
 
 
Maria Moța  
 
Curriculum Vitae 
 
 

Experiență în domeniul apărării drepturilor omului  
și combaterii discriminării 
 
1996 – 2005 Avocat - Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Gorj 

2005 Punerea bazelor Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între 

femei și bărbați (ANES) – primul președinte al acestei instituții cu atribuții 

în combaterea și prevenirea discriminării femeilor și bărbaților în 

România 

2006 Reprezentant al statului român pe lângă Comisia Europeană în 

domeniul egalităţii de şanse; Raportarea progreselor făcute de România 

în domeniu în perioada de preaderare, reușind corectarea aspectelor 

negative asupra cărora Comisia Europeană se pronunțase prin aplicarea 

“stegulețelor galbene” 

2006 Conducerea Delegației României la susținerea celui de-al VI-lea raport 

tehnic privind implementarea Convenției ONU pentru eliminarea tuturor 

formelor de discriminare împotriva femeii, NewYork 

2006 Coordonator al Revistei R.E.S. Publica - Revista Egalităţii de Şanse, 

un mijloc de sensibilizare a opiniei publice la problematica de gen 

2006 Coordonarea activităţii de analiză statistică privind participarea 

femeilor şi bărbaţilor la procesul decizional din România, analiză cu 

titlul „Cine ia deciziile în România? Analiză statistică privind participarea 

femeilor şi bărbaţilor la procesul decizional din România” 

2007 Elaborarea şi coordonarea proiectului european privind „Anul  



Egalităţii de Şanse pentru Toţi”, ce a avut ca obiectiv combaterea 

discriminării bazată pe 6 criterii de discriminare 

2007 Elaborarea şi avizarea propunerilor de acte legislative (Legi, Hotărâri 

de Guvern, Ordonanţe de Urgență) printre care și Ordonanța Nr. 

137/2000 revizuită 

2007 – 2009 Înființarea și coordonarea Comisiei Naționale în domeniul Egalității 

de Șanse între femei și bărbați (CONES), organism interministerial cu 

scopul de a promova principiul egalității de șanse și al nondiscriminării 

2008 Coordonarea elaborării şi implementării Strategiei Naţionale pentru 

Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi 

2009 Coordonarea proiectelor din fonduri europene pentru formare 

profesionala (“Femei și Bărbați- aceleași șanse pe piața muncii”) 

2009 - 2012 Moderator al mai multor conferinţe, seminarii și mese rotunde în 

domeniul social, al drepturilor omului, incluziune socială şi nediscriminare 

2009 - 2012 Participarea si susţinerea proiectelor de acte normative în Comisiile 

de specialitate ale Parlamentului și în Plenul acestuia 

2013 Manager proiect „Femeile din mediul rural și orizontul pe piața muncii” 

2015 Expert în domeniul egalității de șanse în proiecte transnaționale, 

Madrid, Spania 

2016 Expert jurist Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea 

Drepturilor Femeilor Rome), identificarea de cazuri de violență domestică  

2017 Avocat, Redactare acțiuni în justiție pe drepturile omului, căi de atac, 

inclusiv plângeri la CEDO 

2018 Expert activare rețea de ONG-uri în vederea susținerii și promovării 

drepturilor copiilor cu tulburări de spectru autist 

2019 Expert politici publice, elaborarea și promovarea unei politici publice 

alternative în domeniul autismului(criteriu de discriminare dizabilitatea) 



 

Experiență profesională 
 

2018 – 2019 Expert politici publice – Asociația Help Autism 

2018 Expert campanie conștientizare – Asociația pentru Șanse Egale 

2018 – 2019 Expert comunicare/formator in domeniul egalității de șanse și 

combaterii discriminării - Fundația Convergențe Europene 

2017 – 2018 Avocat - Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 

2016 Expert jurist - Asociatia E-Romnja(Asociatia pentru Promovarea 

Drepturilor Femeilor Rome) 

2012 – prezent Coordonator al Modulului “Politici Sociale și de Sănătate” - Fundatia 

Konrad Adenauer (KAS) 

2012 – 2015 Director departament cercetare – dezvoltare - Quando Project 

Consult S.R.L, activitate de consultanță și management 

2010 – 2012 Consilier cabinet  - Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

2009 – 2010 Președinte cu rang de Secretar de Stat - Agenţia Naţională pentru 

Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi 

2008 – 2009 Avocat - Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Gorj 

2005 – 2007 Președinte cu rang de Secretar de Stat - Agenţia Naţională pentru 

Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi 

 

Educație 
 

 
1992 – 1996 Licenţiat în Știinţe Juridice - Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu,  

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Adminsitrative 
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