
V. REMEMBER

ACTIVITĂ I PROPRII SAU ÎN COLABORAREȚ

Dezbatere  privind  proiectul  de  Strategie
na ională  de  învă are  pe  tot  parcursul  vie iiț ț ț
pentru perioada 2015-2020 i Planul de ac iuneș ț
pentru implementarea acestei strategii, elaborate
de Ministerul Educa iei i Cercetării tiin ifice,ț ș Ș ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studiiș ț Ș ț
Politice  i  Administrative,  Universitateaș
Ecologică,  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir”, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinț ț
România i Asocia ia Română pentru Libertateș ț
Personală i Demnitate Umană (8 iulie 2015)ș

Masa rotundă cu tema „Popula ia mondială –ț
perspective i provocări” organizată de Institutulș
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  –  Family  Forum  iș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zileiț
Mondiale a Popula iei (10 iulie 2015)ț

Masă rotundă privind proiectul  de Strategie
na ională privind reducerea părăsirii  timpurii  aț
colii în România i Planul de implementare aș ș

acestei  strategii,  elaborate  de  Ministerul
Educa iei  i Cercetării  tiin ifice organizată deț ș Ș ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului,ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate  Umană  i  Asocia ia  pentruș ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family
Forum (14  iulie 2015)

A  XXI–  a  edi ie  a  cursurilor  Universită iiț ț
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  cu  temaț
“Organiza ia  Na iunilor  Unite  la  70  de  ani”ț ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace i toleran ă i Asocia ia Clubul de la Cheiaș ț ș ț
„Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor
AIDC, ELI, IDEF (20 – 26 iulie 2015)

Simpozion cu tema „Victimele traficului  de
persoane  în  contextul  actual”  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în

parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Română  pentruș ț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană  (24ș
iulie 2015)

Dezbatere  privind  proiectul  lansat  de
Ministerul Afacerilor Interne pentru modificarea
i  completarea  Normelor  metodologice  deș

aplicare a Legii  nr. 122/2006 privind azilul  în
România,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului
nr. 1251/2006,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Românăț ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană,ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  “Victor  Danț
Zlătescu”,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  iș
Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (27ț
iulie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Protec ia  victimelorț ț
fenomenului  violen ei  fizice  i  psihice”ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Română  pentru  Drepturile  Femeii  cu  ocazia
împlinirii  unui  an  de  la  intrarea  în  vigoare  a
Conven iei  Consiliului  Europei  privindț
prevenirea  i  combaterea  violen ei  împotrivaș ț
femeilor  i  a  violen ei  domestice,  numită  iș ț ș
Conven ia de la Istambul (3 august 2015)ț

Dezbatere  privind  proiectul  Planului
opera ional  pentru  implementarea  Strategieiț
na ionale  privind  persoanele  cu  dizabilită iț ț
pentru  perioada  2015-2020,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  i  Asocia iaț ț ș ț
Clubul de la Cheia (18 august 2015)

Masă rotundă privind proiectul  de Strategie
na ională pentru promovarea îmbătrânirii activeț
i  protec ia  persoanelor  vârstnice  pentruș ț

perioada  2015 -2020,  organizată  de   Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  Asocia ia  Română  pentruș ț ț
Apărarea Drepturilor Omului la Vărsta a Treia iș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” (24 august 2015)
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Simpozion  cu  tema  „Alfabetizarea  iș
societă ile  sustenabile”,  logoul  ales  deț
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Educa ie,ț ț ț

tiin ă  i  Cultură  (UNESCO) pentru  marcareaȘ ț ș
împlinirii a 50 de ani de la Congresul mondial
pentru eradicarea analfabetismului de la Teheran
unde  a  fost  ini iată  Ziua  Interna ională  pentruț ț
Alfabetizare,  organizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană, Asocia ia Clubul de la Cheiaț
„Victor  Dan  Zlătescu”,  Liga  Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș
Tânărului,  Asocia ia Română pentru Drepturileț
Femeii  i  Asocia ia  pentru  Promovareaș ț
Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  (8
septembrie 2015)

Dezbatere cu tema „Protec ia unor categoriiț
de persoane vulnerabile” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asocia ia  pentru  Dialog  Intercultural  (9-10ț
septembrie 2015)

Dezbatere cu tema „Democra ia în Europa –ț
un  proiect  pentru  secolul  XXI”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaș ț
„Victor  Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale  a  Democra iei  (15  septembrieț ț
2015)

