
VI. REMEMBER

ACTIVITĂ I PROPRII SAU ÎN COLABORAREȚ

Masă rotundă cu tema „Dreptul fundamental
al   persoanelor  de  vârsta  a  treia  la  protec ieț
medicală  i  socială”  organizată  de  Institutulș
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România i Asocia ia Română pentru Apărareaș ț
Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asocia iaț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană,  Asocia ia  Română  pentru  Drepturileț
Femeii,  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile Copilului i Tânărului cu ocazia Zileiș
Interna ionale  a  Persoanelor  Vârstnice  (1ț
octombrie 2014)

Simpozion  cu  tema „Educa ia  –  instrumentț
pentru  promovarea  culturii  non-violen ei”ț
organizat  cu  prilejul  Zilei  interna ionale  aț
non-violen ei  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile  Omului,  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i Liga Independentă Română pentru Drepturileș

Omului  la  Cultură  i  Sănătate  (2  octombrieș
2014)

Masă  rotundă  privind  „Via a  cuț
schizofrenie”,  tema  acestui  an  pentru  Ziua
Mondială  a  Sănătă ii  Mintale,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia  Română pentru Apărarea Drepturilorț
Omului la Vârsta a Treia i Asocia ia Românăș ț
pentru Drepturile Femeii (10 octombrie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Să  ac ionăm  împreunăț
pentru a ie i din sărăcie” organizată de Institutulș
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România i Asocia ia Clubul de la Cheia “Victorș ț
Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei  Interna ionaleț
pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Ora e  verzi”,  temăș
propusă  de  ONU pentru  acest  an  pentru  Ziua
Na iunilor Unite organizat de Institutul Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(21 octombrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Ziua  Organiza ieiț
Na iunilor  Unite”  organizată  de  Facultatea  deț
Drept  Cluj-Napoca,  a  Universită ii  Cre tineț ș
“Dimitrie Cantemir” Bucure ti în parteneriat cuș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
(25 octombrie 2014)

Curs  de  formare  cu  tema  „Săptămâna
O.N.U.”  organizat  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  la  coala  GimnazialăȘ
„Constantin  Angelescu”  din  Constan a  (27ț
octombrie 2014)

Inaugurarea  expozi iei  na ionale  deț ț
creativitate didactică a celei de-a VII-a edi ie aț
concursului na ional de creativitate didactică înț
domeniul  materialelor  auxiliare destinate
educa iei  pentru  drepturile  omului,  democra ieț ț
i  o  cultură  a  păcii  în  învă ământulș ț

preuniversitar  i  ș organizată  de  Ministerul
Educa iei  i Cercetării  tiin ifice în parteneriatț ș Ș ț
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului iș
Casa  Corpului  Didactic  Cluj  (31  octombrie
2014) 

Conferin a  cu  tema  „Ura  –  o  amenin areț ț
periculoasă  pentru  democra ie  i  pace”,ț ș
organizată  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  deț
Luptă  Împotriva  Fascismului  iș
Antisemitismului  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studiiș ț Ș ț
Politice i Administrative (10 noiembrie 2014)ș

Conferin a Interna ională a Nediscriminării iț ț ș
Egalită ii  de  anse  –  NEDES  2014  cu  temaț Ș
„Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  iș
egalitate  de anse în societatea  contemporană”ș
organizată  de  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir”  Bucure ti  în  parteneriat  cu  Cameraș
Deputa ilor  i  Consiliul  Na ional  pentruț ș ț
Combaterea  Discriminării  i  cu  concursulș
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului
(12-14 noiembrie 2014)

Conferin a interna ională  cu tema „Nationalț ț
law  between  harmonization  and
euro-compatibility”  organizată  de
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Departamentul  de  Drept  i  Administra ieș ț
Publică  din  cadrul  Facultă ii  de  tiin eț Ș ț
Economice,  Juridice  i  Administrative,ș
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mure  înș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Asocia ia  „Pro  Iure”  dinț
Târgu  Mure ,  Universitatea  din  Miskolc,ș
Ungaria,  Universitatea  din  Salento,  Italia,
Revista  „Curentul  Juridic”,  Asocia ia  Românăț
de Drept i Afaceri  Europene i Baroul Mureș ș ș
(13 -14 noiembrie 2014)

