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Curriculum vitae  
Europass  
 

Informaţii personale 
Nume / Prenume PUŞCĂU ANA MONICA 
Adresă(e) Bucureşti, Aleea Deda, nr. 2, bl. 79, sc. 2, sect. 2, ap. 76  
  

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 
  

Data naşterii 7.10.1975 
  

Sex f 
  

Experienţa profesională  

Incepand cu 12 octombrie 2015 COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI 

Funcţ ia sau postul ocupat Director 
  

  

1 august 2009 – 11 octombrie 2015 
SC ENTERPRISE IT SOLUTIONS 

Funcţ ia sau postul ocupat 
Expert jurist 

Activită ţ i ş i responsabilită ţ i 
principale 

 
 
 
 
 
 
 
Incepand cu 1 iulie 2010 
 

Activită ţ i ş i responsabilită ţ i 
principale 

 
 

Întocmire şi avizare contracte; consiliere juridică în domeniul dreptului muncii; consiliere juridică pentru 
partenerii firmei; întocmirea contractelor de muncă şi documentelor necesare privind resursele umane 
în cadrul firmelor partenere; consliere juridică în domeniul achiziţiilor publice.  
Expert resurse umane 
Responsabil cu elaborarea şi derularea programelor de training pentru societate şi pentru partenerii 
de afaceri 
Consultanta in domeniul dreptului muncii si achizitiilor publice 
 
 

 Colaborator extern „Cabinet individual de avocatură av. Florinela Martac” 
 
 
Consultanţă juridică de specialitate 

1 august 2009 – 1 august 2010 
 
Organizaţia neguvernamentală Romani CRISS 

Funcţ ia sau postul ocupat 
Consilier juridic în cadrul Departamentului Drepturile Omului din cadrul Organizaţiei Romani CRISS 

 

31 iulie 2002 – 31 iulie 2009 

 

 
Consiliul Naţional pentru Combaterea  Discriminării 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Colegiul Director - Consiliul Naţional pentru Combaterea  Discriminării, numită prin Decizia 
Primului Ministru nr. 139/31.07.2002 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii în următoarele domenii: 
- constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 48/2002, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1194/2001, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1514/2002; 
- elaborarea de hotărâri,  instrucţiuni şi proiecte de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii 
discriminării şi drepturile omului (ex. proiectului instrucţiunii nr. 1 a Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, publicată în Monitorul Oficial nr. 235 din 7.04.2003; proiectul Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 
petru modificarea Legii nr. 48/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003); 
- reprezentant al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi membru în Consiliul Director al 
Programului Roma EDEM - Promovarea romilor. Integrare şi tratament egal în domeniul educaţiei şi 
angajării, program finanţat de către Comisia Europeană. În cadrul programului participă 6 state 
europene: Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Spania, Cehia, Ungaria şi România.  Programul este 
derulat în cooperare cu organizaţia Romani CRISS; 

 
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Naţional pentru Combaterea  Discriminării, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate juridic 

 

25 mai – 1 august 2002                   
 

 
Ministerul Justiţiei 

  Expert în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului, Ministerul Justiţiei 
 

 Atribuţii în următoarele domenii:  
- aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, potrivit înţelegerilor internaţionale (tratate, 
convenţii, rezoluţii, etc.) şi cutumei internaţionale în domeniile: asistenţă juridică internaţională, executarea 
hotărârilor judecătoreşti civile şi penale pronunţate în ţară sau străinătate, extrădare, transferarea persoanelor 
condamnate în vederea executării pedepsei în statul de cetăţenie, realizarea unor drepturi rezultate din 
raporturile de familie, certificate de legislaţie, alte lucrări în îndeplinirea obligaţiilor în domeniul cooperării 
juridice şi judiciare internaţionale, traducerea unor materiale necesare întocmirii documentelor de extrădare şi 
de asistenţă juridică internaţională (engleză şi franceză); 
- acordarea de informaţii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice străine acreditate în România, 
a ministerelor de justiţie străine sau a altor autorităţi din străinătate, în legătură cu legislaţia şi practica 
judiciară şi notarială română într-un anumit domeniu de reglementare; 

 Ministerul Justiţiei, Str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, Bucureşti 

 
1 iunie 2001 – 24 mai 2002   

  
 Ministerul Justiţiei 

  Consilier personal în Cabinet Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

