe fetele celor incercati de viata.
7. Am participat activ la evenimentul “Mentor Mediare” – cel mai mare eveniment de
pregatire profesionala continua din Romania, in care formatorii participa benevol.
8. Am obtinut certificare de formare continua - The Lord Slynn of Hadley
European Law Foundation – Traineri: Paul Randolph, Monica Hanaway – 2012
9. Am obtinut certificare de formare continua - Federal Mediation and
Conciliation Service U.S.A.- Advanced Mediation Training- 2014.
10. Presedinte a Asociatiei Profesionale a Mediatorilor Transilvania Sibiu /
Vicepreședinte UCMR
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In anul 2015 voi implementa noi proiecte pentru membrii asociatiei pe care o conduc si vom
continua sa ne implicam activ in viata sociala. In colaborare cu UCMR, cu Scoala de Formare
Mugur Mitroi si cu STARS EU vom aduce in Sibiu urmatoarele proiecte:
1.

„Metode si tehnici de solutionare a conflictelor in mediul scolar”, proiect initiat
de S.T.A.R.S. – Social Training and Antreprenorial Research Society, asociatie
afiliata Uniunii Centrelor de Mediere din Romania.

1. “Cum sa fii si tu un bun mediator?” S.T.A.R.S. – Social Training and
Antreprenorial Research Society, asociatie afiliata Uniunii Centrelor de Mediere
din Romania, anunta extinderea derularii proiectului „Cum poti fi si tu un bun
mediator”. Pornind de la premisa ca disputele verbale si fizice din mediul scolar fac
dificila integrarea copiilor si adolescentilor si pot deveni o bariera in formarea lor
sustenabila ca adulti, mediatorii prezinta notiuni de mediere in institutiile de
invatamant, in cadrul unor sesiuni de instruire, ateliere de lucru interactive, teste,
concursuri etc.
2015 va fi un an important pentru medierea sibiana, de aceea, vom oferi, in continuare, prin
membrii nostri, servicii de calitate, vom mentine un mediu competitiv pe piata sibiana,
asigurand un climat optim de dezvoltare profesionala pentru toti membrii nostri, actuali si
viitori, si ne vom pune know-how-ul la dispozitia oamenilor care ne solicita ajutorul.

Tuluc Ana Maria
25 ianuarie 2015
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