
 
ANASTASE ILEANA 

 
 
Nume: ANASTASE ILEANA 
 
Data nasterii: 20.03.1968 
 
Localitatea de domiciliu: Constanta 
 
Cetăţenia: Romana 
 
Stare civila: casatorita 
 
Biografie: 
 
• Profesor Preuniversitar (2007 – prezent) 
• Lector universitar doctor (2011 – prezent) 
• Mediator (2010 – prezent) 
• Arbitru (2014 – prezent) 
• Administrator de patrimoniu (2016-prezent) 
 
STUDII: 
• Diplomă de Licență – Managementul Afacerilor (2002-2005) 
• Diplomă de Licență – Specializarea Drept (2010-2014) 
• Doctor în Economie – Specializarea Economie (2008-2013) 
• Diplomă de Master – Relații Economice Europene (2005-2007) 
• Diplomă de Master – Managementul Administrației Publice (2005-2007) 
 
CURSURI: 
• Curs de Perfecționare – Leadership (2018) 
• Curs de Perfecționare – Mentor (2018) 
• Curs de Inițiere Perfecționare – Expert Achiziții Publice (2016) 
• Curs de Perfecționare – Competențe antreprenoriale (2016) 
• Curs de Formare Continuă – Management Educațional European (2013) 
• Curs de “Inspector (Referent) Resurse Umane” (2011) 
• Curs de “Evaluator Competențe Profesionale” (2011) 
• Curs de “Formator” (2010) 
• Curs “Specialist în domeniul ecurității în muncă” (2009) 
• Curs “Evaluator al riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă” (2009) 
• Curs Mediator – Asociația Centrului de Mediere, Craiova (2009) 
• Certificat de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic (2003-2004) 
 
Sunt cunoscuta public pentru activităţile desfășurate ca presedinte al Asociatiei „Centrul 
de Soluţionare a Disputelor prin Mediere Constanta” prin organizarea de evenimente 
pentru promovarea medierii ca metoda alternativa de rezolvare a disputelor. 
 
Ca pregătire profesională în mediere, am absolvit înca din anul 2009 cursurile de formare ca 
mediator in cadrul Asociaţia Centrul de Mediere Craiova . M-am facut cunoscutã public ca 
mediator având la activ numeroase acorduri de mediere încheiate, prin activitatea desfaṣuratã în 
cadrul Centrului de Soluṭionare a Disputelor prin Mediere Constanṭa unde am fost aleasã, 
Vicepreṣedinte . 
-  Membru în comisia de disciplinā 
-  Participarea la Conferinţa , cu tema ,, Medierea de la teorie la practicã ,,  , organizatã de : 
CENTRUL  DE MEDIERE  CONSTANṰA , 



-  Participarea la Conferinţa ,  cu tema ,,Soluṭionarea cazurilor penale ,,  , organizatã de : 
ASOCIAṰIA  PENTRU  COOPERARE  INTERNAṰIONALÃ ,,DREPTURILE  OMULUI ,, 
MEDIERE ŞI ARBRITRAJ BUCURESTI , 
-  Participarea la Conferinţa ,  cu tema ,, Medierea în cauzele  privind executarea silitã ,,   , 
organizatã de : ASOCIAṰIA  PENTRU COOPERARE  INTERNAṰIONALÃ ,,DREPTURILE  
OMULUI ,, MEDIERE ŞI ARBRITRAJ BUCURESTI , unde am fost invitatã  sã  particip în 
calitate de Lector , 
- Participarea la Conferinţa, cu tema ,, Mediere , Educaṭie , Culturã ,, , organizatã de :CENTRUL 
DE EXCELENṰÃ ÎN MEDIERE  ŞI EDUCAṰIE  LUMINA 
-  Participarea la Conferinţa, cu tema ,,Sãptãmâna acordului de mediere  o necesitate 
,, , organizatã de : ASOCIAṰIA  CENTRUL  INTERNAṰIONAL  PENTRU  
SOLUṰIONAREA  DISPUTELOR   ROMẬNIA  , 
-  Participarea la Conferinţa, cu tema ,, MEDIEREA - ELEGANṰÃ ŞI  CONSENS  ÎN 
AFACERI ,,  , organizatã de :  
-  UNIUNEA NAṰIONALÃ  A  MEDIERI  DIN  ROMẬNIA , FILIALA BRASOV , 
-  ASOCIAṰIA   MEDIATORILOR  DIN DOMENIUL  FINANCIAR  BANCAR   , 
FINBAR  , 
-  ASOCIAṰIA  CENTRUL  AVOCATILOR  MEDIATORI  
-  ASOCIAṰIA  O  ŞANSÃ   PENTRU VIITOR , 
-  Participarea la Simpozionul  , cu tema  ,, 5 Ani  de mediere în Constanṭa ,, , 
organizat  de :  CSDM.  CONSTANṰA  ṣi lansare de carte  ,,Medierea în educaṭie ,,autori – 
lect.univ.dr.Ileana Anastase , prof.univ.Cornel Grigoruṭ, prof. Mircea Mastacan. 
 
Am promovat medierea prin: 
- Lansare de carte  ,,Medierea în educaṭie ,,autori – lect.univ.dr.Ileana Anastase 
,prof.univ.Cornel Grigoruṭ, prof. Mircea Mastacan. 
 
Sunt autoarea a numeroase articole in reviste si conferinţe organizate în Constanţa. 
 
-  Am realizat medierii  in orice domeniu , 
- Colaborarea cu instanţele judecătoreşti din Constanţa pentru formarea unei practici cu 
privire la Mediere  
- Semnarea Protocolului privind promovarea şi aplicarea medierii cu instituţii precum , 
Judecătoria Constanţa ,  Tribunalul Constanţa 
- Participarea la numeroase Conferinţe şi lansări de carte în oraşe ca, Tulcea, Braṣov, 
Bucureṣti, 
         - Am participat la singurul protest public al mediatorilor atunci când legea medierii a 
fost modificatã în defavoarea noastrã. 


