
De-a lungul timpului, problematica drepturilor

omului a fost abordată pe plan internaţional în

cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar la nivel

european de Consiliul Europei, în primul rând prin

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi

meca nismul său foarte eficient şi complet de

protecţie, reprezentat de Curtea Europeană a

Drepturilor Omului şi prin Carta Socială Euro -

peană, dar şi prin alte instrumente şi mecanisme.

Însă, respectarea şi promovarea drepturilor omului

şi a libertăţilor fundamentale constituie unul din

principiile fondatoare ale Uniunii Europene
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.

Cu toate acestea, în tratatele constitutive ale

Comunităţilor Europene nu a existat un catalog al

drepturilor omului, ci doar se fac referiri la unele

dintre ele.

Aşa cum am arătat şi cu altă ocazie, credem că

explicaţia lipsei unui astfel de catalog constă în
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fundamentale ale statului român tot prin raportarea

permanentă la jurisprudenţa CEDO.

Finalitatea pe care o are Curtea, nu constă în

soluţionarea proceselor greşit judecate, ci în stabi -

lirea eventualelor încălcări ale drepturilor omului şi

totodată în determinarea statului în care s-au produs

să ia măsurile necesare pentru a curma astfel de

erori

35

. În dreptul intern Curtea prin deciziile pe care

le ia are ca scop : armonizarea legislaţiei şi practicii

la nivel european pentru a se garanta efectiv o

minimă protecţie a drepturilor fundamentale.

     In support of the European Union’s commitment to guarantee the rights laid down in the Charter of Fundamental Rights 
in the European Union, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) was created. The Agency will soon celebrate ten 
years of existence. The multiannual objectives 2017 – 2019, are aimed at strengthening the competence of the Agency for legal and 
policy lawsuits at EU level, to improve response to requests for opinions and viewpoints in a timely and competent manner and to 
enhance coordination with the European Commission, the European Parliament and Council of the European Union. 
     In addition, one of the FRA priorities is the strengthening of national connections since several initiatives were launched in 
this regard, to strengthen the Agency contribution to the Member States and the European Union.



faptul că o comunitate economică era văzută ca

fiind o organizaţie internaţională compusă din

state şi, în atari condiţii, protecţia drepturilor

omului ţinea de fiecare stat în parte potrivit

propriei sale Constituţii

2

. Statele membre ale

Comunităţilor erau şi membre ale Consiliului

Europei şi, în aceste condiţii, ele ratificaseră şi

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi apoi

şi alte instrumente ale acestuia. 

Prin Tratatul de Maastricht

3

din 1992, Uniunea

Europeană avea să deschidă numeroase câmpuri

de acţiune. Astfel, potrivit articolului 2 din Tratat,

„Uniunea se întemeiază pe valorile respectării

demnităţii umane, libertăţii, democraţiei,

egalităţii, statului de drept, precum şi pe

respectarea drepturilor omului, inclusiv a

drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.

Aceste valori sunt comune statelor membre într-o

societate caracterizată prin pluralism,

nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi

egalitate între femei si bărbaţi”. 

Un moment important în evoluţia Uniunii a

fost reprezentat de reuniunea şefilor de state şi de

guverne de la Nisa din decembrie 2000

4

. Cu

această ocazie, a fost proclamată solemn Carta

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

sub forma unui acord interinstituţional, având o

valoare simbolică, dar destinată să capete o

valoare juridică imperativă pentru Uniunea

Europeană, reprezentând prin adoptarea şi prin

conţinutul său, un real progres politic şi

democratic. Carta a fost integrată în Tratatul

privind stabilirea unei Constituţii pentru Europa,

proiect care a fost abandonat pentru că nu a

întrunit numărul de ratificări necesare, apreciindu-

se că documentul în cauză nu seamănă cu

constituţiile naţionale, precum şi faptul că nu avea

o formă care să ilustreze construcţia europeană pe

noi baze ci reprezenta mai curând o codificare şi

o clarificare a reglementărilor existente.

În iunie 2006 Consiliul European încredinţează

Germaniei, care prelua preşedinţia Uniunii Euro -

pene la 1 ianuarie 2007 sarcina negocierii

ratificării Constituţiei de către toate statele. În acea

perioadă, adoptarea Constituţiei nu a mai apărut

pe ordinea de zi. Semnalul a fost dat de Declaraţia

de la Berlin, cu ocazia celei de a cincizecea

aniversări a semnării Tratatelor de la Roma

privind crearea Comunităţii Economice Europene

şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice

5

.

