Declaratie de intentie

In calitate de viitor membru 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
UCMR 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, nonjuridica.

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.!

Biografie
Anca Iacob

Am intrat in lumea medierii in anul 2009 in urma absolvirii cursului de formare in mediere organizat
de Centrul de Mediere Craiova. Ceea ce am invatat la acel curs a fost atat de fascinant si se potrivea atat
de bine caracterului meu, incat m-am hotarat sa incep activitatea practica in acelasi an.
Daca pana in anul 2009 mi-am canalizat intreaga atentie catre profesia de jurist si colaborator al
Universitatii Maritime Constanta, dupa deschiderea biroului de mediator am lasat in plan secund activitatile
anterioare.
Pregatirea din cursul de formare in mediere mi-a oferit notiuni de baza suficiente pentru un
“inceput”, insa dorinta mea de a cunoaste si de a invata de la cei mai buni a prevalat. Mai intai am urmat
cursul de “Tehnici avansate in mediere” sustinut de F.M.M.M., apoi am vrut sa invat din “trucurile” utilizate
de traineri englezi (Monica Hanaway, Diana Mitchell, Paul Randolf) si americani (Eileen Hoffman si Linda
Lazarus), acestia provenind din tari in care medierea a intrat deja in mentalitatea cetateanului.
Datorita comunitatii restranse de mediatori din perioada 2009-2010, am simtit nevoia de a
comunica si de a avea un schimb de pareri cu colegi mediatori. Astfel am devenit membru al Asociatiei
Centrul de Mediere Constanta. Mi-am dorit sa ma implic in activitatea de promovare desfasurata de
Asociatie si am facut parte din echipa manageriala a acesteia. In anul 2012 am fost propusa si aleasa
presedinte al Centrului de Mediere Constanta, iar in anul 2014 colegii mi-au acordat increderea lor pentru
un nou mandat. Fiind reprezentantul legal al Asociatiei, sunt membru in Consiliul Director al Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania.
In timpul mandatului meu de presedinte al Asociatiei, impreuna cu echipa manageriala am
organizat evenimente pentru promovarea medierii ca metoda alternativa de rezolvare a disputelor si am
colaborat cu reprezentatii asociatiilor profesionale ori de cate ori interesele colegilor nostri erau pe cale sa
fie incalcate.
Sunt reprezentant al Centrului de Mediere Constanta in Comisia Consultativa a Corpului
Profesional al Mediatorilor din Romania. Am devenit formator in domeniul pregatirii profesionale
specializate in anul 2011 si am obtinut acreditarea ca formator principal pentru a sustine cursuri de formare
a mediatorilor in programele de formare derulate de catre Scoala de Formare in Mediere Mugur Mitroi. Din
anul 2014 sunt examinator si expert evaluator de programe de formare in domeniul medierii.
mea:
•

Avand in vedere tot ce am scris mai sus, voi lasa loc si faptelor sa vorbeasca despre activitatea
am fost manager de proiect la “Caravana Medierii”, cel mai mare proiect national cu identitate
proprie de promovare a medierii in randul publicului; “Caravana” a constat în evenimente
organizate in fiecare luna intr-un alt oras, unde publicul s-a putut intalni cu mediatorii si a obtinut
informatii directe cu privire la metodele ADR. In acest scop, au fost organizate 30 de evenimente
lunare in Romania. Trei evenimente speciale au avut loc pe 24 mai 2012, cand “Caravana” s-a
oprit in Bruxelles (Belgia), in parteneriat cu Arthis – Maison Culturelle Belgo – Roumaine; pe 23
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august 2012 in Kerkyra (Grecia) , in parteneriat cu Centrul Elen pentru Mediere si Arbitraj; iar pe 18
martie 2013 workshopul Caravanei a fost organizat la Ambasada Romaniei in Londra, in
parteneriat cu Fundatia Slynn si Camera de Comert Britanico-Romana;
sunt autoarea a numeroase articole in revista de specialitate bilingva romano-engleza “Medierea
tehnica si arta”, singura revista pentru promovarea medierii si mediatorilor din Romania, cu aparitie
lunara, care a implinit 53 de numere;
sunt lector in conferintele de pregatire profesionala continua a mediatorilor organizate de asociatii
profesionale in parteneriat cu Uniunea Centrelor de Mediere din Romania;
am participat la organizarea conferintelor despre mediere;
am fost participant activ in proiectele de responsabilitate sociala precum “Maratonul Mustului” si
“Campania C.R.E.D.” pentru copiii si persoanele defavorizate;
am organizat impreuna cu echipa manageriala a Centrului de Mediere Constanta sesiuni de
informare si de promovare a avantajelor medierii in localitati din jud. Constanta;
Asociatia pe care o conduc este partener al celui de-al VII-lea Congres al Mediators Beyond
Borders International din Bucuresti, 2015;
am fost printre organizatorii singurului protest public al mediatorilor atunci cand legea medierii a
fost casapita, concomitent cu o campanie de scrisori de protest adresate organismelor relevante,
nationale si international.

Nu sunt adepta vorbelor multe si spuse fara rost. Sunt o persoana onesta, puternica, responsabila
si hotarata care isi stabileste clar obiectivele si le indeplineste cu abnegatie. Vreau sa fac performanta in
mediere si sa stabilesc noi standarde de calitate in profesia noastra.
Inchei prin a va spune ca 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.
Anca Iacob
25 ianuarie 2015

