CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume, Prenume RACU Ana
17.06.1979
Data naşterii
Telefon:
E-mail(uri) ana.racu@parlament.md
Experienţa profesională
Perioada Octombrie 2015 - prezent
Instituția Comitetul ONU împotriva torturii
Funcţia sau postul ocupat Expert, membru al Comitetului
Perioada Octombrie 2018 – Aprilie 2021
Instituția Oficiul Consiliului Europei în Moldova
Funcția sau postul ocupat Consultant național, Programul CoE ”Promovarea unui sistem de
justiție penală baza pe respectarea drepturilor omului în RM”
Perioada Ianuarie 2016 – Octombrie 2017
Instituția Fundația internațională ”Terre des hommes Moldova”
Funcția sau postul ocupat Director-interimar/Manager de programe
Perioada Martie 2011- Decembrie 2013
Instituția Comitetul European pentru Prevenirea Torturii al Consiliului
Europei
Funcția sau postul ocupat

Expert, membru al Comitetului

Perioada Iunie 2011 – Noiembrie 2015
Instituția Fondul Provocările Mileniului Moldova
Funcția sau postul ocupat Coordonator outreach
Perioada Iunie 2008 – Iunie 2011
Instituția Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare
Funcția sau postul ocupat

Șef al Direcției relații externe, mass-media și secretariat

Perioada Martie 2006 – Ianuarie 2008
Instituția Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Funcția sau postul ocupat Manager de proiect ”Suport pentru Planul Național de Acțiuni în
domeniul drepturilor omului”
Perioada Ianuarie 2002 – Martie 2006
Instituția ONG ”Institutul de Reforme Penale”

Funcția sau postul ocupat

Manager de proiect

Perioada Noiembrie 2001 – Februarie 2006
Instituția Instituția Avocatului Poporului
Funcția sau postul ocupat

Jurist, Secția petiții și audiență

Activitate social-politică Membru al board-ului ONG ”Institutul de Reforme Penale”
Perioada

2012-2020
Neafiliată politic

Studii universitare
Perioada
Calificarea / diploma
Instituţia de învăţământ

1996-2001
Licențiat în drept, specializarea Drept penal și procesual-penal,
Lucrarea de licență ”Reacția socială față de criminalitate”
Universitatea de Stat din Moldova

Studii preuniversitare
Perioada 1996
Calificarea / diploma Atestat de absolvire
Instituţia de învăţământ Liceul român-francez ”Gheorghe Asachi”
Distincţii de stat

Crucea de merit a sistemului penitenciar pentru merite deosebite
în reformarea sistemului penitenciar, 2011
Informaţii suplimentare Participări la circa 70 de conferințe internaționale și naționale în
(participări la conferințe, domeniul drepturilor omului, jurisprudenței CEDO și dreptului
congrese, vizite de studiu) internațional, prevenirii torturii, protecției copilului și a
sistemului protecției sociale, reformei penitenciare, alternativelor
la detenție, managementului organizațional și a proiectelor,
mediere și comunicare.
Vizite de studiu în domeniul reformei penitenciare și a justiției,
inclusiv justiției juvenile în circa 10 țări din spațiul european;
Activitatea de cercetare Publicații de specialitate:
ştiinţifică Curriculum pentru consilierii de probațiune privind elaborarea
rapoartelor de probațiune, Oficiul CoE în Moldova, 2020
Studiu de evaluare privind Strategia de reformă a sectorului
justiției, Oficiul CoE în Moldova, 2017
Studiu privind evaluarea Legii cu privire la oficiul Avocatului
Poporului, Oficiul CoE în Moldova, 2015
Studiu ”Interacțiunea poliției cu copiii”, Terre des hommes
Moldova, 2014
Studiu ”Individualizarea pedepsei penale”, Delegația UE în
Moldova, 2015
Studiu ”Violența în mediul carceral”, IRP, 2011
Raport de monitorizare și evaluare, ”Reintegrarea socială a
foștilor deținuți”, SIDA, 2009

Aptitudini şi competenţe Experiență managerială de conducere de cel puțin 10 ani;
personale Abilități de elaborare a materialelor informative și analitice, a
avizelor de specialitate la proiecte de legi și hotărîri de guvern,
inclusiv experiență de realizare a publicațiilor în domeniul
drepturilor omului, rapoartelor de evaluare și a studiilor de
specialitate în domeniul reformei penitenciare, prevenirii torturii,
alternativelor la detenție etc.
Competențe avansate de a lucra în echipă, în mediu internațional
și multicultural;
Abilități demonstrate de comunicare publică și persuasiune;
Abilități avansate de comunicare și negociere de conflicte;
Capacități demonstrate de a lucra sub presiune de timp și
circumstanțe;
Competențe tehnice avansate de utilizare a computer-ului;
Responsabilitate;
Flexibilitate;
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Rusă
Limba Engleză
Limba franceză

Înţelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

C2

C2

Participare
la
conversaţie
C2

C2

C2

C2

C2

Scriere

Discurs oral Exprimare
scrisă
C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

B2

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Informaţii suplimentare Raportor al Comitetului ONU împotriva torturii pentru circa 18
state, semnatare a Convenției ONU împotriva torturii;
Membru al delegației de monitorizare a locurilor de detenție în 5
state-membre ale Consiliului Europei;
Experiență avansată în realizarea de instruiri profesionale în
domeniul prevenirii torturii, drepturilor omului, justiției juvenile
și alternativelor la detenție pentru angajații organelor de drept,
inclusiv judecători și procurori, reprezentanți ai ong-urilor de
profil și media, atît la nivel național, cît și internațional;
Experiență avansată de monitorizare a locurilor de detenție la
nivel național și internațional;
Experiență avansată de elaborare a rapoartelor de monitorizare și
de evaluare în domeniul respectării drepturilor omului, inclusiv în
locurile de detenție;
Experiență demonstrată în calitate de coordonator și organizator
al diverselor misiuni de evaluare și documentare în Moldova și la
nivel european realizate de organizații internaționale și misiuni
cum ar fi:UNICEF, UE, OSCE, UNAIDS, Raportorii speciali ai
ONU pe violență domestică și tortură, UNODC, OMS, Consiliul
Europei, Pompidou Group; Experiență în elaborare și realizare de
campanii publice și de sensibilizare în domeniul drepturilor
omului, reformei penitenciare și a prevenirii torturii;
Posesoare a certificatului internațional de management
PRINCE2.

