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  Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PASCU Elena Georgiana 

Adresă București 

Telefon  

E-mail gpascu@crj.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 19.04.1975 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

EXPERT PE TERMEN LUNG ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI  

Experienţă  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

Numele și adresa 
angajatorului 

 

 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

Aprilie 2012- Decembrie 2012 

EXPERT CERCETĂTOR de teren în domeniul social pentru studiul „Situaţia 
participării copiilor la procedurile judiciare” 

   Identificarea a cel puţin 30 de profesionişti care activează în domeniul 
audierii copilului. Realizarea a 30 de interviuri şi rapoarte de interviuri 
cu judecători, procurori, avocaţi, asistenţi sociali şi psihologi). 
Organizarea a două focus grupuri în domeniul audierii copilului în 
sistemul de drept civil şi în sistemul de drept penal. Participare la 
întâlnirea de lucru organizată de FRA cu cercetătorii de teren din 
statele membre selectate pentru realizarea cercetării. 

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE, subcontractare pentru  Agenţia Uniunii 
Europene a Drepturilor Fundamentale ale Omului, Viena, Austria 

 

ONG, cercetare, drepturile omului 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Iulie 2010 – Noiembrie 2011 

EXPERT NAŢIONAL (country expert) pentru Agenţia Uniunii Europene a 
Drepturilor Fundamentale ale Omului ( European Union Agnecy for Fundamental 

mailto:gpascu@crj.ro


CV Georgiana Pascu 
 Pagina 2 22.10.2014 

 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                     

Rights, „Study on Mental Health and Intellectual Disability”) Realizarea la nivel 
naţional a Studiului privind drepturile persoanelor cu probleme de sănătate 
mintală şi a celor cu dizabilităţi intelectuale):  

 Organizarea și coordonarea cercetării sociologice şi juridice la nivel 
naţional în domeniul funcţionării serviciilor adresate persoanelor cu 
probleme de sănătate mintală şi/sau cu dizabilităţi intelectuale în 
România (Raport de birou - analiză legislaţie la nivel naţional şi 
internaţional, politici publice, publicaţii despre bune practici, date 
statistice). 

 Realizarea a 40 de interviuri cu persoane cu dizabilități intelectuale și / 
sau cu probleme de sănătate mintală în scopul colectării de date 
despre situaţia socială şi legală. 

 Realizarea un Raport calitativ de analiză a datelor colectate prin 
interviuri şi focus grupuri. 

 Participarea la Conferinţa internaţională de la Copenhaga – ocazie cu 
care a avut loc prezentarea rezultatelor cercetării europene în toate 
statele membre. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-involuntary-placement-
treatment_EN.pdf 

Subcontractare CRJ pentru HUMAN EUROPEAN CONSULTANCY,pentru Agenţia 
Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale ale Omului, Viena, Austria 

Cercetare, Drepturile omului 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 

 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2009-Mai 2012 

EXPERT ELABORARE STRATEGIE NAȚIONALĂ   

Proiect strategic FSE „Rețea multiregională de servicii de consiliere 
antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”  

Îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii a femeilor și persoanelor aparținând 
grupurilor vulnerabile, prin creșterea conștientizării principiului egalității de șanse 
și de gen și aplicarea acestuia la nivelul personalului din administrația publică 
locală, partenerilor sociali, organizațiilor neguvernemantale, experților și 
reprezentanților mass-media din 6 județe in 5 regiuni de dezvoltare: Regiunea 
Centru (Alba, Sibiu), N-V (Bistrița Maramureș), S-V (Dolj), Sud Muntenia (Argeș) și 
București Ilfov (București). 

 Elaborarea cererii de finanţare şi implementarea proiectului. 

 Selectarea, formarea şi coordonarea echipelor de coordonatori şi experţi 
locali. 

 Coordonarea organizării cursurilor de formare pentru sindicate, 
patronate, manageri și personal al autorităților publice locale, ONG-uri, 
experți, jurnaliști, salariați victime ale discriminării (peste 1000 de 
persoane formate).  

