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INFORMAŢII PERSONALE 

 

București, România  

 

silvia.tabusca@profesor.rau.ro 

http://romano.academia.edu/SilviaMartisTabusca 

Naționalitate: Română 

DOMENII DE 

INTERES 

 

 

 

Securitate umană (criminalitate organizată - trafic de persoane, prelevare ilegală de organe, comerț ilegal; migrație, 

refugiați, prevenirea radicalizări, sărăcie, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială a întreprinderilor și drepturile 

generațiilor viitoare);  

 

Democrație și stat de drept (anticorupție, reformă instituțională/constituțională, separația puterilor în stat și valori 

democratice, acces la informații publice, dezinformare, transparență, acces la justiție, organizare comunitară/politică, 

Principiile de la Paris);  

 

Nediscriminare (drepturile grupurilor vulnerabile: Roma, dizabilități, femei, copii, religie, străini, victime). 
 

 

REZUMATUL 

PROFILULUI 
 

Silvia Tăbușcă este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane (director al 

Centrului de Drepturile Omului și Migrație) și coordonator al Programului de Securitate Umană din cadrul Centrului 

European pentru Educație și Cercetare Juridică. Silvia lucrează în domeniul protecției internaționale a drepturilor omului 

de peste 15 ani, cu expertiză în domeniul valorilor democratice și securității umane.  

 

Silvia este recunoscută ca un bun consultant și trainer, lucrând cu Organizația Națiunilor Unite (UNHCHR, UNHCR, 

UNDP, UNODC), ILO, IOM, Universitatea Națiunilor Unite - Programul Modern Slavery al Centrului pentru Cercetări 

Politice (CPR), INTERPOL/HTEG, Consiliul Europei/GRETA, instituțiile UE și ambasadele statelor membre, cu firme 

de avocatură și companii de consultanță internaționale. Silvia este expert independent, fiind implicată în numeroase 

proiecte naționale și internaționale. Ea este, de asemenea, expert extern al Comisiei Europene pentru evaluarea 

transpunerii directivelor UE de către România sau a propunerilor de proiecte de cercetare științifică pentru acțiunile 

COST Actions, Horizon 2020, AMIF-Integration, EACEA, evaluator independent pentru propunerile de cercetare 

științifică din România (UEFISCDI/BrainMap). Silvia a fost consultant național pentru evaluarea proiectelor de 

securitate (Swiss Thematic Fund - Security) finanțate din fondul elvețian 2011-2019. 

 

 

Silvia are studii post-doctorale în domeniul securității umane la Academia Română, este doctor în drept al Universității 

din București, cu 2 diplome de master – una în Drept internațional public (Universitatea din București) și una în Dreptul 

Internațional al Drepturilor Omului (Universitatea St. Thomas, Miami, Florida, SUA).  

 

 

Autor a numeroase lucrări academice, Silvia este membru al celor mai prestigioase organizații internaționale din 

domeniul său de activitate în cadrul cărora activează: INTERPOL’s Human Trafficking Expert Group, Academic 

Council of the United Nations System (ACUNS), Global Initiative against Transnational Organized Crime (ONU   

Cambridge Center for Advanced Research in Human Trafficking’s Network of Experts (Universitatea Cambridge), 

International Refugee Rights Initiative's Rights in Exile Programme (Universitatea Oxford), Council for European 

Studies - Immigration Research Network (Universitatea Columbia), Global Alliance for Justice Education, 

Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (Universitatea Harvard), CHANCE-Civil Hub Against 

orgaNised Crime in Europe, World Academy of SET- Liberal Democracy etc. În România, ea face parte din Proiectul 

România al AmCham și este membră a „Club Europa” - Delegația Comisiei Europene în România. Silvia coordonează 

Grupul de lucru independent împotriva traficului de persoane și migranți (THB-WG) și grupurile de lucru independente 

privind reformele legislative în domeniul persoanelor dispărute și al traficului de persoane. 

 

 

Înainte de a se alătura echipei din Universitatea Româno-Americană, Silvia a lucrat ca cercetător la Universitatea din 

București - Facultatea de Drept, consilier personal la Ministerului Justiției și expert în domeniul drepturilor omului 

pentru Misiunea Permanentă a României la Organizația Națiunilor Unite - New York. În perioada 2010-2018, a fost 

mediator cu formare specifică în domeniul negocierii (PON/Harvard) și în luarea deciziilor rapide și eficiente 

(POJ/Yale). 

 

 

 

 

Silvia a primit Bursa Profesională pentru Democrație și Drepturile Omului oferită de Departamentul de Stat al SUA cu 

3 luni de activitate și formare profesională în SUA în 2017; a fost nominalizată de pentru premiul internațional oferit de 

Departamentul de Stat al SUA –“Erou al eradicării traficului de persoane” în 2015. 

