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Nr. 32/12.02.2015 

 

DECLARAȚIE DE INTENȚIE 
privind activitatea ca membru în viitorul Consiliu de Mediere 

- martie 2015 – 

 

Stimați colegi mediatori, 

Subsemnata Daniela Maria SÎRBU, mediator în cadrul Biroului de Mediator Daniela 

Maria SÎRBU, am luat decizia să candidez pentru funcția de membru în Consiliul de Mediere, în 

mandatul 2015 – 2019, din dorința de a contribui la dezvoltarea și consolidarea profesiei de 

mediator și a instituției medierii. Consider că pregătirea profesională și experiența dobândită îmi 

pot fi utile în: 

1. Organizarea/reorganizarea și desfășurarea activității în Consiliul de Mediere; 

2. Elaborarea Statutului Profesiei de Mediator; 

3. Realizarea si implementarea unui sistem integrat unitar, pentru eficientizarea 

procesului de mediere și asigurarea unor servicii de calitate de către mediatori; 

4. Promovarea profesiei de mediator. 

 

1. Organizarea/reorganizarea și desfășurarea activității în Consiliul de Mediere 

Pentru desfășurarea activității Consiliului de Mediere în condiții de legalitate, 

transparență și eficiență este necesar elaborarea, implementarea, raportarea și evaluarea unui 

sistem de control intern managerial în cadrul entității.  

Prin implementarea sistemului de control intern managerial se asigură realizarea 

obiectivelor entității în trei categorii:  

 eficacitatea și eficiența funcționării; 

 fiabilitatea informației interne și externe; 

 respectarea legilor, regulamentelor și politicilor interne. 

Pentru activitățile din cadrul entității se vor elabora proceduri scrise și formalizate care se 

vor comunica tuturor salariaților implicați în desfășurarea acestor activități, inclusiv a membrilor 

aleși în Consiliul de Mediere. 

2. Elaborarea Statutului Profesiei de Mediator 

Prin elaborarea Statutului Profesiei de Mediator se impune clarificarea definirii ocupației 

de mediator potrivit Legii nr.192/2006, înregistrată în Catalogul Ocupațiilor din România, în 

raport cu celelalte ocupații înregistrate în COR și care au aceeași denumire, respectiv mediatorul 

sanitar, mediatorul social, mediatorul școlar, mediatorul de conflicte de muncă sau medierea 

pentru ocuparea locurilor de muncă. 

Delimitarea domeniului de activitate desfășurată a fiecărei ocupații înregistrate în COR, 

în raport cu mediatorul potrivit Legii nr.192/2006. 
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Recunoașterea instituției medierii și implicit a profesiei de mediator ca organism ce 

participă la actul de justiție. 

3. Realizarea și implementarea unui sistem integrat unitar, pentru eficientizarea 

procesului de mediere și asigurarea unor servicii de calitate de către mediatori 

Îmi propun realizarea și implementarea unui sistem integrat unitar care să organizeze 

procesul de mediere pe etape, să ușureze munca mediatorului în timpul procedurii medierii, 

obținându-se astfel un cadru unitar la nivel național. 

4. Promovarea profesiei de mediator 

În promovarea profesiei de mediator voi participa activ la stabilirea de parteneriate 

strategice cu instituții publice care să promoveze utilizarea medierii. 

Voi extinde la nivel național strategia de promovare începută la nivel local, în cadrul 

Uniunii Naționale a Mediatorilor din România Filiala Brașov. 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Mediator 

Daniela Maria Sîrbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


