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Tel. +373 691 032 52;  E-mail: aurelia_irodoi@mail.ru 

Experiența profesională 
 

Septembrie 2015 - prezent Fondator, Conducător - Biroul Individual al Mediatorului ”Aurelia Irodoi”.  
Medierea, negocierea, concilierea tipurilor de conflicte / litigii, comerciale, de familie, muncă, 
inclusiv relații creditor / debitor, executor / beneficiar, arendator / arendaș, etc.  
 

Februarie 2010 -  prezent 
 

Director Departament Juridic - S.C. „AMG – Agro Management Grup” SRL (Chișinău,  
Moldova). Domeniul de activitate divers - comerț, construcție, agricultură, vinicultură, etc. 
 

Gestiunea, coordonarea activității juridice, expertiza legală a activității, prevenirea situațiilor de 
risc, reprezentarea juridică a companiilor-fiice AMG - Holding, etc. Controlul și asigurarea 
respectării prevederilor statutare, legale, fiscale. Asistarea ședințelor asociaților și reprezentarea. 
Negociere, tratative, mediere cu clienții, terțele persoane, etc. 

Mai 2016 - 2019 Director -  „AMG - Dispute Solution” SRL (Chișinău,  Moldova) 
Compania juridică. Prestări servicii juridice, consultanță, asistență, negociere, reprezentare, etc. 

Februarie 2006 – Februarie 2010 Director executiv - ÎCS „CITY” SRL, (Chișinău,  Moldova) 
Domeniul de activitate - construcții. 

Noiembrie 2001 – Februarie 2006 
 

Jurisconsult - Centrul de Cercetări Științifice „AMG – Magroselect” SRL (Soroca, Moldova) 
Domeniul de activitate - agricol, cercetări științifice, producere. 
 

Noiembrie 2010 – prezent Arbitru. Arbitrajul Internațional de pe lîngă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din 
Republica Moldova. 
Arbitrarea litigiilor apărute din raporturile de drept civil, comercial, drepturi patrimoniale, de 
muncă, litigii ce țin de competența arbitrajului. 
 

Iunie 2015 - prezent 

 

Formator / trainer - în cadrul ”Centrului de Dezvoltare Personală și Profesională” SRL 
Formator / trainer - ”International Tehnical Group” SRL 
 

Programul de formare și instruire profesională a mediatorilor. Curs formare continuă în domeniul 
medierii civile, conflictologie, negocierea conflictelor muncă, familie, vecinătate, cuplu, părinți-
copii, etc. Managementul conflictelor, inteligență emoțională, negocieri, comunicare, etc. 

 
 

Educație și formare 
 

Septembrie 2019 - prezent 
 

Februarie 2009 
 

Septembrie - octombrie 2013 
 

 
Noiembrie 2011 – 2013 

 
 

Masterat, Psihologie juridică. Universitatea de Stat din Moldova. 
 

Mediator atestat. Institutul Național de Justiție. 
 

Mediator atestat - Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor (CEDR - Centre for 
Effective Dispute Resolution, Londra) 
 

Avocat - stagiar.  
Asistență juridică în instanțele judecătorești competente, autoritățile competente de stat, cît si 
autoritățile private, etc. 

Septembrie 2005 – August 2009 
 

Universitatea de Stat din Moldova (facultatea Drept). Licențiată în drept. 

Septembrie 1988 – August 1993 Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Licențiată în filologie.  
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26 Septembrie 2019 

 

04-05 Februarie 2020 

 

 

14-15 Decembrie 2018 

 

15-16 Septembrie 2019 

Participare training ”Perfecționarea abilitaților de mediere”, organizat de CEDR si Centrul de 
Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

Participare training de „Formare a Formatorilor în Mediere”, Organizația Internațională pentru 
Dezvoltare Dreptului (IDLO) împreuna cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD), finanțat de USAID  

Formator în cadrul Conferinței naționale ştiinţifico-practică ”Medierea în Republica Moldova din 
perspectiva integrării în spațiul european”  

Formator. Atelier practic în cadrul Conferinței naționale ştiinţifico-practică ”Medierea abordare 
integrativă a conflictului”  

  

Publicații:  
 

Logos Press Nr.(18) 18 mai 2017 (articol «Не спешите в суд, есть разумная альтернатива - 
Медиация») 
Logos Press Nr.38(822) 16 octombrie 2009 (articol «Худой мир лучше доброй ссоры») 
https://www.report.md/justitie/Cine-vrea-sa-compromita-institutia-medierii-in-Moldova-277 - Cine 
vrea să compromită instituția medierii în Moldova?  

 

Aptitudini și competențe 
Limbi - româna (maternă), rusa (fluent), engleza (citit, înțeles), french, (citit, înțeles). 

 

Competente și abilități sociale • Spirit de echipă, conlucrare  
• Capacitate de comunicare și convingere acumulate în urma experienței de reprezentare în 

instanțe, procedurilor de conciliere, mediere 
• Abilități de acumulare rapidă a informației, instruire continuă, utilizarea practică a cunoștințelor 

https://www.report.md/justitie/Cine-vrea-sa-compromita-institutia-medierii-in-Moldova-277

