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, 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

MARINA-IOANA ALEXANDRU

M-am nascut in Bucuresti in data de 04 aprilie 1969 si sunt de profesie Mediator,
Avocat si Arbitru.
In anul 2007, am auzit pentru prima data despre mediere si am spus atat in sinea mea,
cat si familiei : “eu asta vreau sa fac, asta mi se potriveste cel mai bine” .
Am urmat in acelasi an Cursurile de Formare in Mediere ale CENTRULUI DE
MEDIERE CRAIOVA in cadrul Proiectului Ministerului Justitiei sponsorizat de
Secretariatul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii, avand formatori de inalta
clasa americani si romani.
Astfel, am devenit mediator autorizat in data de 06 aprilie 2008.
In tot acest rastimp, am urmat cursuri de pregatire profesionala continua si
specializare in domeniul medierii, atat intr-un cadru organizat, cat si ca autodidact.
In anul 2009 am urmat cursurile de pregatire in tehnici de comunicare si tehnici de
negociere in cadrul training-urilor sustinute de catre societatea HILD ASSET S.A –
Bucuresti.
In anul 2011 am absolvit:
-Cursurile de Tehnici Avansate in Mediere – Analiza Conflictului ale Scolii de
Formare ``FMMM``;
-Cursurile de Tehnici Avansate in Mediere ale Scolii de Formare ``FMMM`` si ale
Scolii ``THE LORD SLYNN of HADLEY`` - EUROPEAN LAW FOUNDATION din
Marea Britanie si
-Cursurile de Tehnici Avansate in Mediere ale Scolii Federal Mediation and
Conciliation Service, Washington D.C., U.S.A., agentia independenta specializata a
Guvernului S.U.A, specializare cu certificare internationala.
Tot in anul 2011, am devenit membru activ al grupului de lucru din cadrul Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) si membru in cadrul Proiectului
``CARAVANA MEDIERII – MEDIEREA APROAPE DE TINE!`` realizat de Scoala de
Formare in Mediere F.M.M.M in parteneriat cu U.C.M.R;
Iar in anul 2013 am devenit Formator debutant ( in prezent formator principal ) in
mediere al Scolii de Formare in Mediere Mugur Mitroi – FMMM si absolventa a
Cursurilor de specializare cu calificare si certificare internationala in CO-MEDIERE ale
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Scolii de Formare ``FMMM`` cu participarea trainerilor britanici Monica Hanaway si Diana
Mitchell de la REGENT’S COLLEGE of London – Marea Britanie.
Pregatirea si experienta profesionala dobandite in activitatea mea de-a lungul anilor,
precum si exercitarea profesiei de mediator, m-au ajutat foarte mult sa inteleg si sa simt
atat importanta medierii, cat si necesitatea existentei acesteia in societatea noastra.
Din dorinta satisfacerii nevoilor de autorealizare, m-am pregatit continuu pentru a
raspunde provocarilor nou aparute in viata mea, cu privire la activitatile de organizare si
coordonare manageriala.
Inca din timpul facultatii, am lucrat ca director al unei societati comerciale, apoi, in
anul 2003 am infiintat o agentie de turism pe care am condus-o ca urmare a faptului ca am
devenit absolventă a CENTRULUI NAŢIONAL DE INVATAMANT TURISTIC, Tourism,
Hotel & Restaurant Consulting Group din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului – Autoritatea Nationala pentru Turism, in cadrul programului de
formare/perfectionare manageriala, cu specializarea MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR
DIN TURISM si am obtinut BREVET IN TURISM pentru Agentii Tur Operatoare.
Chiar daca de-a lungul timpului am avut multe satisfactii in intreaga cariera, totusi
Medierea, este marea mea pasiune profesionala.
Din acest motiv, m-am implicat in mod activ in implementarea, dezvoltarea si
promovarea procedurii de mediere in sistemul social romanesc, participand la conferinte,
seminarii si intruniri in cadrul unor grupuri de discutii prin sustinerea unor teme de interés
major in acest domeniu.