 Contribuţie la analiza cadrului legal și instituțional în domeniul egalității 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-involuntary-placement-treatment_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-involuntary-placement-treatment_EN.pdf
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Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

de șanse și de gen din România, a nevoilor de instruire profesională a 
personalului din autoritățile publice locale, sindicatelor, patronatelor și 
ONG-urilor din 6 județe în paralel cu analiza funcționării serviciilor de 
mediere antidiscriminare din Italia. 

 Coordonarea încheierii de parteneriate cu autoritățile locale, parteneri 
sociali și ONG-uri locale (Primării, Prefectura, DGASPC, AJOFM, DMPS, 
ASP, Birourile regionale ANR, ARD etc). 

 Coordonarea derulării de campanii de informare și conștientizare privind 
egalitatea de șanse și gen în cele 6 județe.  

 Coordonarea deschiderii a 6 centre locale antidiscriminare în 5 regiuni de 
dezvoltare. 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 

 Coordonarea conferinței naționale cu o zi dedicată Mecanismului 
Naţional de Monitorizare prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia 
Împotriva Torturii. La eveniment am invitat reprezentanţi ai instituţiei 
MNM şi ai Avocatului Poporului din Cehia, Slovenia, Spania şi Marea 
Britanie. Din partea României au participat reprezentanţi ai societăţii 
civile, Avocatul Poporului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Muncii. 

 

Centrul de Resurse Juridice 

ONG, Management, Drepturile omului, cercetare, antidiscriminare 

  

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

Octombrie 2009- Septembrie 2010 

Manager de proiect 

„Aspecte legale şi etice în cercetarea clinică efectuată în instituţiile de sănătate 
mintală pentru copii şi adulţi” 

 Elaborarea cererii de finanţare şi coordonarea realizării proiectului la nivel 
naţional. 

 Selectarea, formarea şi coordonarea unei echipe de 10 consultanţi în 
drepturile omului pentru vizitarea a 8 instituţii de sănătate mintală în care se 
realizau studii clinice. 
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Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

 Documentarea şi prezentarea situaţiei actuale cu privire la respectarea 
drepturilor copiilor şi adulţilor cu probleme de sănătate mintală implicaţi în 
cercetarea clinică şi privaţi de libertăţile lor fundamentale; 

 Atragerea atenţiei auspra modului în care sunt implicaţi în cercetarea clinică, 
copii şi adulţii cu probleme de sănătate mintală, modul de publicare a 
rezultatelor şi diseminarea lor către factorii de decizie, Colegiul Naţional al 
Medicilor şi a   reprezentanţilor companiilor farmaceutice; 

 Elaborarea propunerilor de amendamente la Legea 487 din 2002 şi la normele 
de aplicare a acesteia, la Strategia naţională de sănătate mintală şi la Planul 
de acţiune. 

 Organizarea unui seminar la Bucureşti. 
 Realizarea raportului către finanţator. 

Centrul de Resurse Juridice, proiect finanţat de Guvernul Olandez prin Programul 
de Facilitare a Activităţilor Strategice în domeniul Drepturilor Omului şi Bunei 
Guvernări 

Cercetare, formare, Management 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa 
angajatorului 

August 2007- Septembrie 2008 

Coordonator de proiect din partea CRJ pentru proiectul “Monitorizarea 
independentă a instituţiilor privative de libertate” 

 Proiectul a vizat crearea cadrului favorabil instituirii unui sistem 
independent de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituţii 
privative de libertate (aresturi, penitenciare, centre psiho-sociale), 
pentru a preveni tratamentele inumane şi degradante. 

 

 Contribuţie din partea CRJ la elaborarea cererii de finanţare şi 
implementarea proiectului în parteneriat cu APADOR-CH. 

 Contribuţie la selectarea, formarea şi coordonarea a 12 monitori voluntari 
care au asigurat cele 20 de vizite de monitorizare în zona pilot a 
proiectului. 

