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Colegiul Director ARC 2013-2014: 
Gabriela Gruianu-Gambra, presedinte

Horea Murgu, vicepresedinte
Marian Dumitru
Irina Stefanescu



Am inceput prin a face o baza de date cu membrii ARC

� criteriu: plata cotizatiei;

� am verificat plata cu plata si am reconstituit baza de date � am verificat plata cu plata si am reconstituit baza de date 
cu membrii pe 2012-2013-2014.



Reconstituire  dosare membri

� pentru validare membri si arhiva electronica ARC

- diplome;- diplome;

- copii dupa CI;

- recomandari unde a fost cazul, acreditari.



Actualizare site
� am scos de pe site persoanele care nu isi platisera 

cotizatia de 2-3 ani;
� am introdus membrii noi;
� am reconstituit istoric conferintele;
� am reconstituit istoric Colegiile Directoare;

am publicat si statutul in vigoare din anul 2010;� am publicat si statutul in vigoare din anul 2010;
� am actualizat paginile de prezentare membri (inclusiv 

afiliati) - am cautat poze pe net;
� am creat calendar de evenimente;
� am creat zona de resurse.



Acte legale

� am actualizat actele Asociatiei la Judecatorie –
operatiune in curs de desfasurare;

am validat membrii conform statutului in vigoare;� am validat membrii conform statutului in vigoare;

� am intocmit acte restante din 2010 de depus la 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.



Contabilitate decenta

� am reconstituit evidenta contabila primara 

ianuarie-aprilie 2013;

� am tinut evidenta contabila la zi, cu acuratete.



Finante

� am solicitat cu insistenta plata cotizatiilor

(proces inceput in 2012).

� nu am angajat personal pentru a putea sustine
costurile cu avocatii, consultanta, taxele pt. costurile cu avocatii, consultanta, taxele pt. 
standard si inregistrarea viitoare a noului CD si a 
Statutului la Judecatorie si Reg. Asociatiilor si
Fundatiilor;

� am organizat evenimentele cu excedent bugetar.



Finante

� Situatia la zi a conturilor bancare (29.10.2014):
� card bancar:  333 lei
� cont curent:  10.399 lei disponibili
� din care incasari Conferinta COC 2014:  1696 lei
� depozit bancar:  22.ooo lei
� numerar in casierie:  2284,55 lei� numerar in casierie:  2284,55 lei

Sunt achitate in avans:
- contabila 450 lei(pana la decembrie 2014 inclusiv)
- avocatii 6899 lei(pe estimat 27 de ore pana la finalizare dosar

inregistrare denumire, statut nou, organe de conducere )



Finante

� Am achitat datoriile istorice ale Asociatiei
catre Mindmaster (acumulate in perioada
2010-martie 2013)

(multumim Catalin Zaharia

pentru discountul generos)!



Promovare pe social media

� contul Facebook – preluat cu 200 prieteni – acum are 2320 prieteni;

� contul Linkedin – preluat cu 200 de contacte- acum are peste 2558 
contacte;

� grup Linkedin – construit de la zero – acum are cca. 800 membri;� grup Linkedin – construit de la zero – acum are cca. 800 membri;

� cont pe Youtube – construit de la zero– in prezent sunt 15 filmulete
create de ARC, cu un total de 2117 vizualizari pana la 29.10.2014: 



Am publicat 6 comunicate de presa/articole: 

1 comunicat aniversar ARC la 5 ani
+
5 articole de popularizare a coachingului

� ce este coachingul profesionist;
� cum alegem un coach profesionist;
� 12 beneficii ale coachingului individual;
� 10 beneficii ale coachingului organizational;� 10 beneficii ale coachingului organizational;
� ROI in coaching.

Publicarea s-a facut pe comunicatedepresa.ro si business24.ro



E-mailing

� Lista de e-mailing construita de la zero- cca. 2000 de contacte;

� Construire template in Mailchimp pentru newsletter consolidat ARC;

� Transmitere 4 newslettere consolidate catre 2000 de persoane– rata de 
deschidere cca. 15%.

� Formulare de abonare (pop-up) in site – instalat pe 21 mai 2014 –
produce cca. 1 abonat/zi (lista are deja 218 abonati)- rata de abonare 30 
pers./luna.