 

mailto:silvia.tabusca@profesor.rau.ro
http://romano.academia.edu/SilviaMartisTabusca
https://cpr.unu.edu/vacancy-announcement-4-positions-for-the-modern-slavery-programme.html
http://www.cost.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2017-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://www.brainmap.ro/index.php?&ddpN=2216626990&we=95bbc68bc9fa2393c91b6d8cadad3cf6&wf=dGFCall&wtok=ad2502f445500116bff0746aaa31c64728d4a570&wtkps=dc7BjsIgFIXhd7l7G0pp0dsnMHHRzawN04KSgiW9MNIY332oe3dn8eXkV9jhi7BFeMbZEfQWuWg7dpI9YYNAdoKyBEPgW1pJpuhvlGep7/c5NzmYUB+ySC0thzqP0nVm97z86X00ZfllSk5XXtlHpf+Uq/w2pF9nx2FdjHUfxwVCcCqaZfU/YVJR08VSvAZ103sU2w3/Ykr2hHURR4TRDHql86daItSMnTrRQv/+Bw==&wchk=ddcb7983e87046054f3a4f1519654ffe24328938
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/it/home/progetti/progetti-in-dettaglio.html/dezaprojects/SDC/en/2011/7F07909/phase1.html
https://web.stu.edu/law/HumanRightsLLM/LLMinInterculturalHumanRights/ProgramInformation/OurAlumni/tabid/2734/Default.aspx
https://web.stu.edu/law/HumanRightsLLM/LLMinInterculturalHumanRights/ProgramInformation/OurAlumni/tabid/2734/Default.aspx
http://www.ecler.org/wp-content/uploads/organe/Silvia%20Tabusca%20-%20INTERPOL,%20Buenos%20Aires.pdf
https://acuns.org/category/projects-programs/
https://acuns.org/category/projects-programs/
http://www.globalinitiative.net/
https://ccarht.wordpress.com/2019/06/30/day-4-speakers-summer-symposium-2019/?fbclid=IwAR0sqo9KpTOH7tMizUvzeWdD7zQIzxBS-vTJNC-uYIllcMuwyZWquA0Ma6k
http://www.refugeelegalaidinformation.org/romania-coi-0#Dr_Roxana_Bratu
https://councilforeuropeanstudies.org/
https://councilforeuropeanstudies.org/
http://www.gaje.org/
https://phap.org/
http://www.liberainformazione.org/2019/03/27/libera-presenta-la-rete-chance/
http://www.liberainformazione.org/2019/03/27/libera-presenta-la-rete-chance/
https://waset.org/liberal-democracy-and-governance-conference-in-september-2020-in-lisbon
https://www.proiectromania.ro/
https://www.proiectromania.ro/
http://www.ecler.org/en/working-group-human-trafficking-smuggling/
http://mpnewyork.mae.ro/en/node/669
https://exchanges.state.gov/non-us/program/professional-fellows-program
http://www.tipheroes.org/
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

2007 - prezent  CADRU DIDACTIC: LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR   

Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București   

▪ Predare - cercetare: 

   Drept Internațional al Drepturilor Omului; 

   Drept constituțional național și al UE;  

   Dreptul Uniunii Europene & Organizații internaționale. 

 

Centrul de Drepturile Omului și Migrație 

▪ Director - coordonatorul activităților de cercetare și de clinică juridică 

 
2014 - prezent  CONSULTANT INTERNAȚIONAL / FORMATOR ȘI CERCETĂTOR ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII UMANE (CRIMINALITATE ORGANIZATĂ,  ANTICORUPȚIE, ORDINE 

PUBLICĂ ȘI SECURITATE, MIGRAȚIE ȘI REFUGIAȚI ETC.)  
 

Comisia Europeană/FRA/UNDP/UNODC/Universitatea ONU/CoE - GRETA/Guvernul Elvețian - TC 

Team Consult/ Milieu Ltd./ Ramboll Management Consulting/ ETI Consulting/ Latta&Co/ ECORYS/ 

AARC Ltd/ Salvation Army in Europe  

▪  Proiectul UE PRE-RIGHTS privind prevenirea radicalizării și asistența juridică reciprocă în materie penală - 

expert independent și membru al comitetului de conducere, 2019-2022; 

▪ Universitatea Națiunilor Unite - Programul Modern Slavery al Centrului de Cercetare a Politicilor Globale 

(CPR), expert independent în elaborarea Ghidului global Delta 8.7 pentru noi politici în realizarea ODD 8.7 

(eliminarea traficului de persoane), care urmărește să ajute factorii de decizie naționali să adopte măsuri eficiente 

pentru a pune capăt traficului de persoane și sclaviei moderne – expert independent și lider de sub-grup de 

lucru, cu recunoașterea expresă a implicării „crucial in the creation and drafting of the Guide”, 2020-2021; 