 Atribuţii în următoarele domenii de competenţă: drept internaţional privat, drept internaţional public, dreptul 
comerţului internaţional, aspecte legate de aplicarea Legii privind cetăţenia, etc.; implicarea în dezvoltarea 
cooperării internaţionale în domeniul administrării justiţiei; implicarea în activitatea de elaborare a proiectelor 
de acte normative; implicarea în activitatea de traducere a unor tratate internaţionale; 

 Ministerul Justiţiei, Str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, Bucureşti 
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  Experienta proiecte europene 

 
 
!! Denumirea proiectului: 

1.11.2014 – prezent, Proiectul „LABORATOR DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ AMBIENTALĂ” acronim 
LGGA, contract de finanţare  nr. 668/01.09.2014, care este finantat prin Programul POS CCE-Axa II , 
Operaţiunea 2.2.1, numar proiect - ID 1903 / SMIS 48688 
Consultanta achizitii publice 
Beneficiar: Institutul de Geologie al Romaniei 
 

!! Denumirea proiectului: 
21! decembrie 2012 – 31.07.2013, Infiintare LABORATOR DE CERCETĂRI DE ENDOCRINOLOGIE 

MOLECULARA ,CELULARA SI STRUCTURALA, SMIS-CSNR 14045, finantat de POS CCE Axa 
2-O2.2.1-2009-4 

Post: Consilier juridic  (achizitii publice , contractare, resurse umane).  
Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” 
 

!! Denumirea proiectului: 
2 mai 2011 – 1 decembrie 2012 „MEDAS - Instruirea medicilor si a asistentelor medicale din spitale in 
management si utilizarea noilor tehnologii” – Finantat FSE POSDRU, POSDRU/63/3.2/20264 
Post: Consilier juridic  (achizitii publice , contractare, resurse umane) 
Beneficiar: SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL 
 

!! Denumirea proiectului: 
18 aprilie 2012 – 31 mai 2013 „Specializare pentru performanta, eficacitate si raspuns in domeniul 
transplantului de organe – SPER” – Finantat FSE POSDRU/81/3.2/S/59616 
Responsabil Resurse umane 
Beneficiar: Fundatia „Dan SETLACEC” 
 

!! Denumirea proiectului: 
1 august 2009 – 1 august 2010, Proiectului "Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al 
copiilor romi" derulat de organizaţie, finanţat de către Fondurile Structurale Europene 
Beneficiar: Organizatia neguvernamentala RomaniCRISS 
 

!! Denumirea proiectului: 
1 aprilie 2004 – 31 decembrie 2006, Roma EDEM - Promovarea romilor. Integrare şi tratament egal în 
domeniul educaţiei şi angajării, program finanţat de Comisia Europeană – Program PHARE 
Consultanta juridica privind legislatia românesca în domeniul drepturilor omului. 

      Beneficiar: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

1990–1994 Liceul teoretic “Al. I. Cuza” - Ploieşti 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat                    

 Specializare: filologie – limbi străine 

1995 – 1999 Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă                            

 Specializare: ştiinţe juridice 

2004 Maastricht School of Management 

 Curs de Basic şi Advanced PCM din cadrul proiectului “Strengthening the Central Public Administration in the 
field of EU Affairs with special focus on managing EU Programmes” 
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2007 Institutul Diplomatic Român 

 Program postuniversitar de perfecţionare în practica relaţiilor internaţionale şi studii euro-atlantice 

2007 Curs de Inspector Resurse Umane – diplomă acreditată CNFPA, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei 

2005; 2009 
 
 
   2010 
 
 
   2014 
 
   2015 
 

Curs de Formator - diplomă acreditată CNFPA, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei 
 
Curs Formator de Formatori - diplomă acreditată CNFPA, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei 
 
Curs Manager Resurse Umane  - diplomă acreditată CNFPA, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei 
Curs Expert Achizitii Publice - - diplomă acreditată ANC, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 Română 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C1  C1  C2  C1 

Franceză   C1  C1  B1  B1  B1 

Spaniolă   C1  C1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Formator în domeniul drepturilor omului, antidiscriminare, în special cu privire la respectarea 
drepturilor minorităţii rome şi în domeniul egalităţii de gen, facilitator în domeniul educaţiei non-formale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 Operare calculator: Microsoft Windows, Office (Word, Excell, Power Point) 

 Corel Draw, Adobe Photoshop. 
  

