EILEEN BARKAS HOFFMAN
Comisar/ Director Proiecte

Eileen B. Hoffman activeazã în calitate de comisar (mediator) la Serviciul Federal de
Mediere și Conciliere (FMCS), în cadrul Departamentului de Servicii Internaționale și
ADR din Washington DC, din anul 1997. Aceasta s-a alăturat FMCS în 1975, iar
cariera sa a inclus medierea conflictelor de muncă în cadrul direcţiilor din New York
şi Washington, unde a fost Director de district, asistent special, Consilier General,
Director de Legislație și Director pe proiecte speciale.
În arena internațională, comisarul Hoffman pregãteşte, creeazã și evaluează servicii
și programe de mediere/soluţionare pentru noii mediatori, avocați, reprezentanţi
din domeniul muncã, managemen, și oficiali guvernamentali, precum și membri ai
organizațiilor internaționale și neguvernamentale. Aceste programe includ
soluţionarea problemelor în funcţie de interese, medierea, negocierea, comunicarea
și utilizarea jocurilor de rol, exerciţiilor şi studiilor de caz și a discuțiilor. Aceste
programe au fost efectuate în România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Letonia,
Lituania, Estonia, Maroc, Africa de Sud și în China, Cambodgia, Taiwan, Indonezia și
Filipine.
Comisarul Hoffman mediază litigiile privind drepturile individuale, disputele la locul
de muncă, șansele egale de angajare și plângerile privind discriminarea, precum și
litigiile colective de muncã. A dezvoltat o varietate de workshop-uri și programe care
se ocupă de conflictele între generații și de comunicare, analizând cele patru sau
cinci generații de la locul de muncă. Facilitează discuțiile ample între mai multe pãrţi
şi mediază comitetele decizionale de negociere pentru agențiile federale; de
asemenea, a dezvoltat un curs de negociere și mediere pentru Forţele Marine
Americane. Aceasta a inclus în cadrul programelor de training principiile de
gestionare a timpului pentru profesioniști.
E.B Hoffman este absolventã a Centrului de Drept la Universitatea Georgetown,
absolventã a Universitãţii Columbia și a Şcolii de relații industriale și de muncă de la
Universitatea Cornell. Ca membru adjunct al facultãţii, predă cursuri de negociere și
soluționare alternativă a conflictelor la Facultatea de Drept a Universitãţii George
Washington și cursuri de negociere colectivă și comunicații organizatorice la Şcoala
de Arte şi Ştiinţe GW. Aceasta a mai ţinut şi cursuri de negociere internaţionalã la

Facultatea de Drept Whittier în China și Spania și a scris numeroase articole în
domeniul soluţionãrii comparative a litigiilor de muncă și soluționarea alternativă a
litigiilor.
Aceasta a servit ca mediator de apel la Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul D.C.,
este membrã a baroului din Washington, Pennsylvania și Curtea Supremă a SUA,
membrã ABA a Secţiunilor de Dreptul Muncii şi Rezolvarea Disputelor, fost
președinte naţional al Asociaţiei relaţiilor de muncã și ocuparea forței de muncă
(LERA), fost președinte al Societãţii Profesioniştilor din domeniul soluţionãrii
disputelor (în prezent Asociaţia pentru Rezolvarea Conflictelor) și membrã a
Consiliului Preşedinţilor din cadrul Cornell Women (PCCW).
Informaţii contact:
Comisar Eileen B. Hoffman
FMCS, ADR and International Services, 2100 K Street, NW, Washington, DC 20427,
Room 201
Tel: (202) 606-5447; FAX: (202) 606-3679, E-mail: ebhoffman@fmcs.gov; Web site :
www.fmcs.gov
Skype : eileen.b.hoffman
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