▪ GRETA (Consiliul Europei), asistență pentru Grupul de experți al Consiliului Europei privind acțiunea 

împotriva traficului de ființe umane (GRETA) în a treia evaluare a României pentru implementarea Convenției 

Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane de către România – consultant 

independent, 2019-2021; 

▪ Evaluarea conformității măsurilor adoptate de România pentru transpunerea Directivei 2014/42/UE 

("Directiva privind confiscarea extinsă") și începerea procedurii de infringement - expert independent al 

Comisiei Europene; 

▪  Evaluarea conformității măsurilor adoptate de România pentru transpunerea Directivei 681/2016/UE privind 

utilizarea datelor din registrul cu nume ale pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (Directiva PNR) - expert independent al 

Comisiei Europene; 

▪  Evaluarea conformității măsurilor adoptate de România pentru transpunerea Directivei 2016/801/UE privind 

studenții și cercetătorii și începerea procedurii de infringement - expert independent al Comisiei Europene; 

▪ Studiu privind revizuirea funcționării mecanismelor naționale și transnaționale de referire a victimelor 

traficului de persoane ale statelor membre UE, DG HOME/849/2019 - expert independent al Comisiei 

Europene; 

▪ Evaluarea fondului tematic elvețian multianual - Proiectele de securitate 2010-2019 în România (evaluarea 

Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Interne din România - infracțiuni transnaționale, migrație și 

anticorupție) - expert independent al Guvernului elvețian; 

▪ Evaluarea ex-post a contractului multianual de reformă sectorială 2014-2018 „Suport pentru implementarea 

Planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor” (evaluarea Guvernului Republicii Moldova și a autorităților 

subordonate cu privire la implementarea Acordului de asociere UE cu Moldova pe VLAP - infracțiuni 

http://tc-teamconsult.ch/?lang=en
http://tc-teamconsult.ch/?lang=en
http://www.milieu.be/index.php?page=home
http://www.ramboll.com/services-and-sectors/management-consulting/policy-advice-and-evaluation/european-policy
http://eticonsulting.com/
http://www.lattalaw.co.uk/
https://www.ecorys.com/global
http://www.aarcconsultancy.com/about-us/
https://www.salvationarmy.org/ihq/ahteurope
https://www.pre-rights.eu/the-project/
https://delta87.org/resources/policy-guides/
https://delta87.org/wp-content/uploads/2021/02/Crisis-Policy-Guide_Draft-For-Review-1.pdf
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/romania
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0681
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/it/home/progetti/progetti-in-dettaglio.html/dezaprojects/SDC/en/2011/7F07909/phase1.html
https://www.eu4moldova.md/en/content/support-implementation-visa-liberalisation-action-plan
https://www.eu4moldova.md/en/content/support-implementation-visa-liberalisation-action-plan
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transnaționale, migrație și anticorupție) - expert independent al Comisiei Europene; 

▪  Evaluator extern al Comisiei Europene pentru evaluarea proiectelor de cercetare AMIF, Orizont 2020, COST, 

EACEA; 

▪ Cercetări privind securitatea umană (practici în ceea ce privește urmărirea penală a criminalității organizate; 

analiza cantitativă și calitativă a jurisprudenței și legislației naționale/ regionale; evaluarea și evaluarea politicilor 

de afaceri interne, Agenda europeană privind securitatea). 

2015 - 2016  CERCETĂTOR, TRAINER ȘI COACH PE DEMOCRAȚIE ȘI STAT DE DREPT 

UNDP & College of Europe, Bruges, Belgia  

 

▪ Teme training, coaching & cercetare pentru personalul instituțiilor de drepturile omului din Republica 

Moldova: 

          Rolul curților constituționale și al altor instituții de protecție a drepturilor omului/Principiile de la Paris; 

          Drept internațional public; 

          Dreptul tratatelor; 

          Dreptul internațional al drepturilor omului; 

          Protecția internațională a grupurilor vulnerabile; 

          Dezideratele sustenabile ale mileniului. 

 

2007 - 2009 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 

 Facultatea de Drept, Universitatea București 

 

▪ Cercetare: 

   Director proiect PN II – „Implicațiile hotărârilor curților europene asupra implementării și aplicării 

                                          normelor de drept civil român în materia protecției drepturilor fundamentale” 

 
 

2005 - 2007  CONSILIER PERSONAL  

Ministerul Justiției   

 

▪ Reprezentarea Ministerului: 

      La activitățile Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități a Senatului României; 

   În comisii și grupuri interguvernamentale pe probleme de drepturile omului și educație juridică; 

   În relația cu ONG-urile. 

 

▪ Reprezentarea Cabinetului: 

   În relația cu Institutul National de Criminologie, Comisia pentru constatarea calității de luptător în  

   rezistența   anticomunistă, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune; 

   În diverse comisii de concurs.         

