GABRIELA ICHIM.
Poziţia .Preşedinte al ,,Asociaţiei Centrul de mediere Bacău” .
Vicepreşedinte al Uniunii Centrelor de Mediere din România
Domenii de specializare:
Drept (dreptul muncii ,drept civil , dreptul familiei, succesiuni, dreptul comercial ,
drept penal ).
Mediere . Co-mediere
Localitatea de domiciliu: Bacău
Cetăţenia: română
Biografie:
Gabriela Ichim este absolventă a Universităţii Petre Andrei din Iaşi , Facultatea de
Drept
Ulterior si-a completat studiile urmând un curs de Master din Cadrul
Universităţii Petre Andrei Iaşi , Facultatea de Psihologie , Asistenţă Socială şi Sociologie
specializarea în Consiliere Psihosocială şi Reintegrare prin Probaţiune .
Pregătire profesională . Are experienţă în domeniul relaţiilor de muncă lucrând o
perioadă de 14 ani la Combinatul de celuloză şi hârtie Letea Bacău .
- În prezent este avocat în cadrul Baroului Bacău şi mediator autorizat în cadrul
Biroului de mediator Gabriela Ichim .A urmat cursurile de pregătire ca mediator, în
cadrul Programului de asistenţă oferit de către Ambasada S.U.A , Ministerul Justiţiei,
Centrul Pilot de Mediere din Craiova .
- În timp a îmbrăţişat şi activitatea didactică , fiind o perioadă colaborator – pe
probleme de practică al Universităţii Petre Andrei din Iaşi , Facultatea de Psihologie,
Asistenţă Socială şi Sociologie la cursurile de Master ,,Medierea şi Negocierea
Conflictelor.
Actualmente este formator în mediere ,colaborator al Şcolii de Formare în Mediere
Mugur Mitroi (FMMM).
Şi-a îmbunătăţit cunoştinţele şi şi-a perfectionat tehnicile de mediere şi co–mediere
urmând cursuri de tehnici avansate organizate de;
- The Federal Mediation and Conciliation Service(Washington DC, SUA),
- The Lord Slyn of European Law Fondation(Londra,Marea Britanie).
- SC Formare în Mediere Mugur Mitroi SRL .Comunicare.
Este cunoscută ca ;
a. iniţiator şi manager de Proiect pentru promovarea medierii în mediile urbane şi rurale,
denumit ,,Biserica şi Medierea în sprijinul comunităţilor religioase” .
b.Colaboratoare al revistei de specialitate în domeniul medierii ,,MEDIEREA,
TEHNICĂ şi ARTĂ” , autoare a numeroase articole.
c. Oganizator al mai multor ediţii a ,,Zilelor Medierii la Bacău şi a unor Conferinţe
desfăşurate în scop de implementare a medierii în rândul; cetăţenilor , specialiştilor din
domeniul juridic , mediului de afaceri , mediului şcolar ,etc.
d Participantă la diverse la acţiuni , congrese, conferinţe,etc, organizate la nivel
naţional şi internaţional , unde a susţinut diverse teme şi lucrări referitoare la
problematica medierii. Participantă la schimburi de experienţă (Bruxelles, Londra, )
precum şi la ,,Caravana medierii organizată de Uniunea Centrelor de Mediere din
România şi FMMM în străinătate.
- Realizator de videoclipuri de prezentare a avantajelor medierii ,ca procedură
alternativă de soluţionare a conflictelor .
Gabriela Ichim este în prezent arbitru al Curţii de Arbitraj STARS.