Aceasta s-a limitat la evocarea obiectivului de „a

aşeza Uniunea Europeană pe baze comune

renovate” fără a se mai menţiona noţiunea de

Constituţie. Apoi, în mandatul adoptat la 23 iunie

2007 pentru Conferinţa interguvernamentală s-a

precizat că a fost abandonat „conceptul constitu -

ţional” care ar fi dus la abrogarea tuturor tratatelor

şi acestea ar fi fost înlocuite cu o Constituţie, şi

urmează să se ajungă la un „tratat modificator” al

tratatelor în vigoare în acel moment.

În acelaşi an, odată cu semnarea Tratatului de

la Lisabona, a fost ratificată şi Carta Drepturilor

Fundamentale, având aceeaşi valoare ca dreptul

Uniunii. Ea a devenit un document cu forţă juri -

dică la 1 decembrie 2009, moment al intrării în

vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

Carta se întemeiază pe tradiţiile constituţionale

şi obligaţiile internaţionale comune ale statelor

membre, decurgând din apartenenţa acestora la

numeroase tratate europene sau internaţionale

privind drepturile omului, cetăţenii statelor mem -

bre bucurându-se de un înalt grad de protecţie al

drepturilor lor, atât în statul ai cărui cetăţeni sunt,

cât şi la nivelul întregii Uniuni Europene. În Carta

Drepturilor Fundamentale se regăsesc, în cuprin sul

celor şase titluri: demnitatea, libertăţile, egali tatea,

solidaritatea, cetăţenia şi justiţia. În conţinutul

Cartei se află drepturile fundamentale prevăzute de

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi

Libertăţilor Fundamentale a Consiliului Europei,

dar Carta acoperă şi alte domenii, cum ar fi: dreptul

la buna administrare, drepturile sociale ale lucră -

torilor, bioetica ş.a., fiind garantat un tratament

demn fiecărei persoane. 

La nivelul Uniunii Europene s-a decis şi

extinderea competenţelor Centrului European de

Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei, înfiinţat

în 1998. El avea să fie transformat în Agenţia

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

(FRA), care este un organism independent al

Uniunii Europene, cu personalitate juridică. FRA
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Tratatul asupra Uniunii Europene din 1992, revizuit în

2007
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a fost înfiinţată la 1 martie 2007 în baza

Regulamentului Consiliului din 15 februarie

2007

6

şi este finanţată de la bugetul Uniunii

Europene

7

. Activitatea sa este coordonată de

Consiliul de Administraţie, care stabileşte

priorităţile de lucru ale Agenţiei, aprobă bugetul

şi monitorizează activitatea ei. Agenţia are scopul

de a susţine demersul Uniunii Europene de a

garanta drepturile proclamate în Carta Drepturilor

Fundamentale. Ea acordă asistenţă instituţiilor,

organelor, organismelor şi celorlalte agenţii ale

Uniunii Europene, precum şi autorităţilor statelor

membre, în aplicarea dreptului european, a

drepturilor fundamentale, pentru a le da concursul

în asigurarea respectării lor depline atunci când

iau măsuri sau definesc acţiuni conform art. 2 din

Regulamentul amintit mai sus. 

De asemenea, Consiliul de Administraţie

adoptă programul de activitate anual care este

stabilit de Comisia Europeană, adoptă rapoartele

anuale ale Agenţiei, numeşte directorul Agenţiei,

numeşte şi revocă membrii Comitetului ştiinţific

al Agenţiei

8

. Consiliul de administraţie al Agenţiei

pentru Drepturile Fundamentale este consultat de

Comisie în scopul elaborării Programului cadru

multianual. De altfel, lucrările Agenţiei sunt

utilizate de Comisia Europeană pe probleme

privind drepturile omului, Agenţia fiind invitată

să participe la reuniunile grupurilor de experţi ale

Comisiei cu statele membre ale Uniunii. Ea

cooperează cu alte agenţii şi organe ale Uniunii

cum ar fi: Agenţia Uniunii Europene pentru

Formare în Domeniul Aplicării Legii (CEPOL),

Agenţia Uniunii Europene pentru Azil (EASO),

Centrul European de Prevenire şi Control al

Bolilor (ECDC), Institutul European pentru

Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (EIGE),

Fundaţia Europeană pentru Ameliorarea Condi -

ţiilor de Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND),

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţio -

nală a Sistemelor Informatice în Spaţiul de

Libertate, Securitate şi Justiţie (EU-LISA), Agen -

ţia Europeană pentru Securitatea şi Sănătatea

Muncii (EU-OSHA), Organul European pentru

Întărirea Cooperării Judiciare (EUROJUST),

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării

Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor

Membre ale Uniunii Europene (Frontex), Agenţia

Europeană pentru Sănătate şi Muncă (EU-OSHA)

şi Mediatorul European. 

