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Poziţia: Mediator şi Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj STARS 
 
Titluri ştiinţifice: Maitrise en droit europeen 
 
Domenii de specializare: corporate&commercial, M&A, real-estate,  restructurare/insolvență, tranzacții 
transfrontaliere, concurență, dreptul muncii și securitate socială, drept internaţional privat, drept 
internaţional public, dreptul familiei, drept civil, litigii. 
 
Limbi străine: Engleză, Franceză 
 
Localitatea de domiciliu: Bucureşti 
 
Cetăţenia: română 
 
Biografie: 
 
Mădălina Calcan a absolvit cursurile Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, precum şi ale 
Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, obținând o licenţă în drept din România şi una 
din Franţa. Şi-a continuat studiile cu un Master/Maitrise în drept european la Colegiul Juridic Franco-
Român de Studii Europene Pantheon-Sorbonne Paris IV. 
 
Experiența practică în domeniul comercial a condus-o către domeniul managementului disputelor și 
modalităților alternative de soluționare a conflictelor – domeniu în care a ales să se specializeze și 
perfecționeze. 
 
A absolvit cursul de formare inițială pentru mediatori în cadrul Școlii de Formare FMMM România, 
fiind în prezent mediator autorizat cu vastă experiență, membru în cadrul Asociaţiei S.T.A.R.S. Practica 
sa cuprinde toate domeniile dreptului comercial și al afacerilor, precum și civil în general. 
 
A obținut certificări internaționale pentru „Tehnici Avansate în Mediere” - The Lord Slynn of Hadley 
European Law Foundation (Londra, U.K.), „Tehnici Avansate în Mediere și Train the Trainer” - Federal 
Mediation and Conciliation Service (Washington, D.C., U.S.A.), „Co-mediere” (Londra, U.K., Regent’s 
College). 
 
În acelaşi timp, Mădălina este redactor-șef al revistei bilingve „Medierea Tehnică și Artă”, singura 
publicație din Europa dedicată domeniului medierii în special și A.D.R. în general. A editat traduceri în 
limba română a mai multor lucrări de specialitate ale unor autori britanici.  
 
Mădălina este directorul Departamentului PR al Uniunii Centrelor de Mediere din România, precum și 
managerul Departamentului Comunicare&PR al Asociației S.T.A.R.S., inițiind și participând la 
numeroase proiecte și campanii naționale de promovare a metodelor A.D.R. 
 
Mădălina Calcan este în prezent vicepreședinte al Consiliului Director al S.T.A.R.S. 
 


