
 

Informare privind evoluția lucrărilor în cadrul Grupului de lucru privind Statutul profesiei de 

mediator 

 

După cea de a doua întâlnire a grupului de lucru ce a avut loc în data de 13.12.2014  la sediul 

Consiliului de mediere, s-a făcut o informare în cadrul întâlnirii CCC din aceeași zi.  

Astăzi, 20 ianuarie2015, după alte doua întâlniri (de Vineri, 9 ianuarie 2015, ora 16.45 – întâlnirea nr. 3 

și Miercuri, 14 ianuarie, ora 17:30 – întâlnirea nr. 4), Grupul de lucru aduce la cunoștința colegilor 

următoarele:  

1. S-a agreat un mod de lucru care rămâne însă flexibil, pe măsura ce lucrurile evoluează (în cadrul 

întâlnirilor 2 și 3): 

 Se va pleca de la o structură / cuprins; 

 Se va lucra pe capitole / secțiuni / subsecțiuni în echipe restrânse, urmând a fi comunicate 

rezultatele lucrărilor către ceilalți membri ai grupului. Repartizarea capitolelor s-a făcut potrivit 

alegerilor fiecărui membru al grupului; 

 Vor fi reflectate viziunile membrilor care fac propuneri, valorificându-se rezultatele de 

până acum de la formele anterioare de statut, dezbătute de-a lungul timpului  în cadrul CCC. Ca 

atare, posibil ca pe anumite capitole să fie agreate și câte două sau mai multe propuneri, urmând 

ca în procesul de consultare să fie adaptate iar ulterior corpul profesional să decidă care este 

varianta dorită;  

 Pe măsură ce viziunile se vor materializa în propuneri concrete, se vor putea face și 

propuneri în privința procesului de adoptare; 

 Odată finalizate propunerile, iar draftul va fi editat integral, va avea loc un proces de 

consultare și de adaptare, după caz, în funcție de rezultatele consultărilor.  

2. S-a agreat, de principiu, o structură (un cuprins) a Statului, care va putea suferi modificări în 

funcție de modul în care se va lucra în etapa de redactare a fiecărui capitol / secțiune / 

subsecțiune (discutată în cadrul întâlnirilor 2 și 3, agreată în cadrul întâlnirii 4). 

Mențiuni:  

- O primă propunere de structură (Adi Gavrilă) a constituit baza de discuții privind diferitele 

viziuni asupra unor teme majore care preocupă breasla; 

- S-au făcut câteva propuneri de modificare a structurii propuse (Constantin Asofronie, 

Constantin Zbora Ciurel);  

- S-a agreat ca aceste propuneri să poată fi reflectate în propunerile ce urmează a fi efectuate 

în procesul de editare, acestea urmând a fi dezbătute în cadrul grupului pentru a da o formă 

completă, și logică totodată, a statului ca întreg.  



3. S-a agreat repartizarea pe capitole, pentru ca lucrul în echipe restrânse sa poată evolua rapid.  

4. Componența grupului de lucru și a echipelor rămâne deschisă.  

5. A fost agreat un termen până la care să fie formulate și transmise membrilor grupului propunerile 

fiecărei echipe din cadrul grupului, respectiv 15 februarie.  

Vor fi făcute astfel de informări ale grupului de lucru, pe măsura ce lucrurile evoluează.   

Locația întâlnirilor: Mediul de Comunicare GoToMeeting, Teleconferință, cu excepția întâlnirii din 

13.12.2014 efectuată la sediul Consiliului de mediere, în prealabilul lucrărilor Comisiei Consultative a 

Corpului Profesional al Mediatorilor.  

Componența actuală (20 ianuarie 2015) a Grupului de lucru: 

Elena Bustea – Coordonator, Anca Ciucă, Marina Alexandru, Fănuța Lișman, Dumitru Ghiță, 

Constantin Asofronie, Adi Gavrilă, Constantin Augustin Ciurel – Zbora.  

 

 

 


