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Activitatea managerială a Consiliului de Mediere în perioada martie 2015 - iunie 2016
[ Data ultimei modificări: 03.07.2017 ]

Consiliul de Mediere, instituție a cărei activitate se desfășoară prin autofinanțare, în considerarea publicării graficului care relevă activitatea financiară a Consiliului de Mediere în perioada 2007-2016, face
următoarele precizări:

În perioada actualului mandat al Consiliului, ca obiectiv asumat și atins, s-a înregistrat o creștere a eficienței în gestionarea resurselor instituției, chiar dacă  începând cu anul 2013 au scăzut în mod
drastic veniturile obținute din taxele de autorizare și cele de la furnizorii de formare, acest trend menținându-se până în prezent. Așa cum bine se cunoaște, veniturile provenite din taxele de autorizare și
taxele achitate de furnizorii de formare au reprezentat sursa preponderentă de venit în perioada 2012-2014, acest fapt datorându-se lejerității cu care a fost tratată activitatea de colectare a taxei profesionale,
mediatorii achitând taxele în mod aleatoriu din neglijența personalului responsabil.

Raportat la anul 2015, an care a presupus alocarea unor importante fonduri bănești, precum și canalizarea atenției întregii resurse umane pentru desfășurarea în bune condiții a celor două perioade de alegeri din
interiorul profesiei de mediator, în anul 2016  gradul de colectare a taxei profesionale a crescut de circa 8 ori față de perioada de referință și de anii precedenți. Acest fapt s-a datorat introducerii
disciplinei financiare, fapt pus în practică prin emiterea facturilor la zi, urmărirea încasărilor și, în cazurile necesare, intentarea de acțiuni în justiție  în vederea recuperării creanțelor restante (acțiuni
ce au o rată de admitere mai mare de 95%). Precizăm faptul că obligația de colectare a sumelor restante este prevăzută de Codul Fiscal, aceasta căzând în sarcina ordonatorului de credite, a
președintelui Consiliului de Mediere, acesta fiind responsabil de depunerea tuturor diligențelor în vederea recuperării creanțelor.

Concomitent cu măsurile enumerate anterior,  planul de măsuri adoptate în vederea  redresării financiare a instituției a presupus și restructurarea personalului administrativ-intern al Consiliului de Mediere,
precum și ajustarea unor contracte aflate în curs de executare, încheiate cu diverși furnizori externi, astfel că media cheltuielilor anuale din 2016 a scăzut cu mai mult de 1.000.000 lei față de
cheltuielile anuale ale anului 2014.

Măsurile adoptate sunt supuse reglementărilor fiscale în vigoare, neîndeplinirea acestora angajând răspunderea Consiliului de Mediere.
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