Evenimente:

� Lunare: Knowledge Caffe si Supervizare lunare, pana in luna 
martie 2014 cand s-a votat renuntare a la ele din lipsa de 
personal pentru organizare;

� Conferinta Challenges of Coaching - noiembrie 2013

(editia a 5-a), 40 de participanti platitori;

� Conventia anuala  a Coachilor  Profesionisti 21 mai 2014, 44 de � Conventia anuala  a Coachilor  Profesionisti 21 mai 2014, 44 de 
participanti platitori;

� Conferinta Challenges of Coaching 2014 – noiembrie 2014 
(editia a 6-a)- in promovare (7 inscrisi la data de 29.10.2014).



Infiintarea Forumului Formatorilor – informal

(noiembrie 2013)
- presedinte: Daniel Bichis

� au avut loc mai multe intalniri productive cu 
conducatorii scolilor de coaching din Romania (membriconducatorii scolilor de coaching din Romania (membri
si non-membri ARC) pentru agreerea principiilor
standardului ocupational.



Aprobarea Standardului Ocupational

– cod COR 242412: specialist in activitatea de coaching

� - echipa initiala (2010): Daniel Bichis, Horea Murgu, Paul Costin

� - echipa finala (2014): Daniel Bichis (coordonator content), Horea
Murgu, Costel Coravu, coordonati logistic de Gabriela Gruianu-
Gambra

Pe parcursul scrierii standardului s-au implicat cu propuneri majoritatea
membrilor Forumului Formatorilor.

Au fost 21 de reiteratii ale documentului “final”.



Arhiva documente si obiecte ARC

� am transferat documentele gasite in 2 plase de rafie pe 
pardoseala Mindmaster  in 3 valize noi: 2 albastre + 1 
neagra;

� am depozitat laolalta toate roll-upurile, bannerele, 
afisele ARC;afisele ARC;

� am preluat pe un hard extern achizitionat in anul 2014 
toate documentele ARC in forma electronica;

� principalele centralizatoare de date sunt in Google docs 
cu acces partajat.



Parteneriate

� ICF Ro
� EMCC Ro 
� Business Edu (actual Learning Network)

18 septembrie 2014- Gabriela Gruianu-Gambra (presedinte ARC) si18 septembrie 2014- Gabriela Gruianu-Gambra (presedinte ARC) si
Horea Murgu (vicepresedinte ARC) au avut o intalnire cu 
reprezentantii EMCC  Gregoire Barrowcliff (Regulatory VP EMCC)  
si Stefan Andrei, presedinte EMCC Romania. S-a discutat un 
posibil parteneriat pentru scrierea urmatoarelor standarde
ocupationale ARC.



Editarea a 2 brosuri in luna noiembrie 2013

� “Contractarea in coaching” (Lilia Dicu si Rodica
Obancea)

� “Cum devii coach profesionist” (Horea Murgu)



Intalniri informale cu membrii ARC si cu simpatizanti ai Asociatiei

� Arc cu arcul – iunie 2013;

� eveniment de filmare interviuri profesionale cu membrii acreditati (videoclipuri 
pentru site si youtube) – anulat din lipsa de participanti- iunie 2013

� barbecue creativ la Corbeanca- august 2013;� barbecue creativ la Corbeanca- august 2013;

� Craciun 2013;

� Sarbatorirea aprobarii Standardului Ocupational “specialist in activitatea de 
coaching” – cod COR 242412 – iulie 2014.



Scrierea noului statut

� 2 intalniri presedinte si vicepresedinte ARC pentru primul draft;

� 2 intalniri a membrilor Colegiului Director;
+
� 8 intalniri membrii ARC acreditati.

In total, cca. 100 de ore de munca pe text in grup (cca. 800 ore individuale 
de munca).

La data de 29.10.2014 avem aprobata de catre 
Secretariatul General al Guvernului 
denumirea oficiala de “Asociatia Romana pentru Coaching”!



Resurse non-financiare utilizate din surse personale
ale membrilor Colegiului Director

� zeci de intalniri ale CD-ului;
� sute de ore de timp dedicat;
� implicarea familiei, a prietenilor,  a furnizorilor personali;
� combustibil si utilizare auto propriu;� combustibil si utilizare auto propriu;
� depozitare arhiva in spatiul propriu;
� utilizare rechizite si aparatura de birou; 
� gustari in timpul sedintelor, ceai, cafea, apa.