Cursul de formare cu tema „Educa ie pentruț
drepturile omului i ale copilului”,ș  organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure tiș
(17 noiembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „25  de  ani  de  la
adoptarea  Conven iei  ONU  pentru  Drepturileț
Copilului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family  Forum”,  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului  iș ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană (20 noiembrie 2014)

Prima  conferin ă  interna ională  cu  temaț ț
„Dreptul  i  justi ia  administrativă  dintr-oș ț
perspectivă  interdisciplinară”  organizată  de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  în  parteneriat  cu  Universitatea
Sakarya,  Turcia,  Facultatea  de  tiin eȘ ț
Economice i Administrative i în cooperare cuș ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(20-22 noiembrie 2014)

Dezbatere cu tema „Măsuri de combatere iș
de prevenire  a  violen ei  împotriva  femeilor  laț
nivel na ional i regional” organizată, în cadrulț ș
campaniei  „Să  ne  unim  pentru  a  pune  capăt
violen ei  împotriva  femeilor”,  ini iată  deț ț
Secretarul general ONU, care se va desfă ura înș
perioada  25  noiembrie  -10  decembrie  (Ziua
Interna ională  a  Drepturilor  Omului),  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(24-26 noiembrie 2014

Masă  rotundă  cu  tema  „Nu  violen eiț
împotriva  femeilor”  organizată  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Clubul de la Cheia “Victor  Dan Zlătescu” (25
noiembrie 2014)

Cursul  de  formare  cu  tema  „Drepturile  iș
obliga iile  copiilor  pe  în elesul  tuturor”,ț ț
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în parteneriat cu  coalaȘ  Gimnazială nr.
190 „Marcela  Pene ”  i  Comisia  ș ș Na ionalăț
pentru UNESCO (3 decembrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Violen a  domestică  iț ț ș
instrumentele  na ionale  i  interna ionale  deț ș ț
prevenire i combatere a acesteia” organizată deș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  (5  decembrieș ț

2014)
Simpozion  cu  tema  „Legisla ia  na ională,ț ț

regională  i  universală  privind  prevenirea  iș ș
combaterea traficului de persoane” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
cu ocazia împlinirii la 10 decembrie a 60 de ani
de  la  aderarea  României  la  Conven ia  pentruț
reprimarea  traficului  cu  fiin e  umane  i  aț ș
exploatării  prostitu iei  semenilor  (8  decembrieț
2014)

Simpozion  cu  tema  „Săptămâna  drepturilor
omului”,  organizat  de  Facultatea  de  Drept
Cluj-Napoca,  a Universită ii Cre tine ”Dimitrieț ș
Cantemir” Bucure ti în parteneriat cu Institutulș
Român  pentru  Drepturile  Omului  i  Asocia iaș ț
pentru  Na iunile  Unite  din  România  (8-12ț
decembrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Drepturile  omului  –
365”, organizat cu ocazia Zilei Interna ionale aț
Drepturilor  Omului  de  Comisia  pentru
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Subcomisia  parlamentară  pentru
monitorizarea  executării  hotărârilor  CEDO
pronun ate împotriva România i în parteneriatț ș
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România (10 decembrie 2014)

Jurizarea  lucrărilor  prezentate  în  cadrul
expozi iei  na ionale  de  creativitate  didacticăț ț
„EXPO 2014 – Cluj”,  organizată  de  Ministerul
Educa iei i Cercetării ț ș tiin ificeȘ ț  în parteneriat cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Casa Corpului Didactic Cluj (10 decembrie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  omului-365
de zile”, organizată de Institutul Român pentru
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Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  în
cadrul  manifestărilor  consacrate  zilei  de  10
decembrie  –  Ziua  Interna ională  a  Drepturilorț
Omului (10-11 decembrie 2014)

