
Curriculum Vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume / Prenume Asztalos Csaba Ferenc 

Adresa(e)  Maramures ,loc.Baia Mare 
Telefon(oane) 

Fax(uri) 021.312.65.85 
E-mail(uri)   
Cetăţenie   Română 

Naţionalitate(-tăţi) 

Data naşterii 

Sex 

Maghiară 

 1974 

Masculin 

Loc de muncă vizat / 
Domeniu ocupaţional 

Experienţa profesională 

 Perioada 26 aprilie 2005 – prezent 

                Funcția sau postul ocupat Preşedinte  
       Numele şi adresa angajatorului Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Funcţia sau postul ocupat Ianuarie 2010- 22 aprilie
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
Consilier de stat, Cabinetul Vice prim-ministru 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliere juridică, prevenirea şi combaterea discriminării, protecţia minorităţilor naţionale
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Guvernul României 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Guvernamental 

Perioada 2002 - 2005 
Funcţia sau postul ocupat Membru Colegiul director al CNCD
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
analizarea petiţiilor şi a plângerilor şi adoptarea de măsuri necesare, reprezentare juridică 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Drepturile omului – expert

Perioada 2005-2006 
Funcţia sau postul ocupat Lider de proiect pentru România a Programului de Twining Phare RO/”2003/IB/SO/05 „Construcţia 

capacităţii instituţionale în domeniul nediscriminării” 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
Lider de proiect 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

mailto:asztalos.csaba@yahoo.com


 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Drepturile omului – managementul proiectelor  

  

Perioada 2002-2005 
Funcţia sau postul ocupat   Membru al Colegiului Director 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
  Analizarea petiţiilor şi a plângerilor şi adoptarea de măsuri necesare 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
  Drepturile omului  

  

Perioada   1999-2002 
Funcţia sau postul ocupat   Consilier juridic şi de politică internă a Preşedintelui U.D.M.R 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
 - afaceri publice în domeniul juridic şi social; 
 - elaborarea şi adnotarea de iniţiative legislative; 
 - analiză şi consiliere  în domeniul afacerilor interne ;  
 - realizarea şi coordonarea de programe şi strategii electorale;  
 - analiză şi consiliere în relaţiile cu mass media şi comunicare; 
 - reprezentare legală – instanţă 

Numele şi adresa angajatorului   Uniunea Democrată Maghiară din România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
  Drepturile omului şi comunicare 

  

Educație si Formare 
   
                                             Perioada 
 
                  Calificare/diploma obţinută 
            
           Disciplinele principale studiate /  
    Competenţe profesionale dobândite 
                  
                Numele şi tipul instituţiei de 
   învăţământ / furnizorului de formare 
     

 
 
  2010-2012 
 
  
   Master 
 
  „Analiza informaţiilor” 
 
   
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

  

Perioada  2003-2010 
Calificarea / diploma obţinută Doctor in drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Regimul juridic al cetăţeniei în dreptul internaţional public  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 

  
  

  

Perioada 2008-2009 
Calificarea / diploma obţinută   Studii post-universitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei de           
  înalţi funcţionari publici 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Institutul Naţional de Administraţie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Post-universitar  

  



 
 

 
 

Perioada 

 
2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută  Executiv Master in Public Administration 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
MBA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Center for International Public Policy and Administration (CIPPA – Belgia), 
 University of Limerick 
 Centrul European de Relaţii Internaţionale şi Studii Strategice (CERRIS-România) 
 

Perioada  2007  
Calificarea / diploma obţinută Formator   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Programul Comunitar pentru Încadrarea în Muncă şi Solidaritatea Socială – PROGRESS (2007-2013) 
„Îmbunătăţirea managementului cazurilor de discriminare în faţa instanţelor de judecată”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării  
 

  

Perioada   2006  
Calificarea / diploma obţinută  Studii post-universitare   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Colegiul Superior de Siguranţă Naţională  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Naţională de Informaţii – Colegiul Superior de Siguranţă Naţională  
 
 

Perioada  2006 

             Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 „Securitate şi buna guvernare”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare  

Perioada  2006  

Calificarea / diploma obţinută  Studii post-universitare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 ‘Intelligence and Democracy”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Center for Civil – Military Relations Naval Postgraduate School, Monterey, California  

Perioada  2004 

Calificarea / diploma obţinută  Curs de perfecţionare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Consolidarea capacităţii de analiză şi rezolvare a conflictelor în România – „Abilităţi de negociere”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Curs organizat prin Programul de dezvoltare al Naţiunilor Unite şi Fundaţia Parteneri Pentru Dezvoltare   
 Locală  

Perioada  2004  



 
 

 
Perioada 

  
2003 - iunie 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 “Studii despre Holocaust pentru politicienii români” 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
 

 Şcoala Internaţională pentru studierea Holocaustului Yad Vashem, Ierusalim 
 

Perioada     2003 

Calificarea / diploma obţinută  Postuniversitar 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
“Young Leaders Project on Current Social, Political, and Economic Issues” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  
 Departamentul de Stat al S.U.A. Washington D.C. 

 
Perioada  octombrie – decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Program on Applied Security Studies (PASS) 
Studii post-universitare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul European pentru Studii de Securitate “George C. Marshall” 
 Garmisch-Partenkirschen – Germania  
  

                              
                                             Perioada 
 
              Calificarea / diploma obţinută 
 
           Disciplinele principale studiate /         
    competenţe profesionale dobândite 
 
                  Numele şi tipul instituţiei de  
     învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

  
 2000 - 2002 
 Studii Academice Postuniversitare 
 
 Comunicare și Relații Publice 
 
  Școala Națională de Studii Politice și Administrative 
 

Perioada       1993-1997 
Calificarea / diploma obţinută   Licenţiat în ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
                                             Perioada 
 
              Calificarea / diploma obţinută 
 
           Disciplinele principale studiate /         
    competenţe profesionale dobândite 
 
                  Numele şi tipul instituţiei de  
     învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

 Facultatea de Drept / Universitatea din Oradea 
 

1988 – 1992 
 

Diplomă de Bacalureat 
 
Filologie 
 
 
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Baia Mare 



 
 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) și limba de 
cetățenie  

 

Maghiara –  limba maternă;  româna -limba de cetățenie 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleza  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat C1  Utilizator 
experimentat 

  B1  Utilizator 
experimentat  C 1  Utilizator 

experimentat  C 1  Utilizator 
experimentat C 1  Utilizator 

experimentat C 1  Utilizator 
experimentat 

            

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Sociabil, comunicativ, integrare rapidă în colectiv nou, gândire pozitivă, creativitate, dinamism 
   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Bun organizator, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, abilităţi decizionale, capacitate de sinteză 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  
Editare Word, Power Point, prelucrarea datelor Excel. 

  

  

Competente si aptitudini artistice  Fotografie, muzică, literatură. 
  

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere  Categoria B 
 

 

Informaţii suplimentare  2004 -  prezent -Formator la Institutul Naţional al Magistraturii – Prevenirea şi combaterea discriminării  
 

   2009 – Lector formator-  Programul Comunitar pentru Încadrarea în Muncă şi Solidaritatea Socială –    
   PROGRESS (2007-2013) „Îmbunătăţirea managementului cazurilor de discriminare în faţa   
   instanţelor de judecată” 
 

2011- prezent - lector Facultatea de Drept – Universitatea Romano-Americana 
 
2011 – prezent – lector asociat Facultatea de Socilogie și Asistență Socială – Universitatea București 
 
2016 – prezent – lector asociat Facultatea de Științe Politice – Universitatea București 
 
2019 – prezent – lector asociat ANIVM 
 
2011 – Expert - Atelier de lucru privind anti-discriminarea in perioada 28/06/2011 - 28/06/2011 –Chişinău, 
in cadrul Instrumentului TAIEX, Directia Generala a Comisiei  Europene de Extindere 
 
2011 – Expert – „Misiunea expertilor privind dialogul VISA in Ucraina” - in cadrul Instrumentului TAIEX, 
Directia Generala a Comisiei  Europene de Extindere 
 
2015 – 2018 – misiune în calitate de expert in cadrul Instrumentului TAIEX, Directia Generala a Comisiei  
Europene de Extindere în Kosovo și Bosnia Hercegovina  
 
2011- Lector in diferite programe in domeniul egalitatii de sanse si nediscriminarii finantate de Comisia 
Europeana  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

