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Parteneri 

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului de Mediere 

 Participarea la eveniment este recunoscută ca pregătire profesională continuă.  
Mediatorilor participanți li se alocă 3 puncte profesionale prin Hotărâre a Consiliului de Mediere. 

 

Parteneri media 

http://www.legalmagazin.ro/
http://www.dreptonline.ro/


Acest eveniment are scopul de a prezenta beneficiile companiilor şi 
instituţiilor de stat care au apelat şi apelează la serviciile mediatorilor, 
ţinând cont de experienţa ultimilor doi ani. 
Forumul Medierii îşi propune să evalueze această piaţă aflată în plină 
dezvoltare şi să identifice principalele probleme cu care se confruntă 
mediatorii. 
Evenimentul are ca principal obiectiv promovarea medierii în rândul 
mediului de afaceri şi conştientizarea avantajelor pe care această instituţie 
le oferă. Oficiali ai actualului Executiv, cei mai importanţi reprezentanţi ai 
profesiei de mediator, lideri ai asociaţiilor reprezentative ale mediului de 
business, oameni de afaceri, bancheri şi reprezentanţi ai instituţiilor de 
învăţământ superior care au programe educaţionale dedicate mediatorilor 
vin să prezinte şi să analizeze cele mai eficiente căi prin care medierea 
poate ajuta mediul de afaceri să funcţioneze eficient. 

Context 
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Domenii de business în care medierea are succes: 
•Medierea în afaceri şi organizaţii 
•Medierea în cazul litigiilor de muncă 
•Medierea în Sănătate 
•Medierea în Sport 
•Medierea în speţele bancare şi în dosarele de 
asigurări 
•Medierea în Dreptul Penal al Afacerilor 
Surse de finanţare pentru dezvoltarea activităţii 
mediatorilor 
Investiția necesară pentru dezvoltarea unui birou/a 
unei societăți civile profesionale de mediatori 
Implementarea Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului (Directiva SAL) 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum, care intră în vigoare din iulie 2015. 

Teme de discuție Audienţă  

•Manageri de companii private şi 
de stat (în special cele de utilităţi) 
•Directori juridici din bănci 
•Societăţi de asigurări 
•Firme de leasing 
•Directori de HR ai unora dintre 
cele mai importante companii de 
pe piaţa românească 
•Reprezentanţi ai instituţiilor 
publice 
•Mediatori 
•Avocaţi 
•Judecători 
•Mass-media 
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09:00 – 09:30  
Înregistrarea 
participanţilor şi 
welcome coffee  
 
09:30 – 12:00  
Sesiunea I  
 
12:00 – 12:20  
Business 
networking 
coffee break 
  
12:20 – 14:30  
Sesiunea a II-a  
 
14:30 – 15:30  
Business lunch  

Agendă Sesiunea I  
Dorin Bădulescu, Președinte, Consiliul de Mediere 

Mircea Duca, OMV Petrom  
Anca Elisabeta Ciucă, Membru, Consiliul de Mediere  
Adriana Ahciarliu, Secretar General, Asociația Societăților Financiare–ALB România 
Claudiu Ignat, Mediator 
Ilie Gheorghe, Vicepreședinte, Blocul Național Sindical  
Ioana-Adina Marin, Membru în Comisia Permanentă a Consiliului de Mediere 
 

Sesiunea a II-a 
Zeno Șuștac, Vicepreședinte, Consiliul de Mediere 
Mugur Curcă, Director Vânzări, UniCredit Leasing  
Daniela Popoviciu, Președinte, Asociația PRO MEDIEREA 
Elena Moise, Avocat, Centrul European al Consumatorilor din cadrul Asociației pentru 
Protecția Consumatorilor România 
Roxana Lupu, Managing Partner, Lupu&Asociații 
Radu Ogrezeanu-Ghica, Mediator, Logsia Mediere 
Gabriela-Gyongy Mihuț, Membru, Purtător de Cuvânt, Consiliul de Mediere 
 

Moderator: Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin 
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Legal Magazin – Revista profesiilor liberale 

Revista LEGAL MAGAZIN este prima publicație 
care analizează obiectiv piața avocaturii de 
business din România, fără a favoriza sau a 
defavoriza o anumită societate. 

Nu ne vom limita însa numai la cabinetele și 
societățile de avocatură, ci vom prezenta și 
activitatea avocaților din marile companii și a 
directorilor Direcțiilor juridice din ministere, 
agenții, Consilii Județene, a birourilor notariale, a 
birourilor de mediatori, a birourilor de executori 
judecătorești, a agențiilor de proprietate 
industriala (profesii care colaborează strâns cu 
avocații), precum și a sistemului juridic 
(Tribunale, Curți de Apel, ICCJR, CSM). 

Născut din nevoia de a exista un instrument real 
de lucru, atât pentru societătile de avocatură cât 
și pentru mediul de afaceri din România, 
proiectul LEGAL MAGAZIN cuprinde publicația 
LEGAL MAGAZIN (o revistă premium, cu o 
frecvență de apariție de o dată la două luni, 
pentru început, o calitate superioară a hârtiei, 
poze profesioniste și un layout modern), site- ul 
www.legalmagazin.ro (actualizat zilnic) și 
evenimente de business (Legal Magazin Events). 

Contact 
Best Legal Media & Consulting 
Calea Victoriei nr. 136 sc. B et. 7 ap. 59 sect. 
1 București 
 
Mihaela Odică, Sales Manager, Legal 
Magazin: 0740370294, 
mihaela.odica@legalmagazin.ro 
 
Anca Chilom, Senior Editor, Legal Magazin: 
0722.739.532, anca.chilom@legalmagazin.ro 
 
Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin: 
0732.903.216 / 0753.873.869, 
mircea.fica@legalmagazin.ro 
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