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MARINA-IOANA ALEXANDRU s-a nascut in Bucuresti in data de 04 aprilie 1969 si 

este de profesie Avocat, Mediator si Arbitru . 
 

In prezent, pe langa activitatea profesionala, MARINA-IOANA ALEXANDRU 
desfasoara activitati de organizare si coordonare in calitate de : 
-Membru fondator si membru in Consiliul Director al Asociatiei Mediatorilor „STARS - 
SOCIAL TRAINING AND ANTREPRENORIAL RESEARCH SOCIETY” , 
-Vicepresedinte al Federatiei Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) 
-Presedinte al Centrului Mediatorilor Baia Mare – Membru al Federatiei Uniunea 
Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) si  
-Coordonator al Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor din 
Romanaia , in anul 2012 si septembrie-decembrie 2013. 
 

Dupa terminarea studiilor din cadrul INSTITUTULUI DE DREPT ŞI RELAŢII 
INTERNAŢIONALE NICOLAE TITULESCU din BUCUREŞTI, si obtinerea licentei in 
ŞTIINŢE JURIDICE, cu specializarea DREPT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, isi incepe 
cariera profesionala initial ca si jurist, apoi, din anul 2000, devine avocat al Baroului 
Bucuresti si acumuleaza o vasta experienta teorética si practica (consultant si pledant) in 
domeniul dreptului civil si comercial. 
 

Spirit puternic si intreprinzator in dorinta satisfacerii nevoilor de autorealizare, 
MARINA-IOANA ALEXANDRU, in paralel cu activitatea profesionala de baza si in 
completarea acesteia, se pregateste continuu abordand noi domenii. 
Astfel: 

In anul 2004 devine Absolventă a CENTRULUI NAŢIONAL DE INVATAMANT 
TURISTIC, Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group din cadrul Ministerului 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Autoritatea Nationala pentru Turism, in cadrul 
programului de formare/perfectionare manageriala, cu specializarea MANAGEMENTUL 
ACTIVITĂŢILOR DIN TURISM si obtine BREVET IN TURISM pentru Agentii Tur 
Operatoare. 

Pentru o perioada de timp activeaza in cadrul unei agentii de turism. 
 

In anul 2007, urmeaza Cursurile de Formare in Mediere ale CENTRULUI DE 
MEDIERE CRAIOVA in cadrul Proiectului Ministerului Justitiei sponsorizat de Secretariatul 
de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii, devenind astfel Mediator autorizat. 
 



Din acel moment, MARINA-IOANA ALEXANDRU se implica in mod activ in 
implementarea, dezvoltarea si promovarea procedurii de mediere in sistemul social romanesc, 
participand la conferinte, seminarii si intruniri in cadrul unor grupuri de discutii prin 
sustinerea unor teme de interés major in acest domeniu. 

Devine membru al grupului de lucru din cadrul Uniunii Centrelor de Mediere din 
Romania (U.C.M.R.) si membru in cadrul Proiectului ``CARAVANA MEDIERII – 
MEDIEREA APROAPE DE TINE!`` realizat de Scoala de Formare in Mediere F.M.M.M in 
parteneriat cu U.C.M.R; 
 

In anul 2009 urmeaza cursurile de pregatire in tehnici de comunicare si tehnici de 
negociere in cadrul training-urilor sustinute de catre societatea HILD ASSET S.A - Bucuresti 
 

In anul 2011 devine absolventa a Cursurilor de Tehnici Avansate in Mediere – 
Analiza Conflictului ale Scolii de Formare ``FMMM``; 

-Absolventa a Cursurilor de Tehnici Avansate in Mediere ale Scolii de Formare 
``FMMM`` si ale Scolii ``THE LORD SLYNN of HADLEY`` - EUROPEAN LAW 
FOUNDATION din Marea Britanie si 

-Absolventa a Cursurilor de Tehnici Avansate in Mediere ale Scolii Federal Mediation 
and Conciliation Service, Washington D.C., U.S.A., agentia independenta specializata a 
Guvernului S.U.A. 

 
Avand in vedere pregatirea si experienta profesionala acumulata in ca jurist, precum si  

faptul ca avocatura, medierea si arbitrajul sunt profesii complementare, in anul 2012, 
MARINA-IOANA ALEXANDRU, impreuna cu colegii sai – MUGUR-BOGDAN MITROI, 
MADALINA CALCAN, IOAN-LUCA VLAD si GEORGE VODISLAV infiinteaza 
Asociatia Mediatorilor „STARS - SOCIAL TRAINING AND ANTREPRENORIAL 
RESEARCH SOCIETY” si CURTEA DE ARBITRAJ “ STARS”. 

 

Iar in anul 2013 devine Formator in mediere al Scolii de Formare in Mediere 
Mugur Mitroi – FMMM si absolventa a Cursurilor de specializare cu calificare si certificare 
internationala in CO-MEDIERE ale Scolii de Formare ``FMMM`` cu participarea trainerilor 
britanici Monica Hanaway si Diana Mitchell de la REGENT’S COLLEGE of London – 
Marea Britanie. 
 

Avand o educatie crestin-ortodoxa primita si mostenita din famile, MARINA-IOANA 
ALEXANDRU este pasionata de cunoasterea si elevarea spirituala, motiv pentru care a 
devenit atat membru fondator al ASOCIATIEI ``CHILIA INALTAREA DOMNULUI – 
MUNTELE ATHOS`` cat si membru al FUNDATIEI CRESTINE ``PARINTELE ARSENIE 
BOCA``. 

Prin modul sau de viata, MARINA-IOANA ALEXANDRU dovedeste faptul ca 
invatatura ortodoxa si profesiile pe care le exercita cu multa pasiune, alcatuiesc un tot unitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