  

Permis(e) de conducere nu 
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Informaţii suplimentare 
 

Elaborarea unui ghid privind prevenirea şi combaterea discrimiării, publicat în buletinul informativ „Aven 
Amentza”, nr. 21 – 22/2003 

Elaborarea unui suport de curs pentru pregătirea „Reţelei de monitori locali pentru prevenirea şi 
combaterea discriminării”, publicat în buletinul informativ „Aven Amentza”. Cursul s-a desfăşurat la 
Focşani în perioada 9 – 11 mai 2003. 

“Egalitate de şanse şi comunităţile tradiţionale”  - articol publicat de Revista “Psihologia astăzi”  

“Însemnele religioase în spaţiul public” – articol publicat în “Revista Drepturilor Omului” 

Participare la elaborarea documentului „Ghid de promovare şi apărare a drepturilor omului” în cadrul 
Proiectului „Romii şi mass – media: Instruire în domeniul respectării şi promovării drepturilor omului”, 
finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Phare 2004 – Consolidarea Societăţii Civile în 
România. Proiectul a fost implementat de Fundaţia Centrul Romilor pentru Intervenţie şi Studii - Romani 
CRISS în asociere cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 2007. 
 
Iniţiatorea şi promotoarea Campaniei de advocacy privind drepturile legate de sănătatea reproducerii în 
cadrul Comisiei parlamentare privind elaborarea Codului penal – scopul campaniei a fost eliminarea din 
proeictul Codului Penal a incriminării avortului terapeutic.Aceste prevederi nu se mai regasesc în prezent 
în Codul Penal Român. 
 
Activitatea de formator – formator acreditat CNFPA; 

                                      -  instruire suplimentară în sistem „Betzavta” – modul de pregătire în domeniul 
educaţiei pentru democraţie şi drepturile omului organizat de către Adam Institut din Ierusalim şi Austrian 
Liga for Human Rights 

Participarea la traininguri, în calitate de fomator: 

 
"! 11 – 12.12.2003 – trainer în domeniul drepturilor omului şi nediscriminării în cadrul Programului 

„Promovarea bunei guvernări în comunităţi multiculturale” – acces şi participare a minorităţilor 
etnoculturale la viaţa publică (stagiu de pregătire pentru ofiţeri de poliţie) organizat de către 
Centrul de Resurse Etnoculturale, Inspectoratul General de Poliţie şi Institutul pentru 
Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii. – Braşov. Cursul s-a adresat lucrătorilor din Poliţie şi a 
avut ca obiectiv îmbunătăţirea relaţiilor dintre poliţişti şi comunităţile de romi. Programul a 
cuprins 7 module de training pe parcursul a 3 ani; 

 
"! 24 – 27.05.2004 - trainer în cadrul Programului „Growing together in Europe.  

European Legislation and Human Rights”, Bucureşti, organizat de către organizaţia 
neguvernamentală AIDROM. Cursul s-a adresat asistenţilor sociali şi organizaţiilor 
neguvernamentale şi a avut ca principale obiective promovarea respectării drepturilor omului şi 
combaterea discriminării. Cursul a cuprins 6 module de training pe parcursul a 2 ani; 

 
"! 23 – 24.09.2004 – trainer în cadrul Programului de pregătire a reţelei de monitori locali în 

domeniul drepturilor omului ai organizaţiei neguvernamentale Liga PROEUROPA, Cluj Napoca. 
Cursul s-a adresat membrilor Organizaţiei Neguvernamentale Liga PRO EUROPA şi a avut 
drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor privind drepturile omului şi capacitarea membrilor 
organizaţiei în mai buna monitorizare şi raportare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului; 

 
"! 7.03 – 10.03. 2005 -  trainer în cadrul Programului „Egale pe piaţa muncii” – curs rganizat de 

către Centrul FILIA. Cursul s-a adresat reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor şi 
reprezentanţilor societăţii civile şi a avut drept obiectiv promovarea egalităţii de gen pe piaţa 
muncii şi combaterea discriminării de gen în relaţiile de muncă. Cursul a cuprins 3 module de 
training pe o perioadă de 6 luni; 