 Însoţirea şi coordonarea monitorilor în vizitele de monitorizare realizate 
în Penitenciarul Gherla, arestul poliţiei judeţene din Cluj Napoca şi 
Spitalul de psihiatrie de la Borşa, judeţul Cluj. 

 Coordonarea realizării a 10 vizite de monitorizare şi a 10 rapoarte 
aferente vizitelor (judeţele Sibiu, Cluj şi Mureş). 

 Contribuţie la organizarea conferintei nationale cu participare din partea 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
Inspectoratului General al Poliţiei - Directia de Combatere a Crimei 
Organizate, Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

 Contribuţie la elaborarea  „Ghidului monitorului - Monitorizarea 
respectarii drepturilor omului in institutiile privative de libertate”. 

 

Centrul de Resurse Juridice proiect realizat în parteneriat cu APADOR CH, 
finanţat de Guvernul Olandez prin Programul de Facilitare a Activităţilor 
Strategice în domeniul Drepturilor Omului şi Bunei Guvernări 
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Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

 

Drepturile omului, cercetare, management 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

2007 – 2010 

EXPERT (probleme sociale şi medicale- RAXEN National Focal Point România) 

 Analiza legislaţiei româneşti cu privire la discriminare şi racism pe motive 
sociale şi medicale; colectarea şi sintetizarea informaţiilor relevante 
despre legi, norme interne, politici şi practice, statistici şi date auxiliare, 
proiecte relevante, “bune practici” şi finanţări în domeniile social şi 
medical; intervievarea actorilor guvernamentali şi ai societăţii civile 
activi în domeniile social şi medical şi pentru identificarea practicilor de 
discriminarea şi rasism manifestate în domeniile social şi medical; 
elaborare subcapitol naţional pentru România în domeniile social şi 
medical – Romania National Report  – care conţine o imagine asupra 
indicatorilor şi cursurilor de dezvoltare în ceea ce priveşte manifestarea 
discriminării şi rasismului în mai multe domenii. 

 

Subcontractare CRJ  

Instituții ale UE 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2006 

Coordonator proiect „Monitorizarea situaţiei respectării drepturilor copiilor şi 
a tinerilor cu dizabilităţi mintale şi a celor diagnosticaţi cu HIV/SIDA, 
instituţionalizaţi” 

 

 Elaborarea propunerii de finanţare, selectarea, formarea şi coordonarea 
a 10 avocaţi, psihologi şi asistenţi sociali în scopul organizării de vizite 
neanunţate în instituţii de tip social şi medical. 

 Organizarea a 5 sesiuni de formare regionale pentru angajații 
autorităţilor publice locale. 

 Coordonarea elaborării unui studiu naţional privind situaţia respectării 
drepturilor copiilor şi a tinerilor instituţionalizaţi. 

 Organizarea unei conferinţe internaţionale la Bucureşti pentru lansarea 
studiului. 

 Diseminarea rezultatelor studiului şi a programului de vizite neanunţate 
prin intermediul mass media. 

 Elaborare şi coordonare campanie de advocacy la nivel naţional şi 
internaţional pentru sesizarea abuzurilor la adresa drepturilor copiilor şi 
a tinerilor privaţi de libertate în instituţii de tip medical şi social. 
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Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

 Elaborarea raportului către finanţator. 

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE pentru proiect finanțat de UNICEF România 

ONG, Drepturile omului, cercetare, advocacy, management 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 

Coordonator de proiect „Coaliţia Pledoarie pentru demnitate” 

 Elaborarea cererii de finanţare pentru implementarea proiectului 
„Coaliţia Pledoarie pentru demnitate”, cu scopul dezvoltării de 
instrumente pentru prevenirea abuzurilor la adresa drepturilor omului 
din institutiile de tip social şi medical şi garantarea respectării 
prevederilor impuse de tratatele internationale privind sanatatea 
mintala si protectia copilului.  