Multumirile noastre se indreapta catre:
� membrii Colegiului Director care au pornit la drum 

impreuna: Horea Murgu, Irina Stefanescu, Marian 
Dumitru, Gabriela Gruianu-Gambra, Adela Iepure, 
Lilia Dicu, Rodica Obancea

� membrii Colegiului Director care au ajuns impreuna
la linia de sosire: Gabriela Gruianu-Gambra
membrii Colegiului Director care au ajuns impreuna
la linia de sosire: Gabriela Gruianu-Gambra
(presedinte), Horea Murgu (vicepresedinte), Irina 
Stefanescu, Marian Dumitru. 

A fost o calatorie a eroului pentru fiecare dintre cei
mentionati.



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Lilia Dicu, Rodica Obancea – pentru scrierea
brosurii “Contractarea in Coaching”

�Horea Murgu – pentru scrierea brosurii “Cum 
devii coach profesionist”



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Daniel Bichis- pentru concentrarea informatiilor si
finalizarea standardului ocupational, in calitate de 
presedinte al Forumului Formatorilor si de 
coordonator al continutului Standardului; 

� Costel Coravu, Horea Murgu – pentru implicarea in 
scrierea standardului ocupational.



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Mihai Popa Radu – pentru punerea la dispozitie a contractului de 
comodat pentru sediul social, implicarea in scrierea statutului
nou, punerea la dispozitie a spatiului pentru intalniri de lucru ale 
CD

� Daniel Bichis – pentru punerea la dispozitie a salii de la U Business � Daniel Bichis – pentru punerea la dispozitie a salii de la U Business 
Center pentru intalniri ale Forumului Formatorilor

� Irina Stefanescu – pentru punerea la dispozitie pe tot parcursul
mandatului a spatiului pentru intalniri de lucru ale CD



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Daniela Visoianu – pentru sustinerea financiara a 
specialistului IT cu 132 ore achitate in avans. S-au 
consumat 44 ore. Mai sunt achitate in avans 88 de ore 
la data de 29.10.2014.



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Leo Manea si Roxana Serban – pentru intentia
de a deveni voluntari in Colegiul Director.



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Petra Muller - Demary – pentru sprijinul acordat in 
organizarea Conferintei Challenges of Coaching 2014



Multumirile noastre se indreapta catre:

� Catalin Zaharia, Ramona Lacatus, Raluca Mohanu, 
Mara Manea, Leo Manea, Monica Grigoriu, Catalin
Zaharia, Alisa Ivan, Cristina Cremenescu, Mara 
Manea, Petra Muller, Mariana Bichis – au raspuns
Zaharia, Alisa Ivan, Cristina Cremenescu, Mara 
Manea, Petra Muller, Mariana Bichis – au raspuns
apelului nostru si au participat la cel putin o intalnire
a CD-ului largit



Ce urmeaza in viitorul apropiat:
Continuitate in Organizarea Conferintei
Challenges of Coaching 2014 (editia a 6-a)

26-27 noiembrie 201426-27 noiembrie 2014



Actiuni in curs care se transfera viitorului Colegiu Director:

�  conferinta Challenges of Coaching 2014;
� actualizare acte asociatie – prin avocati;
�  inscrierea in COR a inca 2 coduri (pentru urmatoarele 2 standarde ocupationale);
� scrierea urmatoarelor doua standarde ocupationale;
� opis acte arhiva;
� finalizare deschidere cont ING;
� corespondenta cu membrii care nu au depus toate actele pentru validare si

incadrarea lor in categoria corespunzatoare;
� pagini de prezentare pentru toti membrii pe site;� pagini de prezentare pentru toti membrii pe site;
�  dinamizare PR;
�  rezultate mari cu eforturi mici;
�  parteneriate FUNCTIONALE cu alte organizatii;

�  alinierea nivelurilor neurologice ale organizatiei;
�  curatarea energetica a nucleului Asociatiei;
�  iesirea din cutuma ambivalentei si a abuzului.



Contact:

� ARC - Asociatia Romana pentru Coaching  

� (Romanian Coach Guild)

� Sediu social: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 16, Sector 4, Bucuresti (in 
incinta Centrului Seeds for Happiness)

� E-mail secretariat ARC: contact [at] coaching-arc [punct] ro� E-mail secretariat ARC: contact [at] coaching-arc [punct] ro

� Cont bancar: RO46RZBR 0000 0600 1057 6930, Raiffeisen Bank 
Iancului, Bucuresti

� Telefon secretariat ARC: 0732 393 853

� Website: www.coaching-arc.ro



Va multumim ca sunteti astazi aici, 
alaturi de noi!
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