Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Alin Romulus Păcurar
Pandurilor 23, 545300 Reghin (România)
(+40)746305489
alinchampion@yahoo.com
www.mediator-alinromuluspacurar.ro
Skype Alin Romulus Păcurar

POZIŢIA

candidat pentru funcția de Membru al Consiliului de Mediere

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
21/11/2010–Prezent

Mediator Autorizat
Consiliul de Mediere
P-ța Sfântul Ștefan nr.7 sector 2, 023998 București (România)
www.cmediere.ro/mediatori/
Activități de mediere a conflictelor și litigiilor conform Legii 192/2006 actualizată precum și a
dispozițiilor Regulamentului de Ordine și Funcționare a Consiliului de Mediere actualizat .
Tipul sau sectorul de activitate Mediator ( clasa 6910 -Cod Caen Rev.2)

02/05/2011–Prezent

Mediator
în cadrul ,, Alin Romulus Păcurar - Birou de Mediator ,, înregistrat în Registrul Formelor de Exercitare
a Profesiei a Consiliului de Mediere la poziția 2266 din 18.03.2011
Pandurilor 23 jud. Mureș, 545300 Reghin (România)
www.mediator-alinromuluspacurar.ro
Medierea conflictelor și a litigiilor conform Legii 192/2006 actualizată .
Tipul sau sectorul de activitate Mediator ( clasa 6910-Cod CAEN Rev.2)

01/08/2011–Prezent

Vicepreședinte
,, Asociația Mediatorilor Mureș ,, înscrisă la secțiunea I -,,Asociații Profesionale în domeniul Medierii
,,-poziția 22 a Consiliului de Mediere
str. Bolyai nr.34/1 Jud.Mureș, 540064 Târgu Mureș (România)

01/07/2012–Prezent

Consilier Juridic Definitiv
Ordinul Consilierilor Juridici din România - Colegiul Ordinului Consilierilor Juridici Mureș
Primăriei nr.1 jud. Mureș, 545300 Târgu Mureș (România)
www.ccjmureș.blogspot.ro
Activități juridice conform Legii 514/2003 actualizată privind organizarea și exercitarea profesiei de
consilier juridic. Reprezentarea juridică a intereselor unei părți împotriva altei părți în fața instanțelor de
judecată sau altor organisme juridice .Consultanță și reprezentare în procese civile , în procese
penale , în legătură cu litigiile de muncă . Consultanță și asistență generală și redactarea de
documente juridice .Clauze de constituire a societăților comerciale , de asociații și fundații fără scop
patrimonial și acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înființarea acestor entități
juridice .Brevete și drepturi de autor . Redactarea de contracte , expertize tehnice judiciare și de
specialitate , acte juridice sub semnătură privată .Redactarea de programe de finanțare în vederea
obținerii de fonduri .

31/01/1992–Prezent

Asociat unic și Administrator
S.C. ,, Champion A . P ,, SRL

8/2/15
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Pandurilor 23 jud. Mureș, 545300 Reghin (România)
Tipul sau sectorul de activitate Comerț cu ridicata și amănuntul
24/12/1997–Prezent

Președinte
,, Asociația Pentru Tineret -Reghin ,,, Reghin (România)

01/09/2004–Prezent

Președinte
Clubul Sportiv ,,Campionul ,, Reghin, Reghin (România)

31/10/2013–Prezent

Președinte
Asociația ,, Sportul Pentru Toți - Reghin ,,, Reghin (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2003–22/02/2008

Absolvent și Licențiat în ,, Științe Juridice ,, specializarea ,, Drept ,,
Universitatea ,,Lucian Blaga ,, - Facultatea ,,Simion Bărnuțiu ,,, Sibiu (România)

30/01/2015

Diplomă de Mediator - Lector Principal cu tema ,, Medierea și
arbitrajul conflictelor din domeniul Sportului,,
Asociația Profesioniștilor în Mediere și Arbitraj ,,Moldova ,,, Iași (România)
Pregătire comună -judecători-procurori-organe judiciare-mediatori ,, Medierea de la realitate la bune
practici ,,

07/11/2014

Participant la ,,Conferința Națională a Mediatorilor ,, cu tema
,,Medierea - răspunsul societății moderne la conflict ,,
Consiliul de Mediere, Timișoara (România)

06/11/2014

Participant la stagiu de pregătire profesională continuă , seminar cu
tema ,, Aspecte Teoretice și Practice privind Medierea ,,
Consiliul de Mediere, Timișoara (România)