 Atragerea şi implicarea de parteneri în susţinerea aplicării 
instrumentelor în 15 judeţe- Fundaţia Motivation România şi Colegiul 
National Roman al Asistentilor Sociali. 

 Selectarea, formarea şi coordonarea a 5 echipe de monitori de 
drepturile omului (avocaţi, psihologi, doctori şi asistenţi sociali) pentru 
organizarea a 15 vizite de monitorizare neanunţate în instituţii publice 
sanitare şi de asistenţă socială şi a 15 rapoarte de monitorizare 

 Coordonarea elaborării unui Raport naţional de monitorizare pe baza 
celor 15 rapoarte de vizită. 

 Organizarea a 10 întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor 
centrale cu responsabilităţi în domeniu (Ministerul Sănătăţii, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminarii, Ministerul Justiţiei) şi 15 întâlniri cu 
autorităţile locale pentru promovarea mecanismelor de monitorizare şi 
sesizare. 

 

 Organizarea unei sesiuni de formare pentru şefii/directorii instituţiilor 
publice sanitare/de asistenţă socială în scopul promovării 
mecanismului de vizitare independentă şi de facilitare a colectării de 
seiszări din partea persoanelor private de libertate. 

 Realizarea de materiale de informare pentru peste 2000 de persoane 
private de libertate şi familiile acestora. 

 Instruirea reprezentanţilor a 20 de ONG-uri în scopul organizării de 
vizite ad-hoc în instituţiile privative de libertate de tip medical şi social. 

 Coordonarea organizării unei conferinţe internaţionale la Bucureşti. 

 Elaborarea raportului către finanţator. 

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE pentru Proiect finanțat de World Learning 
for International Development/USAID 
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Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

ONG, Drepturile omului, advocacy, cercetare, formare, management. 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate                                                       

1 octombrie – 31 decembrie 2005 

Coordonator proiect de campanie „Pledoarie pentru Demnitate” - Campanie de 
promovare şi apărare a drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale private de libertate. 

 Elaborarea cererii de finanţare şi coordonarea echipei de realizare a 
campaniei; 

 Identificarea şi implicarea unui partener media -  Societatea Română 
de Televiziune  prin TVR1 

 Coordonarea echipei de realizare a unui spot tv care a fost difuzat 
gratuit în timpul spaţiului publicitar; 

 Campania "Pledoarie pentru demnitate" a obţinut premiul Silver 
Award for Excellence în PR la categoria „Campanii non-comerciale” la 
cea de-a patra ediţie a Galei Excelenţei în Comunicare. 

 

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE pentru proiect finanțat de Autoritatea 
Naţională pentru Persoane cu Handicap 

ONG, management, comunicare 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

Coordonare „Campanie Spitalul de psihiatrie din Poiana Mare” în parteneriat 
cu Amnesty International, Secretariatul Internaţional din Londra, Marea 
Britanie 

 Realizarea de vizite de monitorizare neanunţate 

 Documentarea deceselor a peste 18 persoane în spitalul de psihiatrie şi 
măsuri de siguranţă maximă din Poiana Mare, judeţul Dolj 

 Contribuţie la ebalorarea plângerilor penale şi culegerea de date de la 
nivel local (spital, centru de plasament din Craiova, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Direcţia de Sănătate Publică 
din Dolj, Parchet) 

 Coordonarea campaniei media în România şi oferirea de interviuri 
pentru posturi internaţionale (BBC, CNN, ABC) 

 Organizarea unei mese rotunde internaţionale, la Bucureşti, în 
parteneriat cu cercetătorul pentru România din partea Amnesty 
International, Secretariatul Internaţional 

 Contribuţie la elaborarea Memorandumului pentru România în 
domeniul sănătăţii mintale 

 Organizarea unei întâlniri între reprezentanţii societăţii civile, AI şi 
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Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate           

ministrul sănătăţii, prof. Cinteză, pentru promovarea drepturilor 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi prezentarea 
propunerilor legislative în domeniul sănătăţii mintale. 