 
 

2004 - 2005  EXPERT DREPTURILE OMULUI  

Misiunea Permanentă a României la ONU, New York  

 

▪ Participarea și/sau reprezentarea Guvernului României la dezbaterile Adunării Generale a ONU, Consiliului de 

Securitate,  UNICEF, Comitetului ONU pentru ONG-uri, Comisiei ONU pentru Dezvoltare Socială; 

 

▪ Negocierea, în numele Guvernului României, a peste 70 de rezoluții pe probleme de drepturile omului în 

cadrul întâlnirilor experților pe drepturile omului la nivelul Comitetului al III-lea al Adunării Generale a ONU 

și a 3 declarații prezidențiale ale Consiliului de Securitate privind probleme de drepturile omului; 

https://mpnewyork.mae.ro/en/node/669
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EDUCAŢIE   

 

 

 

 

FORMARE PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

 

▪ Negocierea unor prevederi referitoare la respectarea drepturilor omului din textul rezoluției înaintate de România 

“Strengthening the role of the United Nations in enhancing the effectiveness of the principle of periodic and 

genuine elections and promotion of democratization”; 

 

▪ Raportarea activității către Ministerul Afacerilor Externe.  
 
 

2015  Post-doctorat în drept (dr. jur.)  EQF/CNC 8 

Academia Română, București  

▪ Responsabilitatea statelor europene de a proteja împotriva traficului de persoane 

2011  Doctorat în drept (dr. jur.)  EQF/CNC 8 

Facultatea de Drept, Universitatea București  

▪ Coordonator lucrare – prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan 

▪ Drepturi fundamentale; Egalitate/nediscriminare (CoE/CEDO, UE/CJUE, 

RO/ÎCCJ+CCR) 
 

2014  Master - Drept Internațional Public (LL.M.)  EQF/CNC 7 

Facultatea de Drept, Universitatea București  

2005 Facultatea de drept EQF/CNC 6 

Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București 

Lucrare de licență: Dreptul comunitar/Uniunii Europene 
 

2017/2020  Comisia Europeană: Training for external evaluators   

H2020 + DG Home/Justice, Bruxelles 

▪ Evaluarea externă a proiectelor de cercetare 

2009/2017  Academia de Drept European: Professinal traning on non-discrimination/ protection of 

human trafficking victims 

 

Trier, Germania 

▪ Standardele de protecție stabilite de UE 

2017 Departamentul de Stat al S.U.A.: Leading Change  

Washington DC 

▪ A Professional Fellows Skills Development Course 

2016  Universitatea din Valencia:  Training on Clinical Legal Education (ENCLE)  

Valencia, Spania 

▪ Traficul de migranți și statutul refugiaților în UE 

2013  The New Haven School of Jurisprudence: An Interdisciplinary Workshop   

Facultatea de Drept, Universitatea din Siena, Italia  

▪ Școala decizională și de gândire a Universității Yale 

 

2012  Using Writing to Promote Effective Learning in Higher Education   

Center for Academic Writing - Central Eurpean University, Budapesta, Ungaria  

▪ Redactarea materialelor didactice și metode de predare 

  

https://drive.google.com/file/d/0B04vtQRaVJjMVUViOUdCaFVVak0/view
https://drive.google.com/file/d/0B04vtQRaVJjMVUViOUdCaFVVak0/view


   Curriculum Vitae  Silvia-Maria TĂBUȘCĂ  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 5  

 

COMPETENΤE PERSONALE   
 

Competențe de comunicare ▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența didactică și participarea la 

conferințe naționale și internaționale. 

 

Competențe 

organizaționale/manageriale 
▪ management (coordonarea mai multor proiecte naționale și internaționale) 

▪ leadership 

 

Competențe informatice o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office 

 

Permis de conducere B 
 

2011  The Methodology of Writing Scientific Papers   

Open University - Reykjavik University, Islanda  

▪ Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

  

2009  Medierea disputelor   

Asociația Pro Medierea  

▪ Procesul de mediere: strategii practice de soluționarea disputelor/litigiilor 

 

2006  Innovative Law Teaching: Human Rights and Ethics   

Columbia Law School & Central European University, Budapesta, Ungaria  

▪ Metode de predare a dreptului  

 

2005  Scrierea propunerilor de finanțare   

BD Consulting  

▪ Metodologia de redactare a unei cereri de finanțare   

 

2004  United Nations Intensive Summer Study Program   

John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall 

University, NJ, SUA  

▪ Cursuri privind diplomația  și activitatea ONU; 

▪ Activități practice în cadrul organelor principale ale ONU (Consiliul de Securitate) 

Limba maternă Româna  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversație  
Discurs oral   

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

 British Council Certificate  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

 