Am fost Director al Departamentului Publicatii si Proiecte de Promovare din cadrul
Asociatiei Centrului Mediatorilor Profesionisti Bucuresti – coordonator de proiect in
cadrul protocoalelor incheiate cu instantele de judecata si coordonator al birourilor de
informare despre mediere din cadrul instantelor ( intre anii 2011-2013 )
In anul 2012 am infiintat, in calitate de membru fondator, Asociatia Centrul
Mediatorilor Baia Mare al carei membru activ sunt si pe care o conduc in calitate de
Presedinte. Asociatia este membru al Federatiei Uniunea Centrelor de Mediere din
Romania(U.C.M.R.).
Avand in vedere faptul ca unul dintre dezideratele Federatiei U.C.M.R este de a
consolida legatura si conlucrarea dintre mediatorii din toata tara, tot in anul 2012 am
participat ca membru fondator si la infiintarea Asociatiei Mediatorilor „STARS - Social
Training And Antreprenorial Research Society”.
De la sfarsitul anului 2010- inceputul anului 2011, m-am implicat in mod activ in
Comisia Consultativa a Corpului Profesional al Mediatorilor din Romanaia, initial ca
reprezentant al Asociatiei Centrului Mediatorilor Profesionisti Bucuresti, apoi, ca
reprezentant Asociatiei Centrul Mediatorilor Baia Mare.
Am fost Coordonator al Comisiei Consultative a Corpului Profesional al
Mediatorilor din Romanaia , in anul 2012 + septembrie-decembrie 2013.
Din anul 2011 sunt membru al grupului de lucru din cadrul Uniunii Centrelor de
Mediere din Romania (U.C.M.R.) si membru in cadrul Proiectului ``CARAVANA
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MEDIERII – MEDIEREA APROAPE DE TINE!`` realizat de Scoala de Formare in Mediere
F.M.M.M in parteneriat cu U.C.M.R.
In anul 2012, impreuna cu membrii Asociatiei Centrul Mediatorilor Baia Mare,
am organizat o intalnire cu societatea civila pe plan local, in cadrul Proiectului
``CARAVANA MEDIERII – MEDIEREA APROAPE DE TINE!`` - actiune de promovare a
medierii in interesul public, iar in anul 2013, in Parteneriat cu Tribunalul Maramures, am
organizat la sediul instantei, un seminar cu invitati de marca din lumea medierii, la care au
participat magistrati, avocati si mediatori din Judetul Maramures.
In prezent sunt Vicepresedinte si Membru in Consiliul Director al Federatiei
Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) precum si Asociat coordonator
al ``ACORD``ALEXANDRU&ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE
MEDIATORI cu sediul principal in Bucuresti si sediul secundar in Baia Mare.
In primavara-vara anului 2014:
-am participat alaturi de toti colegii prezenti la unicul protest public al mediatorilor
organizat de catre Presedintele U.C.M.R impotriva masurilor de decimare a legii si implicit
al profesiei de mediator;
- am lucrat in cadrul echipei U.C.M.R la elaborarea proiectului de lege a medierii prin
care ne propunem promovarea si implementarea medierii la nivel national astfel incat sa dam
valoare profesiei pentru a conferí respect fata de profesionistii mediatori;
-am lucrat in cadrul echipei U.C.M.R la unicul proiect de corelarea legislativa ca
urmare a admiterii exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la obligativitatea sedintei de
informare despre mediere, proiect depus si inregistrat la tóate organismele si institutiile de
stat abilitate.
Proiectele la care fac referiré au fost date publicitatii tocmai pentru ca toti colegii mediatori
sa poata avea cunostinta de ceea ce ne-am propus si sa ni se alature.
MARINA-IOANA ALEXANDRU
25 ianuarie 2015
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