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE pentru proiect Open Society Institute 

ONG, Drepturile omului, campanie 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate           

1996-2002 

Coordonator de proiecte 

Elaborarea de cereri de finanţare, implementarea de proiecte de formare şi 
conştientizare şi coordonarea unei echipe formată din 9 experţi în domeniul 
social şi medical pentru implemetarea de proiecte în interesul copiilor, tinerilor 
şi vârstnicilor cu probleme sociale, educaţionale şi medicale. 

EQUILIBRE ROMÂNIA pentru proiecte finanțate prin Programele Phare și 
Fundația Soros 

ONG 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2003 – prezent 

MANAGER DE PROGRAM – ”Pledoarie pentru demninate, program de 
promovare şi apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale private 
de libertate  

 

Elaborare, implementare, coordonare şi evaluare proiecte în domeniul 
incluziunii sociale, combaterii discriminării şi egalităţii de şanse la nivel naţional 
cu finanţare din partea Phare, USAID, Ambasada Olandei, Open Society 
Institution, UNICEF. 

 Elaborarea de rapoarte naţionale în domeniul asistenţei sociale, 
legislaţiei şi a drepturilor omului pe baza analizei documentelor interne şi 
internaţionale, legislaţiei în materia asistenţei sociale şi a drepturilor omului, 
monitorizării şi colectării de date (interviuri, vizite, chestionare, focus gruri cu 
reprezentanţii autorităţilor locale şi centrale). Rapoarte la cererea UNICEF, 
USAID/World Learning, Matra – Ambasada Olandei (www.crj.ro- secţiunea 
publicaţii). 

 Iniţiere şi coordonare grupuri de lucru în domeniul elaborării cadrului 
legislativ şi a politicilor publice în domeniul accesului la servicii de ordin 
medical, social şi educaţional pentru persoanele cu dizabilităţi instituţionalizate 
(ex. Norma la legea 487/2001 privind sănătatea mintală, ordinul privind 
înfiinţarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală); în prezent am iniţiat şi 
coordonez grup de lucru pentru elaborarea cadrului normativ destinat copiilor 
cu Tulburări din Spectrul Autist – format din reprezentanţi ai autorităţilor 
centrale, ONG-urilor şi părinţilor de copii cu TSA. 

http://www.crj.ro-/
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 Iniţiere proiect pentru susţinerea ratificării de către România a 
Protocolului Opţional la Convenţia împotriva Torturii şi a relelor tratamente, 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, semnat de România în 2003 (elaborarea 
documente, organizare conferinţă internaţională şi seminarii de informare, 
prezentări în cadrul Comisiei senatoriale pentru drepturile omului); legea de 
ratificare a fost adoptată de Parlamentul României la 24 martie 2009. 

 Organizare curs de formare pentru jurnalişti – domeniul standarde, 
legislaţie şi practici cu privire la drepturile persoanelor din instituţiile de 
asistenţă socială şi medicale. 

 Elaborare şi implementare campanie de informare cu privire la 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale (finanţat de Autoritatea 
Naţională pentru Persoane cu Handicap): coordonare echipă de reporteri ai 
TVR1, pregătire şi coordonare documente pentru campanie (videoclip şi 
materiale tipărite), obţinere spaţiu de difuzare gratuit din partea TVR1, 
campanie premiată cu PR Silver Award la Gala PR Award din 2007. 

 Colaborare cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale în 
domeniul asistenţei sociale şi medicale pentru elaborarea de acte normative şi 
prezentarea de rapoarte naţionale în domeniu. 