Conferin a cu tema „Parteneriate pentru paceț
–  Demnitate  pentru  to i”,  temă  propusă  deț
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Ziuaț ț
Interna ională a Păcii din acest an, organizată deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” (21 septembrie 2015)

Simpozion cu tema „Instrumente regionale iș
na ionale  privind  prevenirea  i  combatereaț ș
traficului de persoane”, organizat cu ocazia Zilei
interna ionale  împotriva  exploatării  sexuale  iț ș
traficului de femei i copii de Institutul Românș

pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România,  Ligaț
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentruș ț
Drepturile  Femeii,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  iș ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei - Family Forum (23 septembrie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea
diversită ii  ligvistice  i  culturale  a  Europei”ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului cu Asocia ia pentru Na iunileț ț
Unite  din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei
Europene a Limbilor (24 septembrie 2015)

Dezbatere  cu  tema  „Mobilitatea  urbană,  o
solu ie  pentru  reducerea  emisiilor  cu  efect  deț
seră  i  combaterea  schimbărilor  climatice”ș
organizată,  în  Săptămâna  Europeană  a
Mobilită ii  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Românăț ț
pentru Drepturile Femeii i Asocia ia Clubul deș ț
la  Cheia  “Victor  Dan  Zlătescu”  (18
septembrie2015)

Masă rotundă cu tema „Dreptul la informa ieț
– drept  fundamental  al  omului”  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  “Victor  Danț
Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei  interna ionale  aț
dreptului de a ti (25 septembrie 2015)ș

Masă rotundă privind Raportul asupra vizitei
în  România  a  Comitetului  pentru  Prevenirea
Torturii  a  Consiliului  Europei  din  5-17  iunie
2015, organizată de de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentru  Na iunileț ț
Unite  din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  iș ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” (28 septembrie 2015)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Curs  cu  tema  „Contabilitatea  institu iilorț
publice. Implementarea celor mai noi modificări

legislative”  organizat  de  Expert  Aktiv  Group
SRL (1-6 iulie 2015)
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Întâlnire cu delega ia Parlamentului Landuluiț
Hessen din  Germania  condusă  de  pre edinteleș
acestuia, domnul Norbert Kartmann, organizată
de  Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor (1 iulie 2015)ț

Curs cu tema „Codul muncii 2015. Solu ii laț
problemele  privind  aplicarea  i  interpretareaș
noilor  dispozi ii  legale  privind:  modificareaț
CIM, durata concediului de odihnă i sporurileș
pentru  munca  suplimentară.  Noută i  privindț
REVISAL”  organizat  de  Expert  Aktiv  Group
SRL (8-12 iulie 2015)

edin a Consiliului de analiză privind proiectulȘ ț
Planului  opera ional  pentru  implementareaț
Strategiei  na ionale  cu  tema  „O  societate  fărăț
bariere  pentru  persoanele  cu  dizabilită i,ț
2015-2020”  organizată  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice  i  Autoritatea  Na ională  pentruș ț
Persoanele cu Dizabilită i (ț 10 august 2015)

Conferin a  anuală  a  Institutului  de  Dreptț
European (ELI) (2-4 septembrie 2015)

Conferin a  na ională  cu  temaț ț
„Interna ionalizare  i  echitate  în  învă ământulț ș ț
superior: Construind un scenariu mai bun pentru
viitor” organizată de Unitatea Executivă pentru
Finan area Învă ământului Superior a Cercetăriiț ț
Dezvoltării  i  Inovării  (UEFISCDI)  înș
parteneriat cu Catedra UNESCO pentru Politici
în  tiin ă  i  Inovare  din  coala  Na ională  deȘ ț ș Ș ț
Studii  Politice  i  Administrative  în  cadrulș
proiectului  POSDRU  cu  tema
”Interna ionalizare,  echitate  i  managementț ș
universitar  pentru  un  învă ământ  superior  deț
calitate” (23–24 septembrie 2015)

Atelierul  cu  tema  „România  i  noileș
provocări  ale  actualei  crize  europene" Centrul
de Drepturile Omului i Migra ieș ț  iș  Centrul de
Oratorie  i  Dezbatereș  organizat  de  Centrul  de
Drepturile  Omului  i  Migra ie  al  Universită iiș ț ț
Româno-Americane (24 septembrie 2015)

Curs  cu  tema  „Managementul  gestiunii  iș
arhivării  documentelor.  Proceduri  de  lucru  iș
arhivarea electronică” organizat de Expert Aktiv
Group SRL (24-27 septembrie 2015)
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