Curriculum vitae
Europass

INFORMAŢII PERSONALE

Nume/prenume

ŞTEFĂNESCU MAGDA- CONSTANŢA

Adresă

Bucureşti, România

Naţionalitate

Română

Data naşterii

22.07.1967

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Funcţia sau postul ocupat

2 decembrie 2014-prezent
Instituţia Avocatul Poporului
Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante în locurile de detenţie
Adjunct al Avocatului Poporului

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat

1 aprilie 2013- 2 decembrie 2014
Instituţia Avocatul Poporului

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

decembrie 2003-decembrie 2014
Instituţia Avocatul Poporului
Domeniul armată, justiţie, poliţie,
penitenciare
Consilier

Funcţia sau postul ocupat

Delegată să exercite atribuţiile de adjunct
al Avocatului Poporului-coordonator al
Domeniului armată, justiţie, poliţie, penitenciare
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Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

iulie 2000-decembrie 2003
Instituţia Avocatul Poporului
Direcţia pentru protecţia drepturilor civile şi
politice
Expert

Funcţia sau postul ocupat

decembrie 1998-iulie 2000
Instituţia Avocatul Poporului
Departamentul pentru probleme privind
ordinea publică, servicii militare şi speciale,
penitenciare, protecţia minorităţilor, cultelor
şi străinilor, a consumatorului şi a
contribuabilului
Consultant

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Funcţia sau postul ocupat

mai 1998-decembrie 1998
Instituţia Avocatul Poporului
Referent debutant

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

octombrie 1991-iunie 1993
Şcoala generală nr. 1, Măldăieni, judeţul
Teleorman
Profesor suplinitor

Funcţia sau postul ocupat

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE PROFESIONALĂ
* Perioada

2008
Master, specializarea Drept internaţional şi
comunitar, Universitatea „Nicolae Titulescu”
din Bucureşti

* Perioada
* Numele şi tipul unităţii de învăţământ

2000
Universitatea din Bucureşti-Facultatea de
drept
Studii postuniversitare de
specializare în domeniul „Ştiinţe penaleCriminialistică”

* Perioada
* Numele şi tipul unităţii de învăţământ

1991-1996
Facultatea de Drept – Universitatea
Independentă « Titu Maiorescu »
Specializarea: Drept
Diploma de licenţă – Universitatea din
Bucureşti
Superior

* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
* Tipul calificării / diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/
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* Perioada
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
prin care s-a realizat formarea profesională
* Tipul calificării / diploma obţinută

1982 - 1986
Liceul Industrial nr. 2 Roşiori de Vede,
judeţul Teleorman
Diploma de bacalaureat

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Franceză

Aptitudini şi competenţe sociale

Comunicare, lucru în echipă, colaborare

Aptitudini şi competenţe tehnice

Cunoştinţe operare calculator: Word, Excel

Alte caracteristici

Dorinţa continuă de perfecţionare,
capacitate de sinteză, spirit de iniţiativă,
rigurozitate, seriozitate, disponibilitate
efectuare deplasări.

Participări la stagii de pregătire/
conferinţe internaţionale

Articole/publicaţii

Engleză

- decembrie 2008 - Programul de perfecţionare
“Protecţia juridică a drepturilor omului Jurisprudenţa CEDO”, organizat de Institutul
Naţional de Administraţie;
- septembrie 2007- participare la Seminarul de
pregătire cu tema “Intervenţia Ombudsmanului
- între principiile legalităţii şi bunei
administrări” - Sofia;
- aprilie 2006 - participare la Conferinţa
Ombudsmanilor din statele membre ale BSEC
(Adunarea Parlamentară a Cooperării
Economice la Marea Neagră) - Istanbul;
- 04-29 noiembrie 2002
Ciclul internaţional specializat în
administraţie publică „Mediere
instituţională”, organizat la Paris de către
Şcoala Naţională de Administraţie (ENA);
- 29-31 noiembrie 2001
„Mediere şi alte tehnici de rezolvare a
conflictelor”, curs organizat de Asociaţia
Baroului American şi Centrul American
pentru Solidaritate Internaţională în Muncă.
- 2013 - articolul “Rolul Avocatului Poporului
în protecţia drepturilor cetăţenilor în
raporturile cu poliţia”, publicat în Buletinul
Ombudsmanilor Europeni nr. 21/2013;
- 2012 - articolul “Contribuţia Avocatului
Poporului în modificarea prevederilor
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Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din
România, cu modificările şi completările
ulterioare”, publicat în Buletinul informativ al
instituţiei Avocatul Poporului nr.2/2012;
- 2011- articolul “Implicarea instituţiei
Avocatul Poporului în soluţionarea cazurilor
care privesc cetăţenii români aflaţi în
executarea pedepselor sau în stare de arest în
străinătate”, publicat în Buletinul
Ombudsmanilor Europeni nr. 17/2011;
- 2010- articolul “Implicarea instituţiei
Avocatul Poporului în controlul de
constituţionalitate”, publicat în Buletinul
informativ al instituţiei Avocatul Poporului nr.
3/2010;
- 2001- articolul “Eliberarea autorizaţiei de
funcţionare a asociaţiilor familiale-atribuţie a
primarului”, publicat în Suplimentul revistei
„Tribuna economică”.
Alte activităţi
- 2014-participarea la întocmirea proiectului
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
48/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,
precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative
- 2012- elaborarea Raportului special privind
sancţiunile aplicate conducătorilor de
vehicule, în baza Ordonanţei Guvernului nr.
15/2002 privind aplicarea tarifului de
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua
de drumuri naţionale din România, cu
modificările şi completările ulterioare;
- 2008 - participarea la elaborarea Raportului
special privind reglementările emise de
ministrul justiţiei şi de către directorul general
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
în materia executării pedepselor şi a măsurii
educative a internării minorilor în centre de
reeducare;
- 2004 - elaborarea Raportului special privind
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,
modificată şi completată;
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- 2003 – participarea la elaborarea Raportului
special privind executarea pedepselor în
penitenciare;
- 2000-participarea la elaborarea Raportului
special privind respectarea drepturilor şi
libertăţilor persoanelor supuse măsurilor
privative de libertate;
- începând din anul 2000- prezent
- participarea la întocmirea rapoartelor anuale
ale instituţiei Avocatul Poporului;
- membră a colectivului cu atribuţii în
controlul de constituţionalitate al legilor şi
ordonanţelor;
- efectuarea anchetelor în penitenciare şi
formularea de Recomandări;
- participare la elaborarea de Recursuri în
interesul legii;
- membră a grupului de lucru pentru
implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie.
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