FLORENTINA STANESCU - MEDIATOR

Florentina Stanescu este in prezent mediator autorizat cu o vasta
experienta, membru in cadrul Asociatiei STARS. Practica sa cuprinde
domenii precum dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul civil sau dreptul
comercial si al afacerilor.
Si-a inceput activitatea de mediator in septembrie 2010, in urma
absolvirii cursurilor de formare in mediere organizate de Centrul de
Mediere Craiova.
In perioada mai 2011- septembrie 2013 a detinut functia de purtator
de cuvant la UCMR, singura federatie nationala specializata in ADR, in
aceasta calitate dezvoltand si imbunatatind relatia cu mass media, prin
transmiterea periodica a comunicatelor de presa privind activitatea de
promovare a medierii realizate de UCMR. In acest sens, a incheiat
parteneriate media privind promovarea proiectelor UCMR, cel mai
important fiind acela incheiat in decembrie 2011 cu Radio Romania
Actualitati pentru Conferinta Nationala “Medierea Aproape de Tine”.
Din iunie 2011 participa la proiectul “Caravana Medierii – Medierea
Aproape de Tine”, eveniment national si international de promovare a
mediereii, prin prezenta sa la diferite “opriri” ale acesteia. Cea mai
importanta a fost Caravana Medierii de la Bruxelles (mai 2012).
In anul 2012 a participat la proiectul de informare a cetatenilor cu
privire la procedura medierii in cadrul Biroului de Informare din Tribunalului
Ilfov.
Activa din punct de vedere al promovarii medierii, semneaza periodic
articole in revista “Medierea Tehnica si Arta”, singura revista bilingva de
specialitate din domeniul ADR, acorda interviuri si publica articole in presa
scrisa si are o prezenta periodica in emisiuni radio si tv.
Are legaturi stranse cu lumea artistica si cunoaste problemele dar si
evenimentele din zona teatrala.

Pe plan profesional, a fost pe rand avocat, profesor de drept,
Manager de proiect in cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale privind aplicarea legii 19/2000 (Legea Pensiilor),
specialist productie, transport si livrare vechicule comerciale (Iveco).

CERTIFICARI:
- “Certificate of Competence in Advanced Mediation Techniques” –
The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation, iunie 2012;
- “Certificat de Autor” pentru contributia deosebita in paginile revistei
“Medierea Tehnica si Arta” – octombrie 2011;
- “Certificat de Tehnici Avansate in Mediere – Analiza Conflictului” –
FMMM – martie 2011.