 Coordonarea programului la nivel naţional şi a echipei de monitori 
regionali (asistenţi sociali, psihologi, jurişti), comentarii şi elaborare acte 
normative în domeniul apărării şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi (în grupuri de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, 
ANPH, ANPDC, MMEŞ, Ministerul Justitţiei), membru în Consiliul de analiză 
pentru problemele persoanelor cu handicap din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Persoane cu Handicap, scriere propuneri de finanţare, interviuri media, 
vizite şi formare în peste 100 de instituţii de asistenţă socială şi medicală din 
România (pentru persoane cu dizabilităţi). 

 Organizare cursuri de formare pentru asistenţi sociali angajaţi în instituţii 
de asistenţă socială şi medicale în domeniul legislaţiei, standardelor şi 
practicilor în domeniul asistenţei sociale şi medicale a persoanelor cu dizabilităţi 
instituţionalizate (Iunie 2007), curs pentru 20 de jurnalişti din mass media în 
domeniul legislaţiei, standardelor şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi instituţionalizate, 4 seminarii regionale de formare pentru 
reprezentanţii ONGurilor locale din domeniul asistenţei sociale, elaborare 
raport naţional de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi private de libertate şi organizare conferinţă internaţională în 
parteneriat cu preşedintele Comisiei pentru drepturile omului din Senatul 
României (proiect World Learning, USAID) 

 Formarea unui grup de reprezentanti ai ONG-urilor persoanelor cu 
dizabilităţi locomotorii pentru Fundaţia Motivation România şi Consorţiul 
ACCOR. 

 Organizare seminarii de formare pentru reprezentanţii DGASPC din 42 
de judeţe în cadrul programului de monitorizare a respectării drepturilor 
copilului şi tânărului cu dizabilităţi mintale finanţat de UNICEF România (2005-
2007) 

 Formator în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale 
private de libertate pentru Comitetul Helsinki din Republica Moldova. 
Participanţi: avocaţi, judecători şi medici psihiatrii. 
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Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate           

 Formator pentru Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere în anul 
2004-2005 

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE, Bucureşti 

 

ONG, cercetare, drepturile omului, advocacy, management. 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Numele și adresa 
angajatorului   

 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate           

2002-2003 

INTERN CERCETĂTOR 

 Cercetător în domeniul reabilitării vocaţionale şi advocacy pentru 
persoanele cu dizabilităţi 

UNIVERSITATEA GEORGE WASHINGTON – Programul Regional de Reabilitare şi 
Educaţie Continuă (Regional Rehabilitation Continuing Education Program 
(RRCEP)), Washington, DC, SUA 

Reabilitare persoane cu dizabilităţi – universitar, non profit 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa 
angajatorului   

Tipul activității sau 
sectorul de activitate           

1996-2002 

COORDONATOR DE PROGRAM 

 Coordonarea programelor din domeniul asistenţei sociale a persoanelor 
vârstnice (Serviciul Social sector 6), formarea voluntarilor şi cordonarea practicii 
studenţilor din partea Facultăţii de Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti, 
coordonarea proiectului pentru inegrarea tinerilor dintr-un centru de plasament 
din sectorul 4, coordonarea programelor de educaţie şi asistenţă socială a 
copiilor dintr-un centru de plasament din sectorul 4, Bucureşti. 

 Organizarea şi susţinerea cursurilor de formare în cadrul proiectelor 
finanţate de Phare pentru reprezentanţii grupurilor vulnerabile. 

 Elaborarea capitolului “Codul deontologic al asistentului social” din 
Manualul lucrătorului social, UNICEF(2000); colaborarea cu WL România pentru 
elaboarea Statului Asistentului Social. 