 
"! 15 – 21.06.2005 – trainer în Programul “Advocating for human rights in Europe”; trainingul s-a 

adresat organizaţiilor neguvernamentale din România şi a avut în vedere şi crearea unei reţele 
de lucru în vederea modificării legislaţiei privind egalitatea de gen din România – Lege nr. 
202/2002 privind egalitatea între femei şi bărbaţi. În urma Campaniei de advocacy, legea a fost 
modificată în vederea preluării aquis-ului comunitar în domeniul egalităţii de gen;  

 
"! 18 – 25.08.2006 – trainer în domeniul drepturilor omului, nediscriminării, utilizării instrumentelor 

internaţionale de protecţie a drepturilor omului în Programul Autorităţii Naţionale pentru Tineret; 
 
 

"!  
 

"!  
"!  
"!  
"!  
"!  
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"! Mai – iulie 2007 – Expert al Comisiei europene in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii 

in cadrul campaniei de promovare a prevederilor Directivelor 43/2000 si 78/2000 in Croatia si 
Turcia;  

 
"! 15.12.2007 – 18.12.2007 – trainer în domeniul drepturilor omului şi nediscriminării în programul 

„Anti-discriminare şi sprijin juridic pentru persoenele infectate HIV”, Bucureşti, oragnizat la 
Bucureşti, de către organizaţia neguvernamentală AIDROM. În cadrul acestui proiect au mai 
avut loc alte două sesiuni de training în perioada 27 – 29.06.2008 şi 11 – 13.02.2009; 

 
"! 16.06 – 20.06.2007 – trainer în cadrul Proiectului „Romii şi mass – media: Instruire în domeniul 

respectării şi promovării drepturilor omului”, finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul 
Phare 2004 – Consolidarea Societăţii Civile în România. Proiectul a fost implementat de 
Fundaţia Centrul Romilor pentru Intervenţie şi Studii - Romani CRISS. Cursul a cuprins 5 
module de training derulate in cursul anului 2007 şi a vizat schimbarea imaginii negative pe 
care etnicii romi o au în mass-media prin eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor vehiculate 
de către jurnalişti. 

 
"! 1.08 – 5.08.2009 – trainer în cadrul Proiectului "Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului 

la educatie al copiilor romi". cursurile s-au adresat cadrelor didactice din şcolile cu număr mare 
de copii romi şi a avut în vedere pregătirea acestora în vederea desegregării claselor şi şcolilor 
perecum şi pregătirea interculturală. cursul a cuprins 5 module de training.  

 
"! 12.11 – 16.11.2009 – trainer în programul „reconcilierea carierei profesionale cu viaţa de 

familie”. cursul a fost organizat de către organizaţia aidrom, s-a adresat membrilor societăţii 
civile şi a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu problematica de gen şi cu gender 
mainstreaming în românia. 
 

"! 19 – 22 mai şi 3 – 6 iunie 2010 - trainer Program de training „Abilitarea femeilor pentru 
participarea activă în viaţa comunităţii, Chişinău 
!

"! 16 – 19 octombrie şi 25 – 28 octombrie 2010 - trainer Program de training „Abilitarea 
femeilor pentru participarea activă în viaţa comunităţii, Chişinău 
 

În cadrul proiectelor în care am participat în calitate de formator, am elaborat curricula de training, 
suportul de curs precum şi materialele de training pentru curs pentru domeniul drepturilor omului, 
nediscriminării şi egalităţii de şanse. 
 

2008 – În urma selecţiei publice realizate de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltre 
România, am realizat termenii de referinţă pentru Trainingul privind reconcilierea comunitară şi 
medierea post-conflict în localitatea Hădăreni, jud. Mureş. 
2008 – 2009 – Trainer în domeniul managementului resurselor umane; recrutate, selectie şi evaluare 
personal 
2009 – Participarea ca expert in cadrul echipei de care a elaborat „Studiului de fezabilitate privind 
necesitatile de infrastructura in comuna Plaiesii de Jos”.  Studiul a vizat oportunitatile de finantare si 
dezvoltare a intregii comunitati, avand in vedere necesitatea gasirii unor solutii pentru problemele 
create in urma conflictelor interetnice din perioada anilor 1990. 
 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 