Campania  de  con tientizare  i  informare  aș ș
popula iei  privind  drepturile  omului  numităț
„Scrisoare către trecători” organizată cu ocazia
celebrării  Zilei  Interna ionale  a  Drepturilorț
Omului de Asocia ia pentru Dialog Interculturalț
cu sprijinul Institutului Roman pentru Drepturile
Omului,  a  Comisiei  Na ionale  a  Românieiț
pentru  UNESCO  i  a  metodi tilor  DSU  dinș ș
municipiul  Bucure ti  realizată  în  mai  multeș
ora e din ară:Bucure ti, Pite ti, Curtea de Argeș ț ș ș ș
cu concursul Colegiul  Na ional  „Vlaicu Voda”ț
Curtea  de  Arge ,  Colegiul  Na ional  Licealș ț
„Zinca  Golescu”,  Pite ti  i  un mare număr  deș ș
licee  din  Bucure ti  coordonate  de  profesorii,ș
metodi tii  i  inspectorul  DSU  al  ISMB:ș ș
Colegiul  Na ional  „Mihai  Viteazul”,  Colegiulț
Na ional  „Ion  Luca  Caragiale”,  Colegiulț
Na ional  „Gheorghe Lazăr”,  Colegiul  Na ionalț ț
„Ion  Creanga”,  Colegiul  Na ional  „Mihaiț
Eminescu”  Colegiul  Na ional  „Octavț
Onicescu”,  Liceul  Teoretic  „Jean  Monnet”,
Complexul  Educa ional  Lauder,  coalaț Ș
Postliceală  Sanitară  Fundeni  (10  decembrie
2014)

Masa  rotundă  cu  tema  „Promovarea  iș
protec ia  drepturilor  minorită ii  rome”ț ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei Minorită ilorț
Na ionale (10-12 decembrie 2014)ț

Simpozion cu tema „Promovarea i protec iaș ț

drepturilor omului în sistemul ONU”, organizat
cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la aderarea
României  la  Organiza ia  Na iunilor  Unite,  deț ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaș ț
“Victor Dan Zlătescu” (11 decembrie 2014)

Edi ia  a  II-a  a  conferin ei  interna ionale  cuț ț ț
tema „Cultura europeană a drepturilor  omului.
Dreptul la fericire” organizată de Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucure ti,ș ș
Academia  Română,  Institutul  Interna ionalț
pentru  Drepturile  Omului  i  Institutul  Românș
pentru  Drepturile  Omului  (11-13  decembrie
2014)

Cursul de formare cu tema „Educa ie pentruț
drepturile omului i ale copilului”,ș  organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu Colegiul  Na ional  „Spiru Haret”ț
(12 decembrie 2014)

A  V-a  edi ie  a  simpozionului  cu  temaț
„Drepturile  i  libertă ile  fundamentale  aleș ț
omului” organizat de Funda ia „Adolescen a” înț ț
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Inspectoratul  colar  alȘ
jude ului  Prahova  i  Casa  Corpului  Didacticț ș
Prahova   manifestare  dedicată  Zilei
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  (12ț
decembrie 2014)

Inaugurarea  ciclului  de  manifestări
consacrate  împlinirii,  la  14 decembrie  2015,  a
60  de  ani  de  la  aderarea  României  la  ONU,
eveniment organizat de IRDO în parteneriat cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
(ANUROM)  i  cu  participarea  unorș
reprezentan i ai Ministerului Afacerilor Externeț
(14 decembrie 2014).

