RAMONA – MARIANA KREUZIGER

Poziția: Arbitru, Curtea de Arbitraj STARS;
Domenii de specializare:
DREPT : drept civil, drept comercial și dreptul afacerilor;
MEDIERE : toate tipurile de conflicte;
Localitate de domiciliu: București;
Cetățenia: română;

BIOGRAFIE

S-a născut la 24 septembrie 1978, în orașul Sinaia, acolo unde și-a
desfășurat și studiile liceale, urmând să-și continue traseul educațional într-o
treaptă superioară la Universitatea Lucian Blaga Facultatea de Drept și
Științe Juridice din Sibiu.
După absolvirea facultății, în anul 2002, se mută în București, unde
debutează în cariera profesională ca și consilier juridic.
În anul 2004, ca rezultat al unui concurs pe care îl susține, ocupă postul
de consilier juridic în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme
Speciale, iar mai apoi, în perioada 2010- iunie 2013 este consilier juridic în
cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
Începând cu anul 2013 este Director General și Coordonator
Departament Juridic în cadrul SC Elseco Engineering SRL și mediator
autorizat de Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 2796/25.05.2013.
În luna Iunie 2013 deschide în București, Strada Secuilor nr.11, Bl.18,
Ap2, Sector 4, Biroul de Mediator „Kreuziger Ramona Mariana”, iar începând
cu anul 2015 este mediator asociat și coordonator principal în cadrul
Societății Civile Profesionale de Mediatori ”KREUZIGER & POPESCU”.
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Ca și aprofundare a pregătirii profesionale, in perioada 2007-2010
urmează cursurile Universității Spiru Haret – Facultatea de Relații
Internaționale și Studii Europene, fiind licențiată în Relații Internaționale. Iar
în 2014 a absolvit cursurile post universitare de master
”MEDIEREA
CONFLICTELOR IN DREPT”, din cadrul Universității Naționale Titu
Maiorescu din București.
Ramona-Mariana a fost participant activ în proiectele de
responsabilitate socială precum “Maratonul Mustului” şi “Campania C.R.E.D.”
pentru copiii şi persoanele defavorizate.
În anul 2015 în urma alegerilor organizate la nivel teritorial, RamonaMariana este aleasa Vicepreședinte al Corpului Profesional Al Mediatorilor
din București.
În plan personal, este căsătorită și are 2 copii.
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