ASOCIAŢIA EQUILIBRE, Bucureşti 

 

ONG 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Numele și adresa 
angajatorului   

2002, 2003 

EVALUATOR 

 Membru în Comitetul de Evaluare pentru proiectele din cadrul 
componentei de dezbateri publice şi advocacy, evaluarea şi recomandarea a 60 
de proiecte 
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Tipul activității sau 
sectorul de activitate           

FUNDAŢIA PRINCIPESA MARGARETA, Bucureşti 

ONG 

Educaţie şi formare  

Perioada 2006-2007 

Diploma obţinută DIPLOMĂ FORMATOR DE FORMATORI (CNFPA) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea personală si dezvoltarea si conducerea grupurilor, planificarea şi 
facilitarea unui curs de formare pe bază de obiective, dezvoltarea abilităţilor 
personale ca participant/formator, folosirea abilităţilor de construire a echipelor 
în cadrul sarcinilor în curs de rezolvare,  dezvoltarea abilităţilor legate de 
elaborarea design-ului şi administrarea sa pentru o experienţă de învăţare, 
imbunătăţirea abilităţilor de folosire a abordării experienţiale a învăţarii 

Numele şi tipul instituţiei    OPPORTUNITY ASSOCIATES ROMANIA, pregătire şi consultanţă 

Perioada 2003-2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

FELLOWS 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Bursă fellowship pentru studenţii care au studiat în universităţile din străinătate şi 
doresc să se întoarcă în ţară. Activităţile susţinute de bursă au fost: elaborarea şi 
implementarea primului proiect de monitorizare a respectării drepturilor omului 
în instituţiile de asistenţă socială şi medicale prin intermediul vizitelor de 
monitorizare neanunţate. Rolul meu a fost de a elabora proiectul, implementa 
activităţile, recrutarea echipelor regionale şi formarea avocaţilor, asistenţilor 
sociali în domeniul monitprizării drepturilor omului în serviciile de asistenţă 
socială şi medicale, relaţia cu mass media, elaborare şi implementare plan de 
advocacy în mass media, evaluare şi publicare raport 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ /  

OPEN SOCIETY INSTITUTE (O.S.I.) 

Perioada 2002-2003 

Calificare / diploma 
obtinuta 

CERTIFICAT DE CERCETĂTOR (visiting researcher) – bursă de studii 
postuniversitare din partea USAID  

Disciplinele principale 
studiate / competente 

profesionale dobandite 

Dezvoltarea copilului în contextul politicilor publice 

Guvernarea non profit şi lobbying 

Cercetare în domeniul asistenţei sociale a copilului şi activităţile de advocacy 

Numele si tipul intitutiiei 
de invatamant  

Universitatea George Washington, Institutul de Politică şi Administraţie Publică, 
Washington, D.C. 

Universitatea Georgetown, Institutul de Politici Publice, Washington, D.C., SUA 
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Nivelul in clasificarea 
nationala/ intenationala 

Cercetare, postuniversitar 

Perioada 

Calificare / diploma 
obtinuta 

Disciplinele principale 
studiate  

Numele si tipul intitutiiei 
de invatamant  

Nivelul in clasificarea 
nationala/ intenationala 

1998-1999 

DIPLOMĂ DE STUDII POST-UNIVERSITARE în Managementul organizaţiilor 
ofertante de servicii sociale 

Managementul resurselor umane, sociologie organizaţională, statistică socială, 
instituţii bancare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Asistenţă Socială 

 

Master 

Perioada 

Calificare / diploma 
obtinuta 

Disciplinele principale 
studiate / competente 

profesionale dobandite 

Numele si tipul intitutiiei 
de invatamant  

Nivelul in clasificarea 
nationala/ intenationala 

1994-1998 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

 

Psihologie socială, sociologie generală şi organizaţională, asistenţa socială a 
grupurilor vulnerabile, drept, statistică socială 

 

 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Asistenţă Socială 

 

Diplomă de licenţă, universitar, 4 ani 

Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba maternă Limba română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

 

          

        

 

 

Limba engleză 

Limba franceză 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Excelent Excelent Excelent Excelent Bine 

