Biografie

ENE PETRE
In prezent sunt formator in cadrul Scolii de Formare Profesionala in Mediere FMMM si sunt
mediator autorizat din anul 2013 in cadrul „ENE PETRE-BIROU DE MEDIATOR”.
Din 2013 m-am implicat treptat in diverse actiuni de promovare a medierii pentru ca sunt
convins de utilitatea acesteia in societatea romaneasca.
Am descoperit frumusetea ascunsa a medierii inca din perioada cursului de formare initiala, iar
apoi multitudinea de evenimente profesionale, dar si stagiile de formare continua la care am participat,
mi-au amplificat perceptia vis-a-vis de aceasta profesie.
Am descoperit ca prin mediere poti avea satisfactii in toate planurile, de la cel financiar pana la
cel personal si profesional.
Pentru atingerea acestor satisfactii, MEDIEREA trebuie sa functioneze pentru toti, nu doar
pentru unii. Prin determinare, prin pregatire continua, prin implicare si prin profesionalism, putem
slefui aceasta profesie, facand-o respectata asigurandu-i astfel o identitate proprie.
Ulterior studiilor juridice, am urmat cursurile de formator in domeniul securitatii fizice
devenind expert-evaluator in elaborarea analizelor de risc la securitate fizica . De asemenea, in baza
calificarii ca Manager de Securitate, sunt consilier pe probleme de securitate fizica pentru un
portofoliu important de agenti economici .
In prezent, desfasor si activitate didactica fiind formator la scoala de formare in mediere
FMMM Romania si la trei scoli de formare profesionala a adultilor cu specific in securitatea fizica
(inspectori de securitate, manageri de securitate, evaluatori risc la securitate fizica, consilieri de
securitate).
In domeniul medierii, mi-am îmbunatatit cunostintele si tehnicile de mediere in urma cursurilor
de tehnici avansate obtinand in anul 2014 certificarea „The Federal Mediation and Conciliation
Service (Washington DC, SUA)”, dar si prin participarea la numeroase cursuri de pregatire
profesionala continua in mediere (Comunicare, Dezvoltare Personala, Penal, Dreptul Familiei,
Succesiuni, Taxe de timbru, Analiza a conflictului etc).
Din anul 2013 sunt membru activ al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania
Activitatea de promovare a medierii intre anii 2013-2016 s-a concretizat sub diverse forme:
1. Am organizat, impreuna cu colegii mei, evenimentul profesional ,,MENTOR MEDIARE”
2. Am incheiat Protocol cu Penitenciarul Ploiesti, protocol in baza caruia atat eu, cat si alti colegi de-ai

mei, am sustinut si sustinem sedinte de informare despre procedura de mediere, cu detinutii din acest
penitenciar.
3. Am participat la diverse actiuni de promovare a medierii prin sedinte informative, distribuirea de
fly-ere, pliante catre justitiabili, la instantele din orasul Ploiesti (Judecatorie, Tribunal si Curtea de
Apel).
4. Am promovat medierea, impreuna cu mai multi colegi, prin distribuirea de pliante si afise cu
continut informativ despre „AVANTAJELE MEDIERII IN DOMENIUL PENAL" la toate Sectiile si
Posturile

de

Politie

din

judetul

Prahova

5. Am participat şi susţinut la nivel local si national, alaturi de colegii mei, toate proiectele desfasurate
de U.C.M.R. (Congres, Maratonul Mustului, Campania C.R.E.D.)
6. Am desfasurat activitate publicistica, colaborand cu revista „Medierea Tehnica si Arta”, revista in
care am scris mai multe articole despre mediere.
7. Am participat la filmarea celor doua serii TV ale emisiunii „MEDIATORII”, emisiuni ce se
difuzeaza pe canalul national de televiziune TVR 1.
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INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada(de la -pana la)
*Perioada (de la-pana la)
* Perioada (de la - până la)

* Perioada (de la - până la)

* Perioada (de la - până la)

* Perioada (de la - până la)

ENE

V. PETRE

0758088250
0244570444
ene_petre01@yahoo.com ;
enepetre.mediere@gmail.com ;
ROMAN
24-august-1973

2009-PREZENT
S.C. WEST SECURITY TEAM S.R.L.-Ploiesti ,
Prahova
DIRECTOR GENERAL ; CONSILIER JURIDIC ;
EVALUATOR RISC LA SECURITATE FIZICA
2008-2009
S.C. BEST SECURITY TEAM SRL si S.C. BALKAN
GROUP S.R.L.
DIRECTOR GENERAL
2002-2008
INSPECTORATUL JUDETEAN DE JANDARMI
PRAHOVA
JANDARM OPERATIV-Of.Coordonator Cercetare
1994-2002
CORPUL GARDIENILOR PUBLICI PRAHOVA
SEF DETASAMENT
2016 FORMATOR in domeniul Medierii si al
rezolvarii disputelor prin metode alternative la
instanta
2014 FORMATOR in domeniul securitatii fizice
(evaluatori, manageri securitate, ag.paza, etc)
2014 Martie
Absolvit curs FORMATOR , in cadrul SC WNR
International SRL
2014 Martie
Absolvit curs „Tehnician sisteme de alarmare
la efractie” in cadrul SC SELKET SRL
2013, martie
• Absolvit Curs de MEDIATOR , in cadrul
Scolii de Formare in Mediere MUGUR
MITROI SRL.
• Absolvit curs MEDIATOR INTERNATIONAL ,
in cadrul F.M.C.S. Washington(Federal
Mediation&Conciliation Service)
2013, noiembrie
Absolvit Curs de MANAGER DE SECURITATE , in
cadrul Scolii de Formare profesionala SC ARVAS

* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe
artistice
Muzică, desen, pictură,
literatură etc.
Aptitudini şi competenţe
sociale
Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Aptitudini şi competenţe
tehnice
(utilizare calculator, anumite
tipuri de echipamente, maşini
etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi
competenţe

SRL.
2008-2012
FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE
PUBLICA , BUCURESTI
DREPT
LICENTA
SUPERIOR DE LUNGA DURATA

ROMANA
ENGLEZA-MEDIU

LITERATURA, SPORT

Imi desfasor activitatea intr-un mediu in care
comunicarea este extrem de importanta, iar munca
in echipa este esentiala. Ma pot adapta cu mare
usurinta la diferite medii de lucru.
Coordonez intreaga activitate manageriala in cadrul
SC WEST SECURITY TEAM SRL–PLOIESTI .
Utilizator de calculator in Windows, Office etc.

Categoriile : AM ; B1 ;B ; C1 ; C ; BE ;C1E ;CE ;
-Competente profesionale in conformitate cu
calificarile dobandite in urma cursurilor de formare
profesionala.
-Competente specifice meseriei de Mediator ,
Formator , Manager de Securitate , Tehnician
instalari sisteme de alarma

