Declaraţie de intenţie
În calitate de viitor membru în Consiliul de Mediere înţeleg să rămân consecvent politicilor
publice afirmate şi să susţin şi pe mai departe dezideratele propuse de echipa U.C.M.R. şi
anume:
Vrem ca împreună cu tine să facem o noua lege a medierii, prin care procedura să fie
obligatorie, iar acordul de mediere să aibă valoare executorie, aşa cum prevede proiectul iniţiat
de U.C.M.R. din vara anului trecut.
Vrem ca împreună cu tine să organizăm profesia în judeţul tău şi să te lăsăm pe tine să decizi
acolo, asigurând astfel un corp profesional cu identitate proprie.
Vrem ca împreună cu tine să promovăm medierea ca o profesie distinctă şi independentă, nonjuridică.
Împreună dăm valoare medierii!
Îţi multumim noi, Mugur Mitroi, Anca Iacob, Lucian Enache, Gabriela Ichim, Victoria Graur,
Ştefan Ştef, Marina Ioana Alexandru, Ana Maria Tuluc, Rodica Cociu Anghel.
Doar în echipă se pot lua decizii! Votează echipa U.C.M.R.!

Biografie
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Sunt licenţiat în ştiinţe juridice la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu din anul 2001. După absolvirea
studiilor superioare de bază am continuat pregătirea şi perfecţionarea profesională. Astfel în perioada
2004 – 2006 am urmat şi absolvit în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Sociale cursurile de master în specializarea „Ştiinţe Penale şi Criminalistică”. În
perioada 2005 – 2007 am urmat şi absolvit în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative,
Bucureşti, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, cursurile de master în

specializarea „Integrare Europeană: Politică şi Economie Europeană”. În perioada 2004 – 2005, ca şi
consilier juridic al Casei de Asigurări de Sănătate Alba am participat la o serie de cursuri de pregătire
profesională organizate de către Institutul Naţional de Administraţie în parteneriat cu Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate dintre care amintesc: „Direcţii de eficientizare a utilizării resurselor umane”
(2004), „Managementul conflictelor de muncă”, „Încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea
raporturilor de muncă şi a relaţiilor de serviciu” (2005). În anul 2007 am urmat cursul de perfecţionare
profesională „Managementul Resurselor Umane” iar în anul 2008 cursul de perfecţionare profesională
„Management Juridic”, ambele organizate de SC Gam Pro Expert Bucureşti şi autorizate de către
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei alături de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Tot în anul
2007 am participat la cursul de formare „Mediator Antidiscriminare” organizat la Alba Iulia de către
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, acesta fiind primul meu contact cu noţiunea de
mediator.
În anul 2011 am participat, în Alba Iulia, la cursul de formare iniţială în profesia de mediator organizat
de către Şcoala de Formare în Mediere Mugur Mitroi. Activitatea de mediator mi-am început-o în anul
2012 în cadrul Biroului de mediator – Nicolae Ştefan Ştef, după obţinerea autorizării din partea
Consiliului de Mediere. Tot în cursul anului 2012, ca urmare a schimbării de domiciliu, am solicitat
Consiliului de Mediere autorizarea unui sediu secundar în municipiul Zalău, unde profesez şi în
prezent. Desigur că începutul în noua profesie de mediator nu a fost deloc uşor, însă rezultatele
obţinute în urma cazurilor mediate şi a muncii de promovare a profesiei depusă împreună cu ceilalţi
colegii mediatori din Asociaţia „Centrul de Mediere” Sălaj şi U.C.M.R., îmi oferă motivaţia necesară
pentru a continua în această nobilă profesie.
Din anul 2012, beneficiind de încrederea şi suportul colegilor mediatori din Asociaţia „Centrul de
Mediere” Sălaj, organizaţie membră U.C.M.R., deţin funcţia de Vicepreşedinte al acestei organizaţii,
singura organizaţie profesională a mediatorilor autorizaţi din judeţul Sălaj, iar din anul 2013 deţin şi
funcţia de Vicepreşedinte al Federaţiei Uniunea Centrelor de Mediere din România.
În toată această perioadă de timp scursă de la autorizarea mea ca şi mediator şi până în prezent am
avut alături, atât pe plan local cât şi pe plan naţional, o echipă formată din buni profesionişti cu care am
împărtăşit experienţa câştigată în urma medierilor, ne-am perfecţionat împreuna tehnicile şi tacticile de
mediere, am dezvoltat şi întărit spiritul de echipă.
Acum simt că pot şi eu să contribui la dezvoltarea profesiei mele. Ştiu că, împreună cu colegii mei,
putem face ca profesia de mediator să devină o profesie respectată de către toate celelalte profesii
liberale şi de către toţi profesioniştii care activează pe piaţa conflictelor din România.
Viziunea mea despre dezvoltarea profesiei de mediator a fost şi este simplă: promovare naţională;
organizare teritorială la nivel judeţean; identitate proprie a corpului profesional şi un corp profesional
bine pregătit, în vederea alinierii la standardele internaţionale.
Pentru realizarea acestor deziderate, am iniţiat şi dezvoltat proiecte individuale şi colective de
promovare a medierii ca profesie ADR şi a mediatorilor ca specialişti în rezolvarea conflictelor, iar
instituţional, m-am implicat activ proiectele private ale Asociaţiei „Centrul de Mediere” Sălaj şi ale
Federaţiei Uniunea Centrelor de Mediere din România (U.C.M.R.), organizaţie recunoscută la nivel
naţional şi internaţional în Europa şi S.U.A..