10/10/2014

Participant în cadrul stagiului de pregătire profesională , la
seminarul cu tema ,,Analiza medierii. Bune practici în materie de
familie și în materia penală ,,
Consiliul de Mediere, Târgu Mureș (România)

16/05/2014–18/05/2014

Participant la Conferința Națională de Mediere ,,Transilvania ,, ediția
a II-a cu Tema ,, Noutăți în practica medierii ,,
Consiliul de Mediere , Colegiul Mediatorilor din Regiunea de N-V, Cluj (România)

09/05/2014

Participant și Lector cu tema ,, Medierea și Arbitrajul în domeniul
Sportului ,, la ,,Ziua Națională a Mediatorului 2014 ,,
Consiliul de Mediere, Buzău (România)

21/03/2014

8/2/15

Participant la stagiu de formare profesională continuă
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Consiliul de Mediere, Târgu Mureș (România)

21/01/2014–22/01/2014

Participant și Lector cu tema ,,Medierea și Arbitrajul conflictelor din
Sport ,, la Seminarul ,,Ziua Europeană a Medierii ,,
Consiliul de Mediere - ,, Asociația Mediatorilor din Bucovina ,,, Suceava (România)

06/12/2013

Participant la Conferința ,, Medierea și mediul de afaceri ,,
Consiliul de Mediere - Asociația ,, UNMR- filiala Mureș ,,, Târgu Mureș (România)

11/04/2013

Participant la stagiul de pregătire profesională ,,Perspectivele
medierii în contextul Noului Cod de Procedură Civilă ,,
Consiliul de Mediere , Universitatea ,,Petru Maior,, UNMR -filiala Mureș , Asociația Mediatorilor Mureș

28/11/2013

Participant și Lector cu tema ,, Promovarea Biroului de Mediator ,,
la Conferința Națională a Mediatorilor cu tema ,, Medierea un bun
național ,,
Consiliul de Mediere, București (România)

19/10/2012–20/10/2012

Participant la Conferința ,, Medierea În Societatea Românească de
Azi ,, și ,, Credem în Educație ,,
Consiliul de Mediere , UNMR - filiala Brașov , Human Toolkit ,Institutul Internațional de Mediere,
Brașov (România)

05/10/2012–07/10/2012

Participant la Școala de Vară ,, Construirea experienței practice ca
mediator , în noul cadru legislativ ! ,,
Consiliul de Mediere , Colegiul Mediatorilor , AMA Brașov, Brașov (România)

18/11/2011

Participant la Simpozionul ,,Parteneriat Pentru O Justiție De Calitate
,,
Consiliul de Mediere , Ministerul Justiției , Curtea de Apel Mureș ,UNMR -filiala Mureș, Sovata
(România)

28/07/2011

Participant și Lector la ,,Lansarea de Carte-Medierea -Oxigen
Pentru Afaceri ,,
Consiliul de Mediere , Asociația ,,Centru Avocaților Mediatori ,, Human Toolkit, Reghin (România)

17/06/2011

Participant la Conferința ,, Medierea -Oxigen pentru Afaceri ,,
Consiliul de Mediere , Human Toolkit , Asociația ,,Centrul Avocaților Mediatori ,,, Târgu-Jiu (România)

24/04/2013

Participant la Conferința ,, Regionalizarea României - între Tradiție
și Model European ,,
Guvernul României ,Consiliul Județean Mureș , Universitatea ,,Petru Maior ,,, Târgu Mureș (România)

30/09/2014

8/2/15

Participant și Lector la Conferința ,, Drept Civil -Contracte
Speciale ,,
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Ordinul Consilierilor Juridici din România -Colegiul Mureș , Camera de Comerț și Industrie Mureș,
Târgu Mureș (România)

10/12/2014–12/12/2014

Cerificat de Absolvire Cursuri Intensive ,, Comunicare , interpretare
și comportament nonverbal ,, Program de Perfecționare
Centrul de Strategii Aplicate , Camera de Comerț și Industrie a României, București (România)

22/10/2009–24/10/2009

Participant și Lector la Conferința Internațională ,, Pedepsele în
Dreptul Penal , Prezent și Perspective ,,
Universitatea Petru Maior ,,Asociația Română a Științelor Penale ,, UNBR, Târgu Mureș (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B1

