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Sunt mediator, avocat, expert și formator în domeniul medierii.
În calitate de avocat, ofer consiliere juridică și reprezint clienți în cazuri civile, administrative și
comerciale începând din anul 2000.
Am experiență ca mediator din 2003, fiind instruită de formatori americani în cadrul Centrului Pilot
de Mediere Craiova, proiect inițiat de Departamentul de Stat al SUA împreună cu Ministerul Justiției,
Baroul Dolj și Judecătoria Craiova. Am mediat cazuri comerciale, penale, civile și de familie referite de
instanțe sau inițiate direct de părțile implicate în conflict.
În cadrul aceluiași proiect pilot am fost instruită ca formator în 2005, apoi ca evaluator și examinator,
fiind formator, alături de experți din SUA, a 220 de avocați din toată țara. De la apariția Legii
192/2006 am format peste 800 de mediatori în cadrul Centrului de Mediere Craiova.
Am avut o contribuție marcantă în dezvoltarea profesiei de mediator în România, făcând parte din
primul Consiliu de Mediere, organism care coordonează activitatea de mediere la nivel național. Am
lucrat la elaborarea standardelor de formare, a codului de etică, a regulamentului de funcționare a
Consiliului de Mediere, dar și la procedura de autorizare a mediatorilor și a centrelor de formare,
activitate pe care am continuat-o și în cel de-al doilea Consiliu în calitate de membru supleant.
Ca Manager al Departamentului de Proiecte și Publicații din cadrul Centrului de Mediere Craiova, am
inițiat și am derulat numeroase proiecte de promovare a medierii în colaborare cu Ambasada SUA,
Ministerul Justiției, Judecătoria Craiova, Curtea de Apel Craiova, Inspectoratul Teritorial de Poliție
Dolj, Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova, GEMME (Asociația Europeană a Judecătorilor care
Susțin Medierea), dar și cu alte organizații studențești, școli, fundații, etc.
În cadrul acestui departament am coordonat activitatea editorială a Centrului de Mediere Craiova,
fiind manager de proiect și editor șef al Revistei Române de Mediere, proiect finanțat de
Departamentul de Stat al SUA prin Ambasada din România.
Am fost vorbitor la numeroase evenimente din țară și din străinătate, la conferințe organizate de
Ministerul Justiției din România, Ministerul Federal al Justiției din Austria, Curtea de Apel București,
Uniunea Națională a Barourilor din România, Consiliul de Mediere, Asociația Magistraților din

România, GEMME – Asociația Europeană a Judecătorilor care Susțin Medierea, Baroul Dolj și Centrul
Teritorial INPPA, etc.
Am fost parte din echipa de organizare a numeroase conferințe și congrese internaționale organizate
de Centrul de Mediere Craiova, Ministerul Justiției și Uniunea Centrelor de Mediere din România, dar
și GEMME.
De asemenea, am participat în echipele Centrului de Mediere Craiova care au derulat două studii
europene despre impactul medierii asupra costurilor conflictelor în Uniunea Europeană și asupra
conflictelor dintre companii.
Am scris articole despre mediere în International Judicial Monitor, Revista Română de Mediere, etc.
și am acordat interviuri în ziarul Adevărul asupra acestui subiect.
Sunt o fire creativă, spontană , comunicativă și un bun ascultător, fiind capabilă să înțeleg natura
umană dincolo de aparențe. Am un stil de conducere inspirațional, gândind proiecte și inspirând
oamenii să mi se alăture în derularea lor. Vorbesc franceza și engleza. Sunt căsătorită și am doi copii.