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

A doua edi ie a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema  „Strategica”  organizată  de  coalaȘ
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,ț ș
Facultatea  de  Management  în  parteneriat  cu
Banca  Na ională  a  României  (ț 2-3  octombrie
2014)

Atelier  de  lucru  cu  tema  „Drepturile
persoanelor  în  vârstă  aflate  în  îngrijire  pe

termen  lung”,  organizat  de  Consiliul  Europei,
Re eaua  Europeană  a  Institu iilor  Na ionaleț ț ț
pentru Drepturile Omului (8 octombrie 2014)

Curs  cu  tema  „Expert  legisla ia  muncii”ț
organizat  de  Expert  Aktiv  Group  (16-19
octombrie 2014)

Conferin a  anuală  cu  tema  „Construireaț
parteneriatului  în  abordarea  urei  cibernetice”,
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organizată de Re eaua Interna ională Împotrivaț ț
Urei Cibernetice (20 octombrie 2014)

Întâlnirea  grupului  de  lucru  privind
promovarea i implementarea Conven iei ONUș ț
privind drepturile persoanelor cu dizabilită i  înț
Uniunea Europeană i statele membre organizatș
de  Ombudsmanul  European  i  ș Re eauaț
Europeană  a  Institu iilor  Na ionale  pentruț ț
Drepturile Omului i Centrul Interfederal pentruș
Egalitate de anseȘ  din Belgia (21-22 octombrie
2014)

Curs  cu  tema  „Managementul  gestiunii  iș
arhivării  documentelor.  Proceduri  de  lucru  iș
arhivarea electronică” organizat de Expert Aktiv
Group (23-26 octombrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Cooperarea  dintre
România  i  sistemul  ONU  din  România”ș
organizată  de Ministerul Afacerilor  Externe cu
ocazia  Zilei  Organiza iei  Na iunilor  Unite  (24ț ț
octombrie 2014)

A  treia  conferin ă  anuală  cu  temaț
„Administra ia  publică  în  situa ii  de  criză”,ț ț
organizată de Centrul de Drept Public i tiin eș Ș ț
Administrative  a  colii  Na ionale  de  StudiiȘ ț
Politice  i  Administrative  cu  sprijinulș
Ministerului  Educa iei  Na ionale  în  parteneriatț ț
cu  Societatea  Academică  de  tiin eȘ ț
Administrative  i  Institutul  de  Drept  Public  iș ș

tiin e  Administrative  al  României  (24Ș ț
octombrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Administrarea  justi ieiț ț
în  spa iul  Uniunii  Europene”  ce  inaugureazăț
ciclul  anual  de  conferin e  „Dialoguri  de  dreptț
european între norme, jurispruden ă, doctrină iț ș
practică  relevantă”  i  organizată  de  Societateaș
Română  de  Drept  European  în  parteneriat  cu
Management  Law  Consulting  (30  octombrie
2014)

Masă rotundă cu tema “Dinamica sistemului
de tratate  ONU în materia  drepturilor  omului”
organizată  de  Centrul  de  Cercetare  pentru
Drepturile  Omului  i  Drept  Umanitar,ș
Universitatea  Panthéon-Assas  Paris  (10
noiembrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Directiva  –  act  alț
dreptului  Uniunii  Europene  –  i  judecătorulș
român  organizată  de  Institutul  de  Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de
Studii de Drept European din cadrul Academiei
Române  i  Asocia ia  Română  de  Drept  iș ț ș

Afaceri Europene (11 noiembrie 2014) 
Conferin a interna ională cu tema „După 25ț ț

de  ani:  Istoriile  i  memoriile  comunismului”ș
organizată  de  Institutul  pentru  Investigarea
Crimelor  Comunismului  i  Memoria  Exiluluiș
Românesc  i  Funda ia  Culturală  Memoria  înș ț
colaborare  cu  coala  Na ională  de  tiin eȘ ț Ș ț
Politice  i  Administrative  i  Centrul  Regionalș ș
Francofon de Studii Avansate în tiin e SocialeȘ ț
(20-21 noiembrie 2014)

Conferin a de lansare a proiectului „Educa ieț ț
universitară  competitive  în  domeniul
managementului  de  program”,  organizată  de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  în  parteneriat  cu  European
Project  Consulting  Bucure ti  i  Roland Gareisș ș
Consulting Viena (21 noiembrie 2014)

Cea de a 7- a sesiune a pe forumului privind
“Prevenirea  i  combaterea  violen ei  i  crimeleș ț ș
împotriva  minorită ilor”  organizată  la  Genevaț
de  Consiliul  ONU  pentru  Drepturile  Omului
(25-26 noiembrie 2014)

Lansarea  proiectului  cu  tema  „Testarea  iș
implementarea  instrumentului  Consiliului
Europei  de  evaluare  a  respectării  dreptului  la
participare a copilului în România” realizată, la
împlinirea  a  25  de  ani  de  la  adoptarea
Conven iei  Organiza iei  Na iunilor  Unite  cuț ț ț
privire  la  drepturile  copilului,  de  Autoritatea
Na ională Pentru Protec ia Drepturilor Copiluluiț ț
i Adop ie cu finan area Consiliului Europei (26ș ț ț

noiembrie 2014)
Edi ia  a IV-a a conferin ei interna ionale cuț ț ț

tema  „Perspective  ale  dreptului  afacerilor  în
mileniul al treilea” organizată de Departamentul
de  Drept  al  Academiei  de  Studii  Economice
Bucure ti  i  Societatea  de  tiin e  Juridice  iș ș Ș ț ș
Administrative (28-29 noiembrie 2014)

Al  treilea  Forum  anual  al  Organiza ieiț
Na iunilor  Unite  privind  mediul  de  afaceri  iț ș
drepturile omului cu tema „Abordarea globală a
rela iei  dintre  mediul  de  afaceri  i  drepturileț ș
omului: armonizare,  responsabilitate  iș
respectare”  organizat  de  Oficiul  Înaltului
Comisariat al Organiza iei Na iunilor Unite (1-3ț ț
decembrie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Impactul  politicilor
publice  asupra  violen ei  împotriva  femeilor”ț
organizat de Centrul FILIA, membru al Re eleiț
pentru  prevenirea  i  combaterea  violen eiș ț
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femeilor” în colaborare cu coala Na ională deȘ ț
Studii  Politice  i  Administrative  (3  decembrieș
2014) 

A  opta  conferin ă  cu  tema  „Drepturileț
fundamentale  i  fiscalitatea  interna ională”ș ț
organizată de Consiliul Constitu ional francez (4ț
decembrie 2014)

Conferin a  interna ionalăț ț  cu  tema
„Constitu ia  i  societatea  contemporană”ț ș
organizată  de Universitatea  Petrol-Gaze  din
Ploie ti,  Centrul de Studii i Cercetări Juridiceș ș
i Socio-Administrative ș iș  Asocia ia Română deț

Drept i Afaceri Europene (ș 5 decembrie 2014)
Expozi ia  grafică  cu  tema  „ț DESCRIPTIO

CANTEMIR”,  organizată  sub  egida  Alian eiț
Civiliza iilor  la  ini iativa  Comisiei  Na ionaleț ț ț
pentru  UNESCO  i  Alumnus  Club  pentruș
UNESCO în parteneriat cu Ministerul Afacerilor
Externe  i  Departamentul  pentru  Rela iiș ț
Interetnice din cadrul Guvernului României (10

decembrie 2014)
Simpozion  organizat  cu  ocazia  Zilei

Interna ionale a Drepturilor Omului de Asocia iaț ț
Română  de  Drept  Umanitar  Filiala  Prahova
urmat de lansarea volumului „Drepturile omului
–  o  problemă  mereu  actuală”  i  expozi ia  deș ț
carte  cu  tema  „Să  cunoa tem  i  să  aplicămș ș
prevederile dreptului interna ional al drepturilorț
omului” (10 decembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Procedura
confiscării.  Provocări  actuale”  organizată  de
Transparency  International  Romania  iș
Transparency  International  Bulgaria  (17
decembrie 2014)

Conferin a  la  nivel  înalt  cu  tema  ț „Carta
drepturilor  fundamentale  a  Uniunii  Europene:
evaluarea  i  solu ia  privind  necesită ile  deș ț ț
formare a practicienilor juridici i func ionarilorș ț
publici” organizată  de  Comisia  Europeană  la
Bruxelless (17-18 decembrie 2014).
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