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INFORMAȚII PERSONALE 

 

Maria Madalina Turza 
 

 

madalina.turza@gov.ro  

www.gov.ro 

Naționalitate română 

1.11.1978 

PROFIL 

 

Militant pentru drepturile copiilor cu dizabilități din România, cu peste 15 ani de experiență în 

domeniul drepturilor omului, educației incluzive, elaborarea și analiza de politici publice 

din perspectiva drepturilor omului, comunicare strategică, discriminare, advocacy, litigare 

strategică din perspectiva drepturilor omului și management de proiect. Experiență dovedită 

în proiectarea și gestionarea proiectelor de promovare de politici publice de incluziune, abilități 

relevante de a dezvolta și susține argumente din sfera drepturilor omului în fața diferitelor tipuri 

de organisme internaționale și europene, precum și abilități în furnizarea de expertiză tehnică 

diverselor tipuri de părți interesate pe linie de programare și management al incluziunii, politici 

publice incluzive, drepturile omului în general și drepturile persoanelor cu dizabilități, în special. 

Manager cu abilități interpersonale, de comunicare, de rezolvare a problemelor și de luare a 

deciziilor. Abilitatea de a stabili și menține alianțe, de a coordona și motiva echipe și oameni; 

capacitate ridicată de analiză și sinteză, de transformare a informațiilor complexe în mesaje 

accesibile pe agenda publică. 
 

EXPERIENȚĂ 
PROFESIONALĂ  

01/03/2021–prezent 

  Consilier de Stat 
  Cancelaria Prim-ministrului – Guvernul României 

  

14/11/2019–1/03/2021 

  Președinte – Secretar de Stat 
  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții  

 

- Coordonarea sistemului de asistență socială și protecție a copilului și a persoanelor cu 
dizabilități 

- Raport sumar de activitate: http://andpdca.gov.ro/w/final-de-mandat-pentru-maria-
madalina-turza-la-andpdca/ sau video: https://youtu.be/vOuMhHgkIPg  
 

15/07/2011–13/11/2019 Președinte 

 

   Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) 
 

 - elaborare rapoarte privind drepturile copiilor cu dizabilități mecanismele de punere în aplicare 
a acestora la organismele ONU (OHCHR, Comitetul CRPD), Parlamentul European, Comisia 
Europeană, Consiliul Europei. 
- cercetarea și documentarea constantă privind literatura academică și politicile internaționale și 
europene și cele mai bune practici în elaborarea politicii educaționale incluzive în țările în curs 
de dezvoltare 
- desfășurarea unor cursuri de formare privind tranziția de la educația tradițională la educația 
incluzivă din perspectiva drepturilor omului, în special în ceea ce privește copiii cu dizabilități și 
copiii instituționalizați pentru diferiți actori interesați 
- monitorizarea, raportarea și pledarea în fața organismelor naționale, europene (CE, PE, CoE) 
și internaționale privind implementarea dreptului la educație și la educația incluzivă, conform 
prevederilor UNCRC și UNCRPD  
- elaborarea de propuneri de proiecte de politici publice și de contribuții la reformele educației 
incluzive la nivel național și local - am prezentat Parlamentului României primul proiect de lege 
privind drepturile copiilor cu dizabilități - Http://Youtu.Be/8o4k0k0dwkg  
- analiza legislației și a politicilor și practicilor internaționale și europene în domeniul drepturilor 
omului, precum și cartografierea și promovarea accesul copiilor vulnerabili la educație. 
- litigare pe problematica discriminării și a încălcării drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu 
accent pe dreptul la educație 
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01/08/2016–09/07/2017 

 

 

 

 

 

 
01/12/2016–30/06/2017 
 

 

 

 

 

 
01/01/2016–14/08/2016 
 

  

 

 
 
01/11/2009–01/01/2016 
 

 
01/03/2004–30/10/2009 
 
 
 
01/11/2002–30/01/2004 
 

 

 
CONSULTANȚĂ 
INTERNAȚIONALĂ 

 

- consiliere juridică directă a beneficiarilor (părinții copiilor cu dizabilități) 
- cercetarea socială științifică în domeniul dizabilității, educației incluzive și drepturilor omului 
- strategii de lobby și advocacy  
- coagularea unei rețele naționale de părinți de copii cu dizabilități  
Activități de reprezentare: 

- participarea la grupuri de lucru, dezbateri publice, conferințe și seminarii 
- discursuri și prezentări publice 

   - interviuri media și participarea la emisiuni TV și radio 
 

Departamentul de Stat al Statelor Unite, Fulbright Alumna în domeniul 
drepturilor omului și politicilor publice 
Universitatea din Minnesota - Școala de Afaceri Publice din Humphrey, Minneapolis (SUA) 

