
 

Declaratie de intentie 

 

Viitorul Consiliu de Mediere trebuie sa indeplineasca rolul fundamental stabilit prin legea nr. 
192/2006 a medierii, adica sa promoveze medierea si mediatorii.  

Afirm necesitatea descentralizarii profesiei si delegarii din atributiile Consiliului catre mediatorii 
din teritoriu, pentru a asigura o comunicare eficienta intre toti mediatorii intre baza si varf si 
transparenta actiunilor sale. 

Prin descentralizarea profesiei se va facilita promovarea medierii si profesionistilor, intrucat 
creste rolul mediatorilor la nivel local, iar mediatorii isi vor putea derula proiectele de promovare 
a medierii in teritoriu prin finantare directa din orientarea taxelor incasate catre nivelul local.  

Descentralizarea profesiei va permite afirmarea acesteia in viata publica prin mijloace eficiente 
pentru a creste prestanta mediatorilor si pentru a asigura acestora respectul cuvenit in societate. 

In acest scop, se impune ca viitorul Consiliu de Mediere sa reprezinte interesele profesionistilor 
si prin constituirea Statutului Mediatorului, pentru a intari si confirma pozitia profesiei si 
profesionistului, accentuand rolul si pozitia mediatorului in societate. 

In realizarea rolului pentru care a fost creat prin legea medierii, viitorul Consiliu trebuie sa 
stabileasca relatii bazate pe recunoastere reciproca cu institutiile relevante la nivel national. 
Scopul fiind astfel sa asigure functionalitatea practica si reala medierii din Romania, inclusiv 
prin militarea activa in sustinerea introducerii obligativitatii procedurii medierii.  

In calitate de mediator si membru al Consiliului de Mediere, am inteles sa nu abdic de la 
obiectivele stricte impuse de litera si spiritul legii nr. 192/2006 a medierii. Pentru ca am inteles 
ca organismul Consiliul de Mediere trebuie sa reprezinte factorul de sprijin si echilibru al 
mediatorilor, iar nu organul de coercitie a acestora. 

De ce am convingerea ca pot sa candidez: 

Pentru ca am inteles sa promovez profesia prin proiecte nationale de informare a publicului larg 
despre mediere si am organizat “Caravana Medierii – Medierea aproape de Tine!” 

Pentru ca am inteles ca mediatorii trebuie sa impartaseasca materiale despre activitatea lor 
practica, sa se informeze in mod pertinent atat intre ei, cat si catre public, si am infiintat revista 
bilingva lunara “Medierea Tehnica si Arta”, www.mediereatehnicasiarta.ro, singura revista de 
specialitate care se distribuie in Romania, Europa si USA. 



Pentru ca am inteles ca mediatorii profesionisti trebuie sa se promoveze si am fondat “Portal 
Mediere”, www.portalmediere.ro, locul unde mediatorii se pot promova liber catre cetateni. 

Pentru ca am inteles ca mediatorii trebuie sa fie intr-o continua interconectivitate si pentru asta 
am realizat “Mediere Tv”, www.medieretv.ro, spatiul virtual unde mediatorii pot contribui la 
perfectionarea tehnicilor de mediere si la informarea publicului pe calea media. 

Pentru ca am inteles sa structurez experienta proprie dobandita in cei 8 ani de activitate prin cele 
doua lucrari de specialitate al caror autor sunt: “Ghidul Mediatorului Profesionist” si 
“Mediere si conflict”. 

Pentru ca am inteles ca mediatorii romani au nevoie de conectarea si integrarea in sistemul 
international al medierii si am realizat parteneriate certificate cu expertii din Marea Britanie si 
U.S.A. 

Pentru ca am demonstrat eficienta acestor proiecte la scara organizatiei profesionale cu cea mai 
mare structura nationala - Uniunea Centrelor de Mediere din Romania, www.ucmro.ro,  care in 
ultimele 6 luni a aratat ca se poate asigura o politica unitara de dezvoltare a profesiei, ajungand 
chiar sa fie recunoscuta ca organizatie internationala A.D.R.  

