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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
27/01/2009–Prezent

Mediator
Stancu Anca Lucia - Birou de mediator, Mediaș (România)
▪ medierea conflictelor de interese

14/01/2013–Prezent

Formator
S.C. Almaro Training S.R.L., București (România)
▪ organizare cursuri de formare inițială mediatori
▪ organizare cursuri de formare continuă mediatori
▪ predare cursuri de formare inițiala și continuă pentru mediatori

15/08/2007–Prezent

Manager General
S.C.Medierenet S.R.L, Mediaș (România)
- organizarea și conducerea activității
- lansarea și dezvoltarea www.medierenet.ro - revista online a mediatorilor din România
- organizarea evenimentului anual Gala Excelenței in Mediere - primul eveniment dedicat exclusiv
recunoașterii meritelor mediatorilor români
- crearea conceptului, realizarea și promovarea "Anuarului Mediatorilor", publicație anuală având drept
scop promovarea mediatorilor din România
- organizarea de evenimente (conferințe, mese rotunde etc.) având drept tematică medierea și
promovarea medierii și a mediatorilor români

02/02/2011–Prezent

Consilier juridic
S.C. Splendid S.R.L., Mediaș (România)
- întocmirea contractelor de achiziție și furnizare
- soluționarea problemelor juridice ale companiei în relația cu angajații, respectiv cu terțe părți

14/08/2007–01/02/2011

Consilier Juridic
S.C Konsta-Splendid SRL, Mediaș (România)
- rezolvarea problemelor juridice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2014–Prezent

Doctorand
Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Domeniu - Drept penal - Criminalitatea în cyberspațiu

12/2/15
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Tema tezei de doctorat - "Violarea confidențialității comunicațiilor în mediul online"

29/10/2012

Certificat de Formator
INFO CENTER GROUP SIBIU

25/10/2008–03/12/2008

Certificat Curs de formare mediatori

Nivelul 4 CEC

Fundația pentru Schimbări Democratice - Școală de formare în domeniul medierii, București
(România)
▪ Comunicare
▪ Managementul conflictelor
▪ Legea medierii
▪ Teoria și analiza conflictelor
▪ Rezolvarea alternativă a disputelor
▪ Mediere
▪ Procesul de mediere
▪ Etica mediatorului
▪ Organizarea activității mediatorilor
▪ Practică

15/09/2007–01/02/2009

Diploma de master - Managementul Afacerilor Comerciale
Universitatea Româno-Americană, București (România)

15/09/2003–15/06/2008

Diplomă de licență - Economie și Afaceri Internaționale
Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și
Internaționale, București (România)

15/09/2002–15/06/2007

Diplomă de licență - licențiat în Drept
Universitatea Româno - Americană - Facultatea de Drept, București (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B1

C1

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

Discurs oral

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ abilități de comunicare, negociere, mediere, facilitare dobândite în activitățile în mediul de afaceri,
precum și prin practicarea profesiei de mediator

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ bune abilități de conducere a unei echipe, dobândite în funcțiile de middle și high management al
unor societăți comerciale private
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▪ excelente abilități de comunicare în mediile online și offline
▪ spirit organizatoric
▪ deschidere la nou
▪ capacitate de ascultare și acceptare păreri diferite
Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ formarea și instruirea personalului din subordine
▪ conceperea și publicarea articolelor pe teme profesionale
▪ activități de promovare a medierii

Competenţe informatice

▪ bună cunoaștere și utilizare a Microsoft Office și Wordpress
▪ utilizare Internet
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