Excelent Bine Bine Bine Bine 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Interes şi preocupare pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor 
aflate în instituţiile de asistenţă socială şi medicale (copii şi adulţi cu dizabilităţi 
mintale, copii din centrele de plasament), manifestate prin activităţi voluntare 
şi de completare a expertizei în domeniul drepturilor omului; capabilă să 
transmit informaţii complexe şi să-mi adaptez stilul de predare la nevoile şi 
nivelul grupului ţintă (în 2007 am format persoane cu probleme de sănătate 
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mintală în domeniul apărării drepturilor lor fundamentale din 20 de instituţii de 
asistenţă socială şi de psihiatrie din mediul rural); capabilă să lucrez într-un 
mediu multicultural. Succes în închiderea unei secţii de neuropsihitrie infantilă 
din Brăila pentru copii cu diszabilităţi mintale în urma campaniei de advocacy şi 
a formării personalului din secţia respectivă. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în planificarea, organizarea şi prioritazarea activităţii unei echipe; 
capabilă să fiu orientată pentru atingerea obiectivelor şi a rezultatelor 
măsurabile; dovedesc capacitatea de a dezvolta relaţii de partneriat bune şi de 
rezolvare şi mediarea conflictelor. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Experienţă de peste 7 ani în domeniul dreptului public internaţional şi 
instrumentele juridice specifice de protecţie şi apărare a drepturilor omului 
(studii şi activitate practică) 

Aptitudini de bun comunicator, cercetare efectivă, evaluare, scriere şi predare; 
recomandări bune în organizarea şi coodonarea activităţilor de lobby şi 
drepturile omului.   

Compentențe și aptitudini  Microsoft Office ™ (Word ™, Excel ™ and PowerPoint ™). 

 Flexibilitate, capacitatea de a înţelege nevoile şi obiectivele individuale de 
formare şi evoluţie în carieră ale angajaţilor din instituţiile de asistenţă socială 
şi medicale. 

 Certificat I.E.L.T.S. eliberat de British Council în martie 2007 – banda 6,5. 

Informaţii suplimentare  Septembrie, 2010, seminar, Utilizarea tehnicilor de procese test in 
prevenirea incalcarii drepturilor omului in sistemul de sanatate din Europa, 
Interrights, Londra 

 Martie, 2010, Curs de formare pentru reprezentanţii serviciilor sociale din 
Bulgaria, Rusia, Albania, Mental Health Europe 

 Septembrie, 2008, Masa Rotundă „The State, Religious diversity and 
Healthcare”, Equal Rights Trust, Londra 

 Septembrie, 2008, prezentare „Monitorizarea independentă a centrelor 
rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi mintale din perspectiva 
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale”, conferinţa 
internaţională „Pentru voi”, Timişoara 

 Martie, 2008, vizită de studiu la Comisia Europeană, Belgia.  

 Noiembrie, 2007, Conferinţa de închidere a programului World Learning în 
România, prezentarea programului de monitorizare a drepturilor omului în 
instituţiile de asistenţă socială şi medicale. 

 Decembrie 2006, reprezentarea sectorului neguvernamental din România la 
Conferinţa mondială în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 
Washington, D.C.  

 Ianuarie, 2005, Conferinţa europeană ministerială a miniştrilor sănătăţii din 
Europa, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Helsinki, Finlanda (observator 
pentru România în cadrul Declaraţiei privind sănătatea mintală) 

 Iulie,  2005, membră în grupul de lucru organizat la UNICEF New York pentru 
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elaborarea 

 „UN Global study on violence against children” (publicaţie din 2007).  

 Publicaţii: rapoarte de observare a respectării drepturilor omului în centrele 
de plasament, centrele de recuperare pentru persoanele cu handicap, 
spitalele de psihiatrie (www.crj.ro, secţiunea Pledoarie pentru demnitate). 

 Cursuri de formare organizate pentru Comitetul Helsinki din Republica 
Moldova – 40 de avocaţi, medici, asistenţi sociali şi procurori – legislaţia, 
standardele şi practicile din domeniul asistenţei sociale şi medicale a 
persoanelor cu dizabilităţi mintale (2006, 2007) 

Georgiana Pascu 

 1.09.2014 

 

http://www.crj.ro/

