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Aproximativ 90 de mediatori au participat la primul seminar on-line de formare continuă organizat gratuit de Consiliul de Mediere
[ Data ultimei modificări: 30.10.2017 ]

Stimați  mediatori,

Vineri, 27 octombrie 2017, a avut loc primul seminar on-line gratuit de perfecționare a mediatorilor, eveniment organizat de Consiliul de Mediere, ce a fost onorat prin prezența a aproximativ 90 de mediatori.
Seminarul a fost moderat de domnul Mugur Bogdan MITROI - Președinte, doamna Gabriela ICHIM - Membru în Comisia Permanentă (CP), doamna Anca IACOB - Membru CP și de domnul Tudor
MAFTEI GOLOPENȚIA- Vicepreședinte CPM București, și l-a avut lector pe domnul Ion DEDU - Membru CP.  A fost dezbătut ghidul de practică unitară în domeniul medierii - în materia dreptului civil,
participanții având posibilitatea de a adresa întrebări privitoare la problemele întâlnite în practică.

IMPORTANT!

Întrucât timpul rezervat seminarului din data de 27 octombrie a fost epuizat exclusiv pentru dezbaterea reglementărilor legale din materia dreptului civil - incidentale în domeniul medierii, vineri, 3
noiembrie 2017, începând cu ora 10:00, va avea loc a doua parte a seminarului, în care se va dezbate ghidul de practică unitară în domeniul medierii - în materia dreptului penal.

Întrucât dorim să organizăm un seminar pe lună - până la epuizarea subiectelor de discuție propuse de dumneavoastră, vă reamintim invitația de a ne propune temele de discuție ce doriți să fie dezbătute. În
acest sens, reprezentanții CPM din județe vor centraliza toate temele propuse de dumneavoastră și ni le vor trimite pe adresa secretariat@cmediere.ro

Datele de contact ale reprezentanților CPM din județele dumneavoastră pot fi regăsite accesând linkul de mai jos:

http://www.cmediere.ro/corpul-profesional-al-mediatorilor/

Este foarte important ca cei care doresc să participe la teleconferință să aibă instalat în computer sau dispozitivul mobil, programul de videoconferințe "zoom", disponibil la următorul link:

https://zoom.us/download

Reamintim și faptul că, fiecare participant va primi două puncte profesionale, platforma zoom suportând maximum 300 de participanți/seminar.

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!

Echipa Secretariatului Tehnic
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