Menţionăm că în acest an, Agenţia prezidează

reţeaua de Agenţii din domeniul justiţiei şi aface -

rilor interne. 

Programul anual al FRA se elaborează în baza

programelor multianuale. Precizăm că primul

Program cadru multianual a fost stabilit pentru

perioada 2007-2012. Domeniile tematice au fost

11: a) rasismul, xenofobia şi intoleranţa legată de

acestea; b) discriminarea sexuală, rasială, etnică,

religioasă sau bazată pe convingeri, pe dizabi -

litate, vârstă, orientare sexuală, apartenenţa la o

minoritate sau bazată pe orice combinaţie a

acestora (discriminare multiplă); c) despăgubirea

victimelor; d) drepturile copilului, incluzând

protecţia copiilor; e) dreptul de azil, imigrare şi

integrarea imigranţilor; f) vizele şi controlul la

frontieră; g) participarea cetăţenilor europeni la

funcţionarea democratică a Uniunii; h) societatea

informaţională şi, în mod special, respectarea

vieţii private şi protecţia datelor cu caracter

personal; un alt domeniu de interes îl constituie

accesul la o justiţie eficientă şi independentă (i).

Al doilea Program cadru multianual priveşte

perioada 2013-2017. În elaborarea sa s-a ţinut

seama de complementaritatea mandatului FRA cu

mandatul altor organe, organisme şi agenţii ale

Uniunii. Astfel, au fost stabilite următoarele do -

me nii tematice: a) accesul la justiţie; b) victi mele

criminalităţii, incluzând aici şi problematica acor -

dării de despăgubiri pentru acestea; se menţine şi

6

Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15

februarie 2007, privind crearea unei Agenţii a Drepturilor

Fundamentale a Uniunii Europene în “Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene” L 53 din 22.02.2007, p.4 şi urm. 

7

Comisia a considerat necesară o „descentralizare a

anumitor atribuţii” şi prin comunicarea privind „o mai bună

legiferare” din 5 iunie 2002 a precizat rolul pe care trebuie

să îl aibă anumite entităţi ca instrument privilegiat în întă -

rirea „capacităţii executivului la nivel european”, în special

în domeniile care cer un „nivel ridicat de expertiză şi există

nevoia de continuitate, de credibilitate şi de vizibilitate a

acţiunii publice”. Agenţiile urmăresc asigurarea unei exper -

tize independente de înalt nivel, în domeniul în care ea

funcţionează, asigurarea credibilităţii deciziei publice,

întărirea vizibilităţii acţiunii publice. Agenţiile au în

principal atribuţii în acordarea de asistenţă sub forma

avizelor şi recomandărilor, sub forma unor rapoarte de

inspecţie sau dacă sunt investite în acest sens, pot adopta

decizii individuale, care să producă efecte juridice cu putere

de constrângere faţă de terţi.

8

Comitetul ştiinţific este format din unsprezece persoane

independente, cu o înaltă calificare în domeniul drepturilor

fundamentale. Comitetul este garantul calităţii ştiinţifice a

lucrărilor FRA şi este implicat încă din primele etape ale

pregătirii majorităţii studiilor şi rapoartelor Agenţiei.
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tema privind societatea informatică c), cu referire

specială la respectarea vieţii private şi protecţia

datelor cu caracter personal; d) apare o temă nouă,

care ţine de o preocupare mult mai veche la

nivelul Uniunii Europene şi anume integrarea

romilor; e) rămâne actual interesul pentru coope -

rarea judiciară, cu excepţia celei din domeniul

penal; f) drepturile copilului; g) discriminarea

bazată pe sex, origine rasială, etnică, religie sau

convingeri, opinii politice sau orice altă opinie, pe

dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, apartenenţa

la o minoritate se extinde în noul plan cadru

multianual şi la discriminarea bazată pe avere,

originea socială, naştere, culoare, caracteristici

genetice, limbă, proