
VI. REMEMBER

ACTIVITĂ I Ț PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului  în
România”  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
Na iunilor Unite pentru România (12 ianuarie 2015)ț

Simpozion consacrat Anului ONU - 70 de ani
de la înfiin area Organiza iei Na iunilor Unite iț ț ț ș
60 de ani de la primirea României în ONU, 70
de  ani  de  la  crearea  UNESCO  –  organiza iaț
tiin ifică i culturală a Na iunilor Unite precumș ț ș ț
i 60 de ani de la crearea Asocia iei Na iunilorș ț ț

Unite  pentru  România,  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asocia ia  Na iunilor  Unite  pentru  Româniaț ț
(20-21 ianuarie 2015)

Curs  de  formare  cu  tema  „Educa ie  pentruț
drepturile  omului  i  ale  copilului”,  organizatș
pentru cadrele didactice i didactic-auxiliare dinș
învă ământul  preuniversitar  de  Ministerulț
Educa iei  Na ionale  i  ț ț ș Cercetării  tiin ificeȘ ț  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure tiș
i  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omuluiș

(23 ianuarie 2015)
Dezbatere cu tema „Drepturile copilului la 25

de  ani  de  la  deschiderea  spre  semnare  a
Conven iei  privind  drepturile  copilului”ț
organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Liga  Independentă
Română pentru Drepturile Copilului i Tânărului,ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  “Victor  Danț
Zlătescu”,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor Familiei „Family Forum” i Asocia iaș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană (26 ianuarie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Omagierea  victimelorț
Holocaustului”  organizată  de Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia pentruț ș ț ș ț
Na iunile  Unite  din  România  cu  ocazia  Zileiț
Interna ionale de Comemorare a Holocaustuluiț
(27 ianuarie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea  iș
protec ia  drepturilor  omului  –  mecanisme  iț ș
instrumente regionale i universale” organizatăș
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din România i Asocia ia Clubul de la Cheia (5ș ț

februarie 2015)
Curs  de  formare  cu  tema  “Educa ie  pentruț

drepturile  omului  i  ale  copilului”,  organizatș
pentru cadrele didactice i didactic-auxiliare dinș
învă ământul  preuniversitar  de  Ministerulț
Educa iei  Na ionale  i  ț ț ș Cercetării  tiin ificeȘ ț  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure tiș
i  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omuluiș

(13-14 februarie 2015)
Conferin a cu tema „Prosperitatea – garant alț

egalită ii  de  anse”  organizată  cu  ocazia  Zileiț ș
Mondiale  a  Justi iei  Mondiale  de  ț Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii,ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate  Umană  i  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia (18 februarie 2015)

Seminar  cu  tema  „Dreptul  la  educa ie  înț
limba  maternă”  organizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă,  coala Na ionalăț ș ț Ș ț
de  Studii  Politice  i  Administrative,ș
Universitatea  Ecologică  din  Bucure ti  iș ș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
cu ocazia Zilei Interna ionale a Limbii Materneț
(20 februarie 2015)

Manifestări  dedicate  Zilei  Interna ionale  aț
Limbii  Materne  prin  organizarea  de  momente
muzicale, jocuri i dansuri, expunere de desene,ș
scenete prezentate în mai multe limbi de coalaȘ
Gimnazială  „Alexandru  Ceu ianu”  din  Reghinș
în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (23 februarie 2015)

Dezbatere cu tema „Importan a reconcilieriiț
vie ii de familie cu cea profesională”, organizatăț
de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei “Family Forum”(4-5 martie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Prevenirea  iș
sanc ionarea tuturor formelor de discriminare înț
rândul femeilor” organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,ț
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
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Familiei “Family Forum” i Clubul de la Cheiaș
(9 martie 2015)

Simpozion cu tema „Dezvoltarea  socială  în
Agenda de Dezvoltare Post-2015” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”  iș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană cu ocazia celebrării a 20 de
ani  de la  Summitul  mondial  pentru dezvoltare
socială de la Copenhaga din 6-12 martie 1995
(11 martie 2015)

Dezbatere privind ultimul raport al Agen ieiț
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene cu tema "Protec ia egală pentru toateț
victimele crimei din ură - Cazul persoanelor cu
dizabilită i",  organizată  de  Institutul  Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
catedra  UNESCO  pentru  pace  democra ie  iț ș
toleran ă  a  Universită ii  de  Nord  Baia-Mare,ț ț
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia (13 martie 2015)ț

Lansarea  Campaniei  de  eliminare  a  tuturor
formelor  de discriminare  rasială,  a  Săptămânii
europene de ac iune împotriva rasismului 14-22ț
martie  a.c.,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  sprijinul  Re eleiț
United for Intercultural Action (13 martie 2015)

Dezbatere privind reglementările ce stabilesc
condi iile  necesare  prestării  activită ilorț ț
remunerate,  de  către  copiii,  în  domeniile
cultural,  artistic,  sportiv,  publicitar  i  deș
modeling prevăzute de HG 75/2015, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat  cu  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului,ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  “Victor  Danț
Zlătescu”,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”  iș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană (16 martie 2015)

Masa  rotundă  cu  tema  „Uni i  pentruț
diversitate”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
catedra  UNESCO  pentru  pace  democra ie  iț ș
toleran ă  a  Universită ii  de  Nord,  Baia  Mare,ț ț
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Institutul de Drept de Expresie i de Inspira ieș ț
franceză IDEF i Asocia ia Clubul de la Cheiaș ț
“Victor Dan Zlătescu” în cadrul Campaniei  de
eliminare  a  tuturor  formelor  de  discriminare

rasială,  a  Săptămânii  Europene  de  Ac iuneț
Împotriva Rasismului (20 martie 2015)

Conferin a  cu  tema  “Oportunită ile  mele,ț ț
Alegerile  mele.  Bucură-te  de  drepturi  depline,
egalitate  i  rolul  familiei”  deviza  din acest  anș
propusă, de ONU, pentru aniversarea a zece ani
de la  instituirea  Zilei  Mondiale  a  Sindromului
Down  i  douăzeci  i  unu  de  ani  pentru  Ziuaș ș
Interna ională a Familiei organizată de ț Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România,  Asocia ia  Română  pentru  Libertateț
Personală  i  Demnitate  Umană,  Ligaș
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia “Victor Dan Zlătescu” i Asocia ia pentruș ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family
Forum” (20 martie 2015)

Simpozionul  cu  tema  „Diferen a  faceț
fericirea” organizat de Funda ia Adolescen a dinț ț
Ploie ti  ș i  Institutul  Român  pentru  Drepturileș
Omului în colaborare cu  Universitatea de Petrol
i  Gaze  din  Ploie ti,  Colegiul  Na ional  Jeanș ș ț

Monnet  cu  ocazia  Săptămânii  Europene  de
Ac iune  Împotriva  Rasismului  i  a  Zileiț ș
Interna ionale a Fericirii ț (21 martie 2015)

Concurs de desene cu tema „Numai în întuneric
suntem la fel?” organizat în cadrul manifestărilor
dedicate  Săptămânii  Europene  de  Ac iuneț
Împotriva  Rasismului  de  Funda ia  Adolescen a,ț ț
Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul Na ionalț
„Jean  Monnet” i  ș Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (21 martie 2015)

Masă rotundă cu tema "Fără apă curată  nu
putem  avea  o  via ă  sănătoasa",  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos  iș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zileiț
Mondiale a Apei (23 martie 2015)

Prezentarea Raportului de activitate pe anul
2014  al  IRDO  în  cadrul  edin ei  de  Consiliuș ț
General al Institutului Român pentru Drepturile
Omului (24 martie 2015)

Al doilea Atelier  de lectură  i  dezbatere cuș
tema  „Nichita  Stănescu  –  82.  Sensul  iubirii,
sensul crea iei” organizat de Uniunea Ziari tilorț ș
Profesioni ti  din  România,  revista  „Cronicaș
Timpului”  în  parteneriat  cu  Colegiul  Na ionalț
„Octav  Onicescu”  i  Institutul  Român  pentruș
Drepturile Omului (31 martie 2015)
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PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Reuniunea  Comitetului  director  al  Alian eiț
Civiliza iilor,  organizată  la  ini iativa  Comisieiț ț
Na ionale  pentru  UNESCO  i  Alumnus  Clubț ș
pentru  UNESCO,  împreună  cu  Ministerul
Afacerilor  Externe  i  Departamentul  pentruș
Rela ii  Interetnice  din  cadrul  Guvernuluiț
României (15 ianuarie 2015)

Omagierea  victimelor  Holocaustului
organizat  de  Ministerul  Afacerilor  Externe  în
cooperare  cu  Institutul  Na ional  pentruț
Studierea  Holocaustului  în  România  „Elie
Wiesel”  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  deț
Comemorare a Holocaustului (27 ianuarie 2015)

A doua sesiune a Grupului de lucru privind
drepturile persoanelor care trăiesc i muncesc înș
mediul  rural  organizată  de  Înaltul  Comisariat
ONU pentru Drepturile  Omului (2-6 februarie
2015)

Conferin a  cu  tema  „România  i  Curteaț ș
Interna ională de Justi ie - 5 ani de la Hotărâreaț ț
în  cazul  -  Delimitarea  Maritimă  în  Marea
Neagră  -  3  februarie  2009”  organizată  de
Ministerul Afacerilor Externe (3 februarie 2015)

Participare  la  edin a  Comisiei  pentruș ț
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
sus inerea  punctului  de  vedere  privindț
propunerea  legislativă  pentru  modificarea  iș
completarea  Legii  273/2004 privind  procedura
adop iei (5 februarie 2015)ț

Conferin a interna ională cu tema „Romii caț ț
subiect  politic:  între  statutul  de  cetă ean,ț
minoritate  na ională  i  grup  vulnerabil”ț ș
organizată de Comisia pentru drepturile omului,
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionale  aș ț ț
Camerei Deputa ilor în colaborare cu Centrul deț
Resurse, Documentare i Cercetare cu privire laș
Problematica  Romilor  din  cadrul  coliiȘ
Na ionale de Studii Politice i Administrative iț ș ș
cu  sprijinul  Consiliului  Europei  –  European
Academic  Network  for  Romani  Studies  (10
februarie 2015)

Reuniune  trilaterală  de  consultare  cu  tema
„Evaluarea  eficacită ii  politicilor  pentruț
cetă enii  români  de  etnie  romă.  Perspectiveț
europene  i  na ionale”organizată  de  Comisiaș ț
pentru  afaceri  europene  a  Senatului  României
cu privire la strategia Guvernului de incluziune
a cetă enilor români apar inând minorită ii romeț ț ț
pentru  perioada  2015-2020  prin  HG  18/2015

(18 februarie 2015)
Conferin a  cu  tema  “Aspecte  de  practicăț

neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a
Noului  Cod civil  i  Noului  Cod de  procedurăș
civilă”  organizată  de Consiliul  Superior  al
Magistraturii  i  Ministerul  Justi iei  (23-24ș ț
februarie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Memoriaț
Holocaustului” organizată de Institutul Na ionalț
pentru  Studierea  Holocaustului  din  România
„Elie  Wiesel”,  Memorialul  Shoah,  Institutul
Francez  din  România  i  Ministerul  Afacerilorș
Externe din România (24 februarie 2015)

Dezbatere  cu  tema  „Semnifica ia  alegerilorț
parlamentare din Grecia” organizată  de Center
for  EU  Communication  Studies  din  cadrul

colii  Na ionaȘ ț le  de  Studii  Politice  iș
Administrative  i  Centrul  Infoeuropa  ș (25
februarie 2015)

Dezbatere cu tema „Comunicarea politică în
campania  electorală:  ce  poate  i  ce  nu  poateș
spune un politician?” organizată în cadrul seriei
de  „Dezbateri  Publice  de  Etică  Aplicată”  de
Centre for Advanced Research in Management
and Applied Ethics în parteneriat cu Facultatea
de  Comunicare  i  Rela ii  Publice  din  cadrulș ț

colii  Na ionaȘ ț le  de  Studii  Politice  iș
Administrative (26 februarie 2015)

Conferin a  na ională  cu  tema  „Sănătateaț ț
femeii  –  de  la  pubertate  la  menopauză”
organizată de Comisia pentru drepturile omului,
culte  i  minorită i  i  Comisia  pentru  sănătateș ț ș
publică  ale  Senatului  României  cu  sprijinul
Ministerului   Sănătă ii  i  Casa  Na ională  deț ș ț
Asigurări  de Sănătate  în  parteneriat  cu revista
Politici de Sănătate (3 martie 2015)

A  28-a  reuniune  anuală  a  Comitetului
Interna ional  de  Coordonare  a  Institu iilorț ț
Na ionale  pentru  Promovarea  i  Protec iaț ș ț
Drepturilor Omului (ICC), precum i întrunireaș
Re elei Europene de Institu ii  Na ionale pentruț ț ț
Drepturile  Omului  (ENNHRI),  organizate  de
Comitetul Interna ional al Institu iilor Na ionaleț ț ț
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Înaltul  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile
Omului (11-13 martie 2015)

Conferin ă-dezbatere  cu  tema  ț „Cum  poate
cre te  influen a  românească  în  politicileș ț
europene?”  organizată  de  coala  Na ionaȘ ț lă  de
Studii Politice i Administrative ș (19 martie 2015)
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Ceremonia  de  decernare  a  Premiului
Francofoniei organizată de Ministerul Afacerilor
Externe  în  cooperare  cu  Grupul  Ambasadelor,
Delega iilor  i  Institu iilor  Francofone  dinț ș ț
România  (GADIF)  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale a Francofoniei ț (19 martie 2015)

Conferin a  interna ională  bienală  cu  temaț ț
“Sistemul  juridic  între  stabilitate  i  reformă”ș
organizată  de  Facultatea  de  Drept  i  tiin eș Ș ț
Sociale a Universită ii din Craiova în parteneriatț
cu Centrul de Studii i Cercetări de Drept Privatș
al Facultă ii de Drept i tiin e Sociale, Centrulț ș Ș ț
de Cercetări Juridice Fundamentale al Facultă iiț
de  Drept  i  tiin e  Sociale,  Institutul  deș Ș ț
Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei  Române,  Facultatea  de  Drept  –
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultateaș
de  Drept  –  Universitatea  „Lucian  Blaga”  din
Sibiu, Uniunea Na ională a Notarilor Publici dinț
România,  Camera  Notarilor  Publici  Craiova,
Baroul  Dolj,  Asocia ia  Magistra ilor  dinț ț

România,  Asocia ia  Studen ilor  în  Drept  dinț ț
Universitatea din Craiova, ELSA (20-21 martie
2015)

Reuniunea  Comisiei  pentru cultură,  culte  iș
mass  media  a  Consiliului  Minorită ilorț
Na ionale  organizată  la  Ministerul  Afacerilorț
Externe (26 martie 2015)

Colocviul european cu tema „Creditul bancar
în  monedă  străină.  Evolu ii  economice,ț
legislative  i  jurispruden iale”  organizat  deș ț
Asocia ia  Europeană  pentru  Drept  Bancar  iț ș
Financiar  – România i  Asocia ia  Consilierilorș ț
Juridici din Sistemul Financiar Bancar împreună
cu Universitatea  de Vest  Timi oara,  Facultateaș
de Drept (26-28 martie 2015)

Dezbatere  privind  „Proiectul  Strategiei
Na ionale  i  a  Planului  de  Ac iune  privindț ș ț
Incluziunea  Socială  i  Reducerea  Sărăcieiș
pentru  perioada  2014–2020”  organizată  de
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protec iei  Socialeț
i Persoanelor Vârstnice (27 martie 2015)ș
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