Declaratie de intentie

In calitate de viitor membru in Consiliul de Mediere inteleg sa
raman consecvent 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
Mugur Bogdan Mitroi

Mi-am inceput activitatea de mediator in anul 2003 in Craiova, in cadrul proiectului-pilot dezvoltat de
Ambasada S.U.A. si Ministerul de Justitie din Romania. Pana atunci profesasem ca avocat, activitate
de care ulterior m-am indepartat treptat, pana la a renunta. Ca si in cazul mai tuturor mediatorilor
profesionisti din Romania, inceputul a fost mai ezitant; nu te poti “rupe” foarte usor de o viata si o
activitate care iti ofera siguranta si poate chiar satisfactii. Dar, din momentul in care am dat curs

imboldului intern si am optat exclusiv pentru mediere, lucrurile s-au asezat pe fagasul lor ca si cand ar
fi fost dintotdeauna acolo.

Intre 2003 - 2007 am participat la peste 700 de medieri in cadrul proiectului mai sus descris. Treptat,
am devenit formator - initial in tandem cu cei 15 mediatori-traineri americani de o experienta
incontestabila, printre care Fred Souk, Kathleen Patterson, Harlow Case, James Apple, Susan Green,
Eileen Hoffman, David Michael, Linda Lazarus etc. Am fost mandru sa invat de la fiecare dintre ei
tehnicile de mediere si tacticile din cazuri concrete, dar si spiritul de echipa.

Firesc, influenta mentorilor mei s-a sedimentat in anii ce au urmat, imbogatindu-se cu experientele
zilnice din propriul meu birou si, in timp, am simtit ca 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 realizarea acestor deziderate, am fondat si dezvoltat numeroase proiecte individuale, in timp ce,
institutional, m-am implicat in fondarea si dezvoltarea proiectului privat al federatiei Uniunea Centrelor
de Mediere din Romania (U.C.M.R.), participand in paralel si in organismul public Consiliul de Mediere.

Membru fondator al Centrului de Mediere Craiova, formator in domeniul medierii, examinator si expert
evaluator de programe de formare in domeniul medierii din anul 2005, in 2010 am fondat Scoala de
Formare FMMM.

Activ in domeniul organizatiilor profesionale din anul 2004, am detinut functii de director de program si
de vanzari in cadrul Centrului de Mediere Craiova, director de dezvoltare in cadrul Centrului de Mediere
Buzau, director PR in cadrul Centrului Mediatorilor Profesionisti Bucuresti. In 2005 m-am numarat
printre fondatorii Uniunii Centrelor de Mediere din Romania, singura federatie nationala specializata in
A.D.R.; din 2011 am devenit presedinte al Uniunii, in aceasta calitate obtinand recunoasterea
internationala a organizatiei in Europa si S.U.A., precum si incheierea unui protocol de parteneriat cu
Institutul Diplomatic Roman si Uniunea Camerelor de Comert Bilaterale. In 2012 am fondat asociatia mediatorilor
S.T.A.R.S., al carei presedinte sunt in prezent.

Concret, pana in prezent, pot enumera urmatoarele proiecte intre 2010-2014:
1. am elaborat 3 carti de specialitate in domeniul medierii;

2. am fondat prima revista de mediere din Romania editata bilingv romano-engleza, cu aparitie
lunara, care a implinit 53 de numere – www.mediereatehnicasiarta.ro, pentru promovarea
medierii si mediatorilor din Romania;
3. am creat prima baza de date privata virtuala a mediatorilor si stirilor despre mediere din
Romania – www.portalmediere.ro;
4. am infiintat primul spatiu tv online al mediatorilor – www.medieretv.ro;
5. am realizat, finantat si dezvoltat “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 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;
6. am administrat si finantat editarea, traducerea si publicarea de carti de specialitate (“Colectia
F.M.M.M.”);
7. am realizat si finantat conferinte despre mediere cu impact international;
8. am organizat diverse evenimente de promovare a medierii dedicate mediului de afaceri;
9. am organizat si finantat cele mai elitiste cursuri de pregatire continua a mediatorilor romani,
invitand formatori din S.U.A. si Marea Britanie, pentru a pregati la nivelul Uniunii Centrelor de
Mediere din Romania o echipa de mediatori de elita;
10. am organizat si sponsorizat editiile “Mentor Mediare” - cel mai mare eveniment de pregatire
profesionala continua din Romania, in care formatorii participa benevol;
11. am organizat si finantat activitati de responsabilitate sociala precum “Maratonul Mustului” si
“Campania C.R.E.D.” pentru copiii si persoanele defavorizate;
12. asociatia pe care o conduc (S.T.A.R.S.) a organizat si promovat medierea in mediul scolar prin
proiectul “Cum sa fii si tu un bun mediator”;
13. pe plan international, revista “Medierea Tehnica si Arta” a fost si va fi partener media si
organizational al Conferintelor Internationale de Mediere organizate de Camera Internationala
de Comert de la Paris (2013, 2014, 2015), precum si a Congresului al VI-lea al Mediators
Beyond Borders International din Istanbul (2013);
14. asociatia pe care o conduc (S.T.A.R.S.) este co-organizator al celui de-al VII-lea Congres al
Mediators Beyond Borders International din Bucuresti, 2015;
15. am incheiat parteneriate cu institutii de prestigiu din Romania si din Europa precum Uniunea
Camerelor Bilaterale de Comert, Institutul Diplomatic Roman, Federal Mediation and
Conciliation Service, The Slynn Foundation, bucurandu-ne de mesajele Casei Regale a
Romaniei pentru activitatea Uniunii Centrelor de Mediere din Romania;
16. am organizat singurul protest public al mediatorilor atunci cand legea medierii a fost casapita,
concomitent cu o campanie de scrisori de protest adresate organismelor relevante, nationale si
internationale;

In 48 de luni, adica 4 ani, 2010 – 2014 am organizat si finantat peste 60 de evenimente in domeniul
medierii din Romania si din Europa, adica aproape doua evenimente la mai putin de 30 de zile.

Mugur Bogdan Mitroi
25 ianuarie 2015