 
- Analiză și Evaluarea programelor de dezvoltare 
- Analiza, proiectarea și cercetarea politicilor publice în sfera drepturilor omului 
- Leadership organizațional 
- Drepturile omului  - politici de educație incluzivă – politici publice de incluziune socială 
 

Expert afiliat în politici de educație incluzivă și advocacy 
Centrul PACER, Minneapolis (SUA) 

 
- Evaluarea programului federal de leadership parental implementat de Centrul PACER 
- Analiza și proiectarea politicii educației incluzive la nivel de stat 
- Cercetare și proiectare în domeniul advocacy 
- Formare de leadership pentru părinții copiilor cu dizabilități din Minnesota, Statele Unite ale 
Americii 
 

Consilier al Ministerului Sănătății 
Ministerul Sănătății - Guvernul României, București (România) 

 
- Comunicarea strategică 
 

Coordonator Compartiment Comunicare  
 
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Ministerul Afacerilor Interne, București 
(România) 
 

Ofițer Comunicare Internațională  
Direcția Informare și Relații Publice – Ministerul Afacerilor Interne, București, Romania 

 

Country of Origin Research Officer 

National Council for Refugees (CNRR) 

 

 USAID – International Consultant in Inclusive Education – Ukraine Septembrie – Noiembrie 2019 
- Evaluarea cadrului legal în domeniul educației în Ucraina 

- Elaborarea unui set de recomandări strategice pentru implementarea educației incluzive la nivel național 

- Elaborarea unui Ghid de formare pentru corpul didactic în tehnici de psihopedagogie incluzivă 

- Formarea profesorilor din regiunea de est a Ucrainei 

 

 WORLD BANK - Consolidating the Coordination Mechanism to Implement the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities Program – Romania  

Local Lead Expert – Disability Expert on Inclusive Education             Iunie - August 2019 

 
- Pregătirea unei scheme de diagnostic pentru sectorul Educației Incluzive: „Învățare și abilități” 

- Coordonarea contribuțiilor altor experți 

- Identificarea și colectarea indicatorilor și a datelor cantitative și calitative pentru a pregăti diagnosticul situației 

persoanelor cu dizabilități din România, din perspectiva drepturilor omului, care va susține noua strategie 2021-2027 

- Elaborarea de planuri sectoriale de colectare a datelor care includ, pentru datele administrative: informații despre 

instituțiile care vor colecta datele, procedurile de colectare a datelor, instrumentele, structura bazelor de date în care 

datele vor fi introduse ulterior; informații specifice privind proiectarea eșantionări 



 

 

 FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY OF THE EUROPEAN UNION 

Inclusive Education Independent Expert                         2017  - 2019 
- Cercetare și analiză de politici publice privind drepturile copilului 

 

 

 IM SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER & KEYSTONE MOLDOVA (REPUBLIC OF MOLDOVA) 

Short - term Program Evaluation Consultant                                                                        Iunie-Iulie 2018 
- Dezvoltarea unui set de instrumente și mecanisme de monitorizare a drepturilor copiilor și adulților cu dizabilități recent 

dezinstituționalizați 

- Evaluarea impactului programului în ceea ce privește durabilitatea și respectarea drepturilor copiilor în cadrul CRC și 

UNCRPD (cercetare de teren calitativă și cantitativă) 

- Recomandări pentru dezvoltarea  rezultatelor programului 

 

 

 COUNCIL OF EUROPE- INSCHOOL PROGRAM  

Inclusive Education Adviser - Romania                                                                                 Dec 2017 – Ian 2022 
- Evaluare și adaptare indicatori educație incluzivă din perspectiva dizabilității 

- Evaluare planuri Dezvoltare Instituțională în școlile pilot 

- Training leadeship educațional 

 

 

 PACER CENTER, Minneapolis (USA) 

Affiliated Inclusive Education Policy and Advocacy Expert                                               Dec 2016 – Iunie 2017 
- Evaluarea Programului Federal de Leadership al Părinților implementat de Centrul PACER 

- Analiza și proiectarea politicilor de educație incluzivă 

- Elaborare strategie de advocacy din perspectiva drepturilor omului  

- Instruire de leadership pentru părinții copiilor cu dizabilități din Minnesota, SUA 

 

 GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA & KEYSTONE MOLDOVA 

Short - term Public Policy and Advocacy Expert                                                                 June 2015 – Aug 2015 
- Training în domeniul elaborării de politici publice bazate pe principiile drepturilor omului 

- Training în domeniul Comunicării strategice și advocacy 

 

 

 EUROPEAN COMMISSION/ CROATIAN HUMAN RIGHTS OFFICE, Zagreb 

Short - term Expert in the Twinning Project, Reference No. HR/2010/IB/JH/05TL – Improving Victims of THB 

Identification                                                                                                                                  Feb 2013 – Iulie 2013 

 
- analizarea cadrului legal și de politici publice privind drepturile grupurilor vulnerabile, cu accent pe victimele traficului 

de persoane 
- elaborarea de rapoarte de evaluare și recomandări pentru guvernul croat 
- efectuarea de cercetări de calitate asupra indicatorilor de profil ai potențialului client 
- coordonarea echipei de operatori sociali de teren 
- elaborarea unui studiu de cercetare privind nivelul de conștientizare a traficului potențial de clienți în Croația 



Curriculum vitae Maria Madalina Tu
EDUCATION AND TRAINING 
 

01/09/2016–15/06/2017   Master în Politici Publice și Servicii de Incluziune în domeniul        
dizabilității  

 
 
 

                01/09/2003–15/06/2004 
 
 

 
01/09/1998–15/06/2002 

 
 

 
15/09/1994–15/06/1998 

 
 

 
01/06/2015–30/06/2015 

 
 

 
02/02/2014–28/02/2014 

 
 

 
05/08/2012–22/11/2012 

 
 
                 
 
                04/03/2003–12/09/2003 
 

ABILITĂȚI PERSONALE 

 
Limba maternă 

 
 

  Alte limbi 
 

 
English 

 
French 

 
 

 

College of Education and Human Development - University of Minnesota, 

Minneapolis (USA)  

LLM Drept Internațional Umanitar  
Facultatea de Drept – Universitatea din București 
 
 
Licență în Științe Politice în Limba Engleză  
Facultatea de Științe Politice – Universitatea din București 
 
Bacalaureat  
Liceul Teoretic George Calinescu  
 
 
Certificate in Human rights and Disability Inclusive Development  
National University of Ireland, Galway, Éire/Ireland 

 
 
Certificate in EU Anti-Discrimination Law  
Academy of European Law, Trier (Germany) 
 
 
Train of Trainers Certificate  
European Experts Body in Accessing Structural and Cohesion Funds, București (Romania) 
 
 
Diplomă Absolvire Curs Jurnalism Politic  
Centrul pentru Jurnalism Independent 
 
Română  

 

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 
     

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
     

C2 C2 C2 C2 C2 
     

 Traducător Autorizat Ministerul Justiției  

B2 B2 B1 B1 B2 
     

      
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user  
 Common European Framework of Reference for Languages 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 

Publicații 
 Studiu: M. Turza, G. Dumincă, Isolated Among Us –Dimensions of Participation of the 

Special Needs Children to the National Education System, Rentrop&Straton, 

Bucharest, 2015 
 Studiu: M. Turza, Applying the right to inclusive education for children in Romania 

and East European centralized countries – A guide for law practitioners, 

Rentrop&Straton, Bucharest, 2018 
 

M. Turza,The Access To Education Of Children With Disabilities in Romania-The 

Exercise of The Right To Non-Discrimination And Equal Opportunities In The 

Contemporary Society, ISBN 2344-5629, 2013.  
M. Turza,M., Dumitran Ensuring the Right to Education of Children with Disabilities in 

Romania-The Exercise of the Right to Non-Discrimination and Equal Opportunities in 

the Contemporary Society, ISBN 2344-5842, 2014.  
Qualitative Evaluation Report on The Situation Children with Disabilities In Romania – EP Research 

 
 

               Premii    

International Women of Courage Award Romania – US Department of State - 2016  

Pentru 10 ani de activitate în promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități 

Successful argument of the case held before the World Bank Inspection Panel - 

2015 National University of Ireland, Galway - Centre for Disability Law and Policy 
 

Gala Națională a Dizabilității – Secțiunea Promovează Abilitatea - 2012 
 

Cea mai bună campanie pentru drepturile copiilor cu dizabilități -  

https://www.youtube.com/watch?v=3-tvCKAnx1I&feature=youtu.be    
Romanian VIP Gala Award – Oamenii schimbării - 2013 

 
Pentru activitatea de advocacy în sprijinul cauzei dizabilității și incluziunii  
Romanian PR Gala – Silver Award of Excellence - 2013 

 
Pentru cea mai bună campanie de lobby și advocacy a unui proiect de lege destinat 

educației incluzive  
Woman of the Year Award – Avantaje Magazine - 2014 

 
Pentru punerea pe agenda publică a problematicii incluziunii copiilor cu dizabilități 

 

 Curriculum vitae   Maria Madalina Turza 
 

Competențe de 
comunicare 

- abilități dezvoltate de comunicare 
interpersonală, instituțională, discurs 
public și formare    

 

      
 

     
 

Competențe digitale 

     
 

  SELF-ASSESSMENT   
 

 

Information 

 

Content 

 

Problem 

 

 
Communication Safety  

 
processing creation solving  

   
 

      
 

 Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user 
 

      
 

  Digital competences - Self-assessment grid    
 

Permis de 
conducere Categoria B     

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-tvCKAnx1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3-tvCKAnx1I&feature=youtu.be
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