Pentru ca am inteles ca munca in echipa reprezinta cheia succesului in orice activitate si pentru 
ca profesia de mediator se poate organiza intr-o formula noua, avand integrata echipa de 
mediatori a U.C.M.R. 

Multumesc colegilor mediatori care investesc incredere in mine si pe care cu onoare ii reprezint. 

 

Mediator  

Mugur Bogdan Mitroi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitroi Mugur Bogdan 
Presedinte at Uniunea Centrelor de Mediere din Romania 
mugurmi@yahoo.com 
 
Summary 
 
Presedinte al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania 
Membru in Consiliul de Mediere 
Mediator – membru fondator Centrul de Mediere Craiova 2004 
Lector in programe de promovare a medierii la nivel national in colaborare cu Ambasada SUA la 
Bucuresti 
Formator ADR la Institutul National de Administratie 
Formator in domeniul medierii cu experienta de 600 de persoane instruite 
Formator de formatori in mediere 
Examinator 
Expert evaluator in mediere 
Avocat 
Lector in cadrul Institutului National de Pregatire Permanenta a Avocatilor 
 
Specialties 
 
ADR, mediere, analiza conflictului, comunicare, negociere, drept 
 
Experience 
 
Presedinte at Uniunea Centrelor de Mediere din Romania 
May 2011 - Present (5 months) 
 
Director Departament PR at Centrul Mediatorilor Profesionisti - Bucuresti 
January 2011 - Present (9 months) 
 
Fondator at Medierea Tehnica si Arta 
October 2010 - Present (1 year) 
Medierea Tehnica si Arta este revista profesionala lunara ISSN 2069-1378 care se adreseaza 
mediatorilor si persoanelor implicate in actul de justitie, dar si cititorilor care doresc sa se 
informeze in domeniul medierii. A fost infiintata si este finantata de Scoala de Formare in 
Mediere Mugur Mitroi. Revista a aparut in luna octombrie 2010 si este editata bilingv romano-
engleza. In prezent se distribuie gratuit in peste 100 de locatii din tara (organizatii profesionale 
ale mediatorilor, instante de judecata, primarii, universitati, Biblioteca Centrala Universitara, 
Institutul National de Magistratura, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei), 
precum si catre organizatii profesionale internationale din Marea Britanie, Belgia, Olanda si 
S.U.A. 
 
 



Fondator at Portal Mediere 
September 2010 - Present (1 year 1 month) 
Portal web care asigura promovarea gratuita a mediatorilor si a asociatiilor din domeniu 
 
Fondator at Mediere Tv 
September 2010 - Present (1 year 1 month) 
Televiziune dedicata practicii in mediere, emisiuni cu si despre mediatori, medieri demonstrative 
 
Fondator at Formare in Mediere Mugur Mitroi 
June 2010 - Present (1 year 4 months) 
Scoala de Formare in Mediere Mugur Mitroi (F.M.M.M.) a fost infiintata in anul 2010 si 
dezvolta relatii de colaborare si parteneriat cu organizatii din tara si strainatate din domeniul 
ADR (Alternative/Appropriate Dispute Resolution). O relatie deosebita a construit cu Fundatia 
The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation din Marea Britanie si cu Federal Mediation 
and Conciliation Service din S.U.A., cu sprijinul carora deruleaza cursuri de pregatire 
profesionala in tehnici avansate de mediere. 
 
Membru at Consiliul de Mediere 
November 2009 - Present (1 year 11 months) 
 
Mediator at Birou Mediator Mugur Mitroi 
January 2004 - Present (7 years 9 months) 
 
Consultant at Sisteme de management 
January 2004 - Present (7 years 9 months) 
Consultant in dezvoltare organizationala pentru asociatii ADR: Centrul de Mediere Craiova, 
Centrul de Mediere Buzau, Centrul Mediatorilor Profesionisti Bucuresti, Uniunea Centrelor de 
Mediere din Romania 
 
Avocat at Cabinet avocat Mugur Mitroi 
May 1996 - Present (15 years 5 months) 
 
Membru at Centrul de Mediere Buzau 
June 2010 - August 2011 (1 year 3 months) 
Organizatie ADR, membra UCMR 
 
Director departament vanzari at Centru de mediere Craiova 
June 2008 - June 2010 (2 years 1 month) 
 
Trainer, expert ADR, examinator, evaluator at Centrul de Mediere Craiova 
January 2004 - June 2010 (6 years 6 months) 
1 recommendation available upon request 
 
Membru in Comisia Permanenta at Consiliul de Mediere 
November 2009 - May 2010 (7 months) 
Director departament Medieri at Centrul de Mediere Craiova 



January 2006 - June 2008 (2 years 6 months) 
Coordonarea activitatii de mediere din cadrul Centrului de Mediere Craiova 
 
Volunteering Experience 
 
Mediator at Centrul de Mediere Craiova 
May 2003 - October 2007 (4 years 6 months) 
Mediator voluntar in cadrul proiectului initiat de Ambasada SUA din Bucuresti, Ministerul 
Justitiei din Romania, Centrul de Mediere Craiova si Curtea de Apel Craiova, prin care au fost 
solutionate peste 1000 de litigii pe calea medierii. 
 

Projects 
 
Caravana Medierii - Medierea Aproape de Tine! 
June 2011 to Present 
Members: Mitroi Mugur, Madalina Calcan, Florentina Stanescu, Marina Ioana Alexandru, Ichim 
Gabriela 
 
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. 
Caravana consta intr-o serie evenimente lunare de informare a publicului despre mediere si 
avantajele ei prin distribuirea revistei “Medierea Tehnica si Arta”, precum si pliante, flyere, etc., 
publicul avand posibilitatea sa cunoasca personal mediatorii si sa se informeze direct despre 
aceasta avantajele acestei proceduri, respectiv reducerea stresului, costurilor si timpului de 
rezolvare a disputelor, in conditii de deplina confidentialitate pentru parti. 
Caravana a debutat in luna iunie 2011 in Bucuresti si s-a bucurat de un larg interes in fata 
participantilor, familiarizati cu notiunea de mediere. In 9 iulie, publicul din Braila a fost 
urmatoarea gazda a mediatorilor, receptionand cu interes informatii despre procedura. La al 
treilea eveniment din sirul Caravanei, organizat in Brasov, au participat mediatori din Bucuresti, 
Bacau, Constanta, Buzau, Galati, Calarasi, Ploiesti. 
Pe agenda proiectului “Caravana Medierii – Medierea Aproape de Tine” se afla urmatoarele 
evenimente: 
Septembrie – 20.09.2011 Mangalia si 21.09.2011 Constanta; 
Octombrie – Bacau; 
Noiembrie – Cluj Napoca; 
Decembrie – Ploiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publications 
 
Ghidul Mediatorului Profesionist 
January 1, 2010 
Authors: Mitroi Mugur 
Ghid de bune practici pentru mediatori, metode si stiluri de mediere, procedura medierii. 
"Dorinte si nevoi, intotdeauna ierarhizate, in functie de interesul nostru social, si anume de 
dorinta sau nevoia de a comunica. Mediatorul, interactionand, genereaza si gestioneaza 
necesitatea identificarii nevoilor la actorii disputelor umane. Ascultam ca sa invatam pe altii sa 
asculte si vorbim ca sa invatam pe altii sa vorbeasca. Comunicam in tot." 
 
Mediere si Conflict - Analiza Conflictului, Suma de Dispute 
January 1, 2010 
Authors: Mitroi Mugur 
Aparitie editoriala care trateaza conflictul, analizeaza dinamica si metodele de adminstrare a 
acestuia din perspectiva mediatorului profesionist 
 
Certifications 
 
Basic and Advanced Mediation 
Embassy of the United States of America Office of Public Affairs May 2003 
Formator in domeniul medierii 
Ambasada SUA in Romania January 2005 
Tehnici avansate in formare 
Ambasada SUA in Romania May 2005 
Training mediation trainers 
Ambasada SUA in Romania November 2006 
Certificate of Competence 
The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation Marea Britanie September 2008 
Advanced Mediation Techniques 
The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation Marea Britanie June 2011 
 
Education 
 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti - Master Drept Comunitar 
2008-2010 
 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti – Facultatea de Drept, Licenta 
1991 - 1996 
 