Concret, până în prezent, pot prezenta următoarele proiecte pe care le-am iniţiat sau la dezvoltarea
cărora mi-am adus contribuţia şi participarea în perioada 2012-2014:
1. Caravana Medierii organizată în Zalău în octombrie 2012, în parteneriat cu U.C.M.R. în cadrul
proiectului „Medierea aproape de tine”, iniţiat de U.C.M.R., cel mai mare proiect naţional cu
identitate proprie de promovare a medierii în rândul publicului;
2. În luna decembrie 2012 am organizat în Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj,
lansarea cărţii „Medierea, Perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictelor”, carte care
face parte din colecţia FMMM;
3. Împreună cu ceilalţi colegi din Asociaţia „Centrul de Mediere” Sălaj şi în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană Sălaj am derulat, în anul 2013, la nivelul municipiului Zalău, proiectul
public de informare a cetăţenilor „Medierea pe înţelesul tuturor”, prin intermediul căruia sălăjenii
au intrat în contact cu mediatorii şi au putut primi informaţii despre mediere, avantajele acesteia
precum şi domeniile de aplicare, fiind luate în discuţie situaţii concrete în care se poate aplica
medierea;
4. Ca reprezentant al Asociaţiei „Centru de Mediere” Sălaj, împreună cu colegii mei, am iniţiat
întâlniri cu reprezentanţii instanţelor de judecată din judeţul Sălaj, ai Inspectoratului Judeţean
de Poliţie Sălaj, Poliţiei Municipiului Zalău şi Poliţiei Şimleu Silvaniei, prilej cu care au fost
încheiate protocoale de colaborare având drept scop promovarea medierii ca metodă
alternativă de soluţionare a conflictelor precum şi aa mediatorilor.
5. În continuarea promovării medierii am semnat şi publicat, constant, articole despre mediere si
avantajele acesteia, care au apărut în paginile ziarelor din judeţul Sălaj. De asemenea am fost
prezenţă constantă în emisiuni la posturile locale de radio si TV prin intermediul cărora am
promovat medierea şi mediatorii ca specialişti în domeniul ADR
6. Am participat la Conferinţa Naţională de Mediere „Transilvania”, Cluj – Napoca, 2013 – 2014, în
cadrul cărora am susţinut prezentări având ca subiect „Taxele de timbru aplicabile în cazul
acordurilor de mediere” şi „Probleme întâmpinate în practica medierii”;
7. Am participat ca lector la evenimentul “Mentor Mediare” - cel mai mare eveniment de pregătire
profesională continuă din România, în care formatorii participă benevol;
8. Am participat la activităţi de responsabilitate sociala precum “Maratonul Mustului” şi “Campania
C.R.E.D.” pentru copiii si persoanele defavorizate;
9. În parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj şi Asociaţia S.T.A.R.S. am organizat şi se
derulează în prezent în Zalău proiectul “Cum sa fii si tu un bun mediator”, prin intermediul
căruia elevii dobândesc noţiuni despre mediere, conflict, negociere şi comunicare în situaţii
conflictuale;
Nicolae Ştefan Ştef
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