B1

B1

B1

Cerificat de competență lingvistică emisă de ,, Universitatea Lucian Blaga ,, Sibiu

germană

B2

B2

B2

B2

B2

Absolvent a Școlii Germane din Bistrița
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune abilități de comunicare în urma experienței mele de fost sportiv în lotul olimpic al Râmâniei ,
participant timp de peste 10 ani la diferite turnee și competiții pe întreg mapamondul . Abilități de
comunicare nonverbală aplicată în varii domenii de aplicare . Stăpânirea de tehnici de persuasiune și
manipulare pozitivă în comunicarea nonverbală. Comunicarea pedagogică în urma experienței
acumulate ca mediator în promovarea medierii în școli și licee. Comunicarea în domeniul justiției
restaurative în urma experienței acumulate ca mediator prinrelaționarea cu condamnați minori în
penitenciarul Târgu Mureș.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Experiență de peste 20 de ani în leadership . Am condus și conduc managerial ,având funcția de
Președințe , o echipă formată din 7 până la 13 persoane reprezentând Consiliul Director al 3 asociații
fără scop patrimonial. Am reușit cu echipele conduse de mine să obținem rezultate și satisfacții de
nivel național și internațional . ,, Festivalul Național de Folk ,,Chitara de Argint ,, edițiile 1997 și 1998 ,
Gala Sportului Reghinean , Campionatul Internațional ,, Memorialul Antrenorilor ,, la Lupte , Festivalul
de Tradiții și Obiceiuri - Idicel sunt doar câteva din cele peste 100 de evenimente culturale și sportive
organizate. Am înființat și condus singura publicație în 4 limbi ,, Astre ,, între anii 1997-2000. În data
de 10.12.2004 prin Decretul Prezidențial nr. 1071 mi s-a conferit Medalia ,, Meritul Sportiv ,, în clasa I
-a de către Președenția României ,, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate și
pentru performanțele sportive obținute , pentru contribuția la promovarea imaginii țării ,,.În anul 2007 a
ocupat Loc I în Topul Firmelor din jud. Mureș în domeniul ,, consultanță juridică ,, .În anul 2008 Trustul
de Presă ,, Ambasador ,, mi-a acordat tilul de ,, Ambasador al Sportului ,, pentru profesionalism ,
calități morale și dragoste față de semeni .În 15.ianuarie 2010 m-i s-a decernat ,,Diploma de
Excelență,, la aniversarea zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu de către Federația
Națională a Revoluționarilor din România ,, în semn de aleasă prețuire și considerație ,, .

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Experiență teoretică în mediere prin participarea activă la cursurile de pregătire profesională continuă ,
mese rotunde , seminarii și conferințe la acre au participat personalități de mediul academic ,
magistrați, înalți funcționari publici , reprezentanți ai organelor judiciare ,avocați, notari , lideri ai
societății civile , mediatori profesioniști . Experiență practică în medierea conflictelor , disputelor și
litigiilor din varii domenii prin aplicarea profesionională timp de peste 4 ani în cadrul ,, Alin Romulus

8/2/15
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Păcurar -Birou de Mediator ,, a abilităților teoretice asimilate. . Peste 180 de dosare de mediere
deschise , 143 de Acorduri de Mediere și ,,Procese Verbale de Închidere a Medierii ,, încheiate de
părți cu formula ,, Înțelegere Totală ,, în fața mediatorului Alin Romulus Păcurar . Reușite profesionale
de excepție : 1. - 2011 - Primul ,,Acord de Mediere ,, consfințit la Curtea de Apel Mureș . 2. 2013
-Primul ,, Acord de Mediere ,, încuvințat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin și dispunerea
prin Rezoluție a urmăririi penale. 3.2013 Acord de Mediere obținut într-un litigiu din materia dreptului
familiei , cu minori , în condițiile în care unul din minori era dispărut de aproape 3 ani .4. 2013- Acord
de mediere obținut între părți care timp de 9 ani s-au aflat în litigiu civil și penal în numeroaase dosare
aflate pe rolul instanțelor de judecată până la cel mai înalt grad. Instituția Președintelui , CSM precum
și 4 Miniștrii ai Justiției au fost sesizați prin plângeri de către părți .5. 2013 - Încuviințarea și consfințirea
de către Instanță ( Judecătoria Reghin ) a primului ,, Plan Parental ,, ce avea la bază dreptul la libera
circulație a minorului ( locuința fiindu-i stabilită în Germania la mamă) pe ruta Germania-România și
retur fără a mai fi nevoie la Poliția de Frontieră Română a Declarației Notariale de accept al părintelui
nerezident .În urma Hotărârii de Expedient emise în acest sens de Instanță , s-a inițiat modificarea și
îmbunătățirea Legii privind trecerea frontierei în spațiul Shengen .

Competenţe informatice

8/2/15

Cunoștiințe bune de operare pe PC. a pachetului Office (Word , Excel ,PowerPoint ,) . Cunoștințe
profesioniste de editare foto , audio-video dobândite în timp ca și fotograf amator .
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