
VI. REMEMBER

ACTIVITĂȚI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Conferința cu tema „Dreptul la cetățenie  în
România:  Istoric.  Practica.  Legislație  și  Etica”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociația
pentru Națiunile Unite din România și Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță (8 ianuarie 2014)

Conferința  cu  tema  „Știința  și  codificarea
drepturilor  omului”  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație,  pace și  toleranță,  Asociația  pentru
Națiunile  Unite  din  România  și  Asociația
Română pentru Libertate Personală și Demnitate
Umană (10-12 ianuarie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „2014  –  Anul
Internațional  al  Familiei”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din  România,  Asociația  pentru  Promovarea
Drepturilor Familiei – Family Forum,  Asociația
Clubul  de  la  Cheia  “Victor  Dan  Zlătescu”,
Asociația  Română pentru Drepturile  Femeii  și
Asociația Română pentru Libertate Personală și
Demnitate Umană (16 ianuarie 2014)

Seminar  cu  tema  „Ziua  Internațională  de
Comemorare  a  Holocaustului”  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Universitatea  Ecologică  din
București,  Catedra  UNESCO pentru  drepturile
omului,  democrație,  pace  și  toleranță  și
Asociația  pentru  Națiunile  Unite  din România
(27 ianuarie 2014)

Dezbatere  privind  prevederile  O.G.  1/2014
cu referire la integrarea socială a străinilor care
au dobândit o formă de protecție sau un drept de
ședere  în  România,  precum  și  a  cetățenilor
statelor  membre  ale  Uniunii  Europene  și
Spațiului  Economic  European,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din  România,  Asociația  Clubul  de  la  Cheia,
Asociația Română pentru Libertate Personală și
Demnitate  Umană și Asociația  Română pentru
Drepturile Femeii (29 ianuarie 2014)

Curs  de  formare  cu  tema  „Educație  pentru
drepturile  omului  și  ale  copilului”,  organizat

pentru cadrele didactice și didactic-auxiliare din
învățământul  preuniversitar  de  Casa  Corpului
Didactic București în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale și Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  de  Ministerul  Educației  și
Cercetării (31 ianuarie 2014)

Conferința cu tema „Mecanisme europene de
protecție  a  drepturilor  omului”  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Universitatea  Ecologică  –
Facultatea  de  Drept  și  Școala  Națională  de
Studii Politice și Administrative – Facultatea de
Administrație Publică (11 februarie 2014)

Conferința cu tema „Justiția socială și criza
economică”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
Asociația  Română  pentru  Drepturile  Femeii  și
Asociația  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei  –  Family  Forum  cu  ocazia  Zilei
Mondiale  a  Dreptății  Sociale  (19  februarie
2014)

Seminar  cu  tema  „Limbile  locale  pentru
cetățenie globală: focus pe știință”, tema aleasă
pentru acest an de UNESCO pentru celebrarea
Zilei Internaționale a Limbii Materne, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță,
Școala  Națională  de  Studii  Politice  și
Administrative  și  Asociația  pentru  Națiunile
Unite din România (21 februarie 2014)

Recital  de  poezie  și  distribuire  pliante
informative,  în  stația  de  metrou  Unirea,  cu
ocazia  Zilei  Internaționale  a  Limbii  Materne,
organizate  de  Comisia  Națională  a  României
pentru  UNESCO,  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului și Asociația „Family Forum”
21 februarie 2014)

Spectacolul  „Cuvânt  și  suflet”  organizat  la
Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”
din  Reghin  de  Comisia  Națională  a  României
pentru  UNESCO  în  parteneriat  cu  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Primăria
Reghin,  Inspectoratul  Școlar  Județean  Mureș,
Biblioteca  “Petru  Maior”,  Centrul  de  limbi
străine  Eureka,  Școala  Gimnazială  „Alexandru
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Ceușianu",  Grădinița  Voinicel, ASP-net,
Asociația Sol Mentis și Asociația Family Forum
cu  ocazia   sărbătoririi  Zilei  Internaționale  a
Limbii Materne (24 februarie 2014)

Curs de formare cu tema „Nediscriminarea și
egalitatea  de  șanse”  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Școala  Națională  de  Studii  Politice  și
Administrative,  Facultatea  de  Administrație
Publică (27 februarie 2014)

Proiect  național  cu  tema  „Mărțișorul
toleranței  –  expoziție de  mărțișoare și
prezentarea datinilor și tradițiilor de primăvară”
realizat  de  Comisia  Națională  a  României
pentru  UNESCO  în  parteneriat  cu  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  ASP-net,
Asociația Sol Mentis și Asociația Family Forum
(28 februarie 2014)

Dezbatere cu tema „Obiectivele reconcilierii
vieții de familie cu cea profesională”, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Universitatea  „Ovidius”  din
Constanța  în  cadrul  manifestărilor  consacrate
Anului Internațional al Familiei și a celei de–a
douăzecea  aniversări  a  Anului  Internațional  al
Familiei Române (5-6 martie 2014)

Conferința  cu  tema  „Drepturile  femeii  și
egalitatea  de  gen”,  organizată  cu  ocazia  Zilei
internaționale  a  femeii  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democrație, pace și toleranță, Asociația Română
pentru Drepturile Femeii și Asociația Clubul de
la Cheia (10 martie 2014)

Dezbatere privind ultimul raport al Agenției
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene privind „Violența împotriva femeilor
în Uniunea Europeană”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociația  pentru  Națiunile  Unite  din
România,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile
omului,  democrație,  pace  și  toleranță,  Școala
Națională  de  Studii  Politice  și  Administrative,
Asociația  Română  pentru  Drepturile  Femeii,
Asociația  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei “Family Forum” și Liga Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  și
Tânărului (12 martie 2014)

Seminar  cu  tema „Durerea  nu  are  culoare”
organizat de Fundația Adolescența și  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat

cu  Colegiul  Național  „Mihai  Viteazu”  din
Ploiești  în  cadrul  manifestărilor  dedicate
săptămânii  europene  de  acțiune  împotriva
rasismului (17 martie 2014)

Masă  rotundă  pe  tema  „Să  spunem  NU
rasismului”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
IDEF, Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”
și cu catedra UNESCO pentru pace  democrație
si toleranță a Universității de Nord, Baia-Mare
cu  ocazia  Zilei  Internaționale  de  eliminare  a
tuturor  formelor  de  discriminare  rasială  (21
martie 2014)

Masă rotundă cu tema „Drepturi și viață de
calitate  pentru  persoanele  cu  sindrom  down”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei  de
Conștientizare  a  Sindromului  Down”,  cu
participarea  unor  reprezentanți  ai  societății
civile, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, cadre didactice
universitare,  cercetători,  doctoranzi  și
masteranzi (21 martie 2014)

Masa rotundă cu tema „Apă curată pentru o
lume sănătoasă!” organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociația Română pentru Drepturile Omului la
un  Mediu  Sănătos,  Asociația  pentru  Națiunile
Unite  din  România  și  Asociația  Clubul  de  la
Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei
Mondiale a Apei (22 martie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Uniți  în  diversitate”
organizată de Fundația Adolescența și Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Școala  „I.  A.  Bassarabescu”,  Colegiul
Național „I. L. Caragiale” și Colegiul Național
”Spiru  Haret”  din  Ploiești  dedicată  Zilei
Internaționale  de  Eliminare  a  tuturor  formelor
de discriminare rasială (24 martie 2014)

Concurs de eseuri și desene cu tema „Suntem
potriviți  împreună”  organizat  de  Fundația
Adolescența și Casa Corpului Didactic Prahova
în  colaborare  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (28 martie 2014)

Simpozion  cu  tema  „10  ani  de  la  aderarea
României  la  Organizația  Atlanticului  de Nord.
Realități și perspective”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociația  pentru  Națiunile  Unite  din
România (28 martie  2014)

Curs  de  formare  cu  tema  „Instituții  și
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instrumente  juridice  specifice  domeniului
migrației  și  azilului”  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Școala  Națională  de  Studii  Politice  și
Administrative,  Catedra UNESCO pentru pace
democrație și toleranță a Universității  de Nord

Baia-Mare și Universitatea Ecologică București
(30 martie 2014)

Prezentarea Raportului de activitate pe anul
2013 al IRDO în cadrul Consiliului General al
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului
(31 martie 2014)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Conferința  națională  cu  tema  „Bariere  în
integrarea  și  reintegrarea  profesională  a
persoanelor  cu  dizabilități,  organizată  de
Federația  Organizația  Națională  a  Persoanelor
cu Handicap din România în cadrul proiectului
„Excelent – Înființarea unei rețele de centre de
excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare
și  integrare  profesională  pentru  persoane  cu
dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii”
(16 ianuarie 2014)

Conferința  de  încheiere  a  proiectului
ECLIPSE (European Citizenship Learning în a
Programe for Secondary Education – Învățarea
cetățeniei  europene  în  cadrul  programului
adresat  învățământului  preuniversitar”,
organizată  de  Școala  Națională  de  Studii
Politice și Administrative (17 ianuarie 2014)

Lansarea volumului „Dicționar de Drepturile
Omului”,  organizată  de  Editura  CH  Beck  în
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe (23
ianuarie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Protecția  datelor
personale  –  prezent  și  viitor”,  organizat  de
Autoritatea  Națională  de  Supraveghere  a
Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal  cu
ocazia  Zilei  Europene  a  Protecției  Datelor,  zi
care  marchează  împlinirea  a 33  de  ani  de  la
semnarea  Convenției  pentru  protecția
persoanelor  privind  prelucrarea  automatizată  a
datelor cu caracter personal (28 ianuarie 2014)

Conferința  finală  a  proiectului  EXCELENT
„Excelent – Înființarea unei rețele de centre de
excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare
și  integrare  profesională  pentru  persoane  cu
dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii”
implementat de Federația Organizația Națională
a  Persoanelor  cu  Handicap  din  România  în
parteneriat  cu Fundația pentru Voi,  Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale,
Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și
Formare Profesională, Asociația Handicapaților

Fizic din Satu Mare, Societatea Handicapaților
Fizic  Bacău,  R4  Consultanță  și  Formare
Profesională  și  Centrul  de  Reabilitare
Profesională Gaia, Portugalia (29 ianuarie 2014)

Conferința internațională cu tema „România
și Curtea Internațională de Justiție, 5 ani de la
Hotărârea  privind  delimitarea  maritimă  în
Marea  Neagră”,  organizată  de  Ministerul
Afacerilor Externe (3 februarie 2014)

Seminarul  regional  cu  tema  „Transpunerea
angajamentelor internaționale privind drepturile
omului  în  realități  naționale:  contribuția
parlamentelor  la  activitatea  Consiliului
Drepturilor  Omului  al  Națiunilor  Unite”,
organizat  de  Camera  Deputaților  în  cooperare
cu Uniunea  Interparlamentară  (17-18 februarie
2014)

Lansarea campaniei naționale de informare și
conștientizare  cu tema „Tinerii  votează-Tinerii
contează”, cofinanțată prin Programul Comisiei
Europene „Tineret în Acțiune” și organizată de
Consiliul Tineretului din România în parteneriat
cu  Autoritatea  Electorală  Permanentă  (18
februarie 2014)

Seminarul juridic la nivel înalt  organizat de
Equinet  –  Rețeaua  Europeană  a  Organismelor
de  Egalitate  în  colaborare  cu  Comisia
Europeană (18-19 februarie 2014)

Întâlnirea  Grupului  de  lucru  privind
elementele  strategice  a  planurilor  naționale  de
acțiune  prin  punerea  în  aplicare  a  principiilor
directoare a Organizației Națiunile Unite privind
drepturile  omului  și  mediul  de  afaceri
organizată de Consiliul ONU pentru Drepturile
Omului (20 februarie 2014)

Reuniunea  pregătitoare,  a  celei  de-a  110–a
sesiuni  a  Comitetului  Drepturilor  Omului,
privind criteriile și metodele ce trebuie adoptate
de instituțiile naționale de drepturile omului la
elaborarea  unui punct  de vedere oficial  pentru
rapoartele periodice pe problematica drepturilor
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omului  înaintate  în  cadrul  procesului  de
Revizuire  Periodică  Universală   (27-28
februarie 2014)

Adunarea  Generală  a  Paneurope  Swiss  și
prezentarea raportului pe douăzeci de ani  (1- 2
martie 2014)

Prima  întâlnire  a  experților  privind
Programul  „Copii  și  tineri  aflați  în  situații  de
risc  și  inițiative  locale  și  regionale  pentru
reducerea  inegalităților  naționale  și  pentru
promovarea  incluziunii  sociale”  finanțat  prin
intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului
Economic  European  (Granturile  SEE)
2009-2014,  organizată  de  Fondul  Român  de
Dezvoltare Socială în parteneriat cu EEA Gtants
Iceland,  Liechtestein,  Norway  și  Consiliul
Național de Combatere a Discriminării (4 martie
2014)

Conferința  de  lansare  a  studiului  Agenției
pentru  Drepturi  Fundamentale  cu  tema
„Violența  împotriva  femeii  din  Uniunea
Europeană:  Abuzul  de  acasă,  de  la  servici,  în
public  și  online”,  organizată  sub  auspiciile
președinției Greciei  în  cooperare  cu
Secretariatul  General  al  Consiliului  Uniunii
Europene (5 martie 2014)

Sesiunea  de  comunicări științifice  cu  tema
„Caracterul  regimurilor  politice  românești  în
epoca contemporană și problematica drepturilor
omului consfințite în constituție” organizată de
Universitatea  Creștină  „Dimitrie  Cantemir”
București,  Institutul  Internațional  pentru
Drepturile  Omului  împreună  cu  Institutul  de
Științe Politice  și  Relații  Internaționale  și
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Andrei
Rădulescu”  ale  Academiei  Române  și  în
parteneriat  cu  Editura  Universul  Juridic  și
Revista de Drept Public (6 martie 2014)

Sesiunea omagială „Șase decenii de cercetare
științifică  în  domeniul  dreptului  –  Tradiție  și
perspectivă  în  știința  juridică  românească”,
organizată de Academia Română – Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (6
martie 2014)

Sesiunea anuală de comunicări științifice cu
tema  “Doctrina  juridică  românească:  între
tradiție  și  reforme”  organizată  de  Institutul  de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române (7 martie 2014)

Conferința  națională  cu  tema  „Semnificația
informației  în  viața  politico-diplomatică  și
publică. Administratorul informației în România

ultimului  secol  (1914-2014),  organizată  de
Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare
„Dumitru  Stăniloae”  al  Universității  „Valahia”
din Târgoviște, Academia de Poliție „Alexandru
Ioan  Cuza”  în  parteneriat  cu  Academia
Română–Institutul  Național  pentru  Studiul
Totalitarismului,  Universitatea  „Ovidius”  din
Constanța  și  Fundația  Ecumenică  „Pro  Axe
Mundi” (11 martie 2014)

Conferința  dedicată  procesului  de
monitorizare  a  modului  în  care  este
implementată  Convenția  ONU  privind
drepturile  persoanelor  cu  dizabilități  și
realizarea  unei  raportări  eficiente  către
Comitetul  ONU,  organizată  de  Comisia  de
Drepturile  Omului  din  Irlanda  de  Nord  și
Rețeaua  Europeană  de  Instituții  Naționale
pentru Drepturile Omului cu suportul Oficiului
Înaltului  Comisar  ONU  pentru  Drepturile
Omului  (13-15 martie 2014)

Conferința cu tema “Punerea în executare a
hotărârilor  Curții  Europene  a  Drepturilor
Omului  în  materie  de  condiții  de  detenție”,
organizată de Institutul Național al Magistraturii
în parteneriat  cu Ministerul Afacerilor  Externe
și Consiliul Europei (17-18 martie 2014)

Campania  „Diversitatea  ne  dă  putere!”
organizată de Fundația Adolescența și Colegiul
Național „Mihai Viteazu” din Ploiești în cadrul
săptămânii  europene  de  acțiune  împotriva
rasismului (17-25 martie 2014)

Seara  de  Gală  a  Francofoniei  organizată  la
Ateneul  Român  de  Ministerul  Afacerilor
Externe și Camera Deputaților în cooperare cu
Ministerul  Culturii  și  Grupul  Ambasadelor,
Delegațiilor  și  Instituțiilor  Francofone  din
România  (GADIF)  cu  ocazia  Zilei
Internaționale a Francofoniei (20 martie 2014)

Conferința internațională cu tema „25 years
later:  Building  an  efficient  public
administration-Best  practices  and  challenges”
organizată  de Institutul  Polonez din București,
Ambasada Marii Britanii la București și Școala
Națională  de Studii  Politice  și  Administrative,
Facultatea de Administrație Publică (20 martie
2014)

Conferința  internațională  cu  tema  “Noua
legislație  penală-etapă importantă  în dezvoltarea
dreptului  român”  organizată  de  Institutul  de
Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei  Rădulescu”  al
Academiei  Române în  parteneriat  cu  Asociația
Română de Științe Penale și Uniunea Juriștilor din
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România și Publicația „Dreptul” (21 martie 2014)
Forumul  cu  tematicile:  „Apă  și  energie,

vreme și climă – implicarea tinerilor pentru un
viitor  sustenabil”  și  „Pădurile  României,
încotro?”  organizat  cu  prilejul  celebrării  Zilei
Mondiale  a  Pădurilor  (21  martie),  Ziua
Mondială a Apei (22 martie) și Ziua Mondială a
Meteorologiei  (23  martie)  de  Academia  de
Științe  Agricole  și  Silvice  „Gheorghe
Ionescu-Sisești”,  Fundația  Grupul  de  Inițiativă
Ecologică și Dezvoltare Durabilă, Administrația
Națională de Meteorologie  (21 martie 2014)

Conferința  regională  pentru  Europa  a
Adunării  Parlamentare  a  Francofoniei  (APF),
organizată  de  Parlamentul  României  Camera
Deputaților,  cu  participarea  delegațiilor
parlamentare din statele Europene, în cooperare

cu APF (21-24 martie 2014)
Conferința cu tema „Identitatea europeană la

proba crizei  economice”,  organizată  de Școala
Națională  de Studii  Politice  și  Administrative,
Facultatea  de  Administrație  Publică  cu
participarea  Excelenței  Sale  Doamna  Kalliopi
Avraam,  Ambasador  al  Republicii  Cipru  în
România (24 martie 2014)

Dezbaterea  proiectului  de  lege  privind
exercitarea profesiei de bonă în cadrul ședinței
comune  a  Subcomisiei  pentru  egalitate  de
tratament și nediscriminare din cadrul Comisiei
pentru  drepturile  omului,  culte  și  problemele
minorităților  naționale  și  Subcomisia  pentru
protecția  copilului  din  cadrul  Comisiei  pentru
muncă  și  protecție  socială  din  Camera
Deputaților (31 martie 2014)
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