INTALNIRE DE LUCRU DINTRE REPREZENTANTII UNIUNII
MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA SI REPREZENTANTII
ASOCIATIEI NATIONALE DE MEDIERE SI COCHING DIN
UNGARIA
Locul desfasurarii: CLUJ
Organizator: UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI

Miercuri 22 septembrie 2010, Dl. Tudor Tatu Presedintele Uniunii
Mediatorilor Bancari din Romania si Dl Marian Berar Director Relatii
Internationale, se vor intalni la Cluj, in cadrul unei sedinte de lucru cu
reprezentantii Asociatiei Nationale de Mediere si Coaching din Ungaria.
Intalnirea are ca scop, incheierea unui protocol de colaborare intre cele
doua organizatii, pentru continuarea programului comun, de implementare a
medierii in domeniul bancar din Romania si Ungaria, precum si pregatirii si
specializarii mediatorilor unguri in medierea conflictelor bancare. In situatia
in care reprezentantii celor doua organizatii ajung la un rezultat pozitiv,
semnarea protocolului de colaborare cu reprezentantii mediatorilor unguri va
fi realizata de catre Dl Tudor Tatu, Presedintele Uniunii Mediatorilor Bancari
in data de 15 oct.2010, cu ocazia participarii domniei sale, la lucrarile
conferintei ,,Cautam Criza"organizata in cadrul seriei de programe ,,
Noaptea Managerilor", ce va avea loc in statiunea Velnece din Ungaria la
sala de conferinte a Hotelului Juventus, intre orele 16.00 - 24.00, eveniment
organizat de Asociatia Nationala de Coaching si Mediere din Ungaria. La
mai putin de 10 luni de la infiintare Uniunea Mediatorilor din Romania, a
reusit sa inchege relatii de prietenie si colaborare cu peste 10 organizatii ale
mediatorilor din statele membre UEcu, care are relatii de prietenie, schimb
de experienta si organizarea in comun de actiuni pentru dezvoltarii bunelor
practici in domeniul medierii bancare si de afaceri. Tot in acest decurs, UMB
a reusit sa reuneasca in jurul sau decat specialisti cu o vasta experienta
juridica in domeniul dreptului financiar bancar, comercial, civil si al protectiei
consumatorului.
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