Camelia Gagu este membru fondator şi Preşedinte al “Centrului Mediatorilor Profesionişti –
Bucureşti”, desfăşurându-şi activitatea în domeniul medierii în cadrul propriului Birou de
mediator.
De asemenea, doamna Camelia Gagu este avocat, având o experienţă în domeniul juridic de
peste 12 ani, oferind consultanţă juridică în orice domeniu de drept, precum şi servicii de
reprezentare judiciară în diverse domenii, dintre care enumerăm cu titlul de exemplu:
- drept civil;
- drept comercial;
- drept penal (inclusiv asistenţă în faza de urmărire şi cercetare penală);
- contencios administrativ;
- drept fiscal;
- dreptul muncii (inclusiv redactarea proiectelor de Contracte Colective de Muncă, Contracte
Individuale de Muncă, Regulamente Interne etc.);
- dreptul familiei;
- drept vamal (reprezentare şi consultanţă în privinţa obţinerii de licenţe, autorizaţii, avize,
acorduri);
- dreptul Uniunii Europene ş.a.
În aceeaşi măsură, menţionăm expertiza doamnei Camelia Gagu în ceea ce priveşte
reprezentarea în faţa autorităţilor publice locale, cât şi a celor de la nivel central, precum şi în
recuperarea de creanţe.
În scopul perfecţionării în activitatea juridică, doamna Camelia Gagu a absolvit numeroase
cursuri de drept, atât în limba română, cât şi în limbile franceză şi engleză şi deţine diplomă
de master în drept comunitar – cursurile de master fiind desfăşurate în perioada 2007-2009.
Autorizarea ca mediator a doamnei Camelia Gagu a fost realizată în anul 2008, respectiv după
finalizarea cursului de formare mediatori. În anul 2008 alături de alţi şase colegi, a înfiinţat
„Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti”, deţinând funcţia de Preşedinte al asociaţiei
de la constituirea acesteia până în prezent.
În luna aprilie 2009, după afilierea Asociaţiei „Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti”
la Federaţia Uniunea Centrelor de Mediere din România, doamna Camelia Gagu a fost
managerul unui proiect prevăzut în cadrul Contractului de Subfinanţare încheiat între „Centrul
Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi „Centrul de Mediere Craiova” - contract care este
parte integrantă din Grantul încheiat între Asociaţia „Centrul de Mediere Craiova” şi
Ambasada Statelor Unite la Bucureşti. În cadrul acestui proiect, doamna Camelia Gagu a
coordonat desfăşurarea în luna aprilie 2009 a unei conferinţe pentru promovarea medierii şi a
profesiei de mediator – eveniment la care au participat magistraţi, mediatori, avocaţi,
consilieri juridici, precum şi alte categorii profesionale.
Un alt proiect în care a fost implicată doamna Camelia Gagu este seminarul organizat de către
„Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” în colaborare cu Asociaţia Magistraţilor din
România, Curtea de Apel Bucureşti şi „Centrul de Mediere Craiova” – eveniment care face
parte dintr-un amplu proiect de promovare a medierii la nivel naţional, în conformitate cu
Protocolul nr. 1 din 4 martie 2009 încheiat între „Centrul de Mediere Craiova” şi Asociaţia
Magistraţilor din România. Seminarul s-a intitulat „Instituţia medierii în dreptul românesc şi
în dreptul comunitar” şi s-a desfăşurat la Curtea de Apel Bucureşti în data de 16.11.2009.
De asemenea, doamna Camelia Gagu a iniţiat organizarea la Judecătoria sectorului 6
Bucureşti a unui seminar desfăşurat în data de 17 februarie 2010 - eveniment care s-a înscris
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în lista seminariilor organizate de către Centrul de Mediere Craiova în parteneriat cu Asociaţia
Magistraţilor din România, în cadrul Protocolului menţionat mai sus. Ca urmare a organizării
acestui seminar, ”Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi Judecătoria sectorului 6
Bucureşti au semnat în data de 22 februarie 2010 Protocolul permanent de promovare a
medierii şi a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.
Alte seminarii organizate la sediile instanţelor de judecată din Bucureşti la iniţiativa Doamnei
Camelia Gagu au avut drept urmare perfectarea altor trei Protocoale de promovarea a medierii
şi a Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind medierea,
respectiv Protocoalele încheiate cu Judecătoriile sectoarelor 3, 4 şi 5. Astfel, în prezent
Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti este asociaţia de mediatori care a încheiat cel
mai mare număr de protocoale de promovare a medierii cu instanţele de judecată din
Bucureşti.
Camelia Gagu a absolvit cursuri şi a participat la conferinţe şi seminarii pe teme de mediere
şi/sau care au legătură cu activitatea de mediere, dintre care menţionăm:
2011 – Curs de specializare pentru ocupaţia Formator, cod COR 241205 – curs organizat de
Pro Training Intens S.R.L. şi autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2011 - Curs postuniversitar de psihopedagogie (nivelul II) – Certificat de absolvire eliberat de
Universitatea Dimitrie Cantemir Bucureşti (aprilie 2011 – iulie 2011), curs acreditat de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2011 – Curs postuniversitar de psihopedagogie (nivelul I) – Certificat de absolvire eliberat de
Universitatea Dimitrie Cantemir Bucureşti (octombrie 2010 – martie 2011), curs acreditat de
către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2011 – Curs de tehnici avansate de mediere – Certificat de absolvire eliberat de S.C. Formare
în Mediere Mugur Mitroi S.R.L.
2009 – Conferinţa Naţională a Mediatorilor organizată de Consiliul de Mediere; tema
conferinţei: ”Medierea - abordare europeană” (Certificat de participare)
2009 - Cel de-al treilea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România (Certificat de
participare)
2008 – Cel de-al doilea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România (Certificat de
participare)
2006 – Curs în limba engleză – “Mediation in Romania – Alternative Dispute Resolution”
(workshop) – Certificat de absolvire eliberat de European Training Centre
2005 - Curs în limba engleză – “Writing, Drafting, Presentation & Negociation Skills”
(workshop) - Certificat de absolvire eliberat de Euromoney Legal Training
2004 - Curs în limba engleză – “Standard Documents and Knowledge Management”
(workshop) – Certificat de absolvire eliberat de Euromoney Legal Training
În prezent, doamna Camelia Gagu are în derulare proiecte la care participă împreună cu
mediatori, avocaţi, consilieri juridici, precum şi cu magistraţi şi, de asemenea, a elaborat o
serie de materiale referitoare la mediere, dintre care menţionăm:
-“Implicarea magistratilor in activitatea de promovare a medierii” - revista “Medierea –
tehnica si arta” nr. 4 (ianuarie 2011);
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-“Aplicabilitatea
institutiei
medierii
in
sistemul
de
drept
romanesc”
–
www.businessandmoney.ro – sectiunea ”Business and law” si revista “Business and Money”
(decembrie 2010);
- “Tipuri de conflicte care pot fi mediate” – Revista Romana de Mediere (on-line), 2010 si
revista “Medierea – tehnica si arta” nr. 2 si 3 (noiembrie si decembrie 2010);
- “Medierea - metoda alternativa de solutionare a conflictelor” – Revista Romana de Mediere
on-line 2009 si revista “Medierea – tehnica si arta” nr. 2 si 3 (noiembrie si decembrie 2010).
-“Medierea in dreptul muncii” – “Revista Romana de Mediere” nr. 2 octombrie 2010;
Referitor la valorile promovate de către doamna Camelia Gagu în legătura cu exercitarea
profesiei de mediator, facem menţiunea că acestea sunt: orientarea către client, angajament,
integritate, respect şi profesionalism.
Totodată, garantarea confidenţialităţii depline a tuturor aspectelor discutate în cadrul medierii,
asigurarea desfăşurării unui proces de mediere echilibrat, în care să fie identificate cauzele
disputelor şi să fie găsite cele mai potrivite modalităţi în scopul refacerii comunicării dintre
participanţii la mediere şi, implicit, al depăşirii conflictelor reprezintă alte aspecte care
definesc modul în care doamna Camelia Gagu exercită profesia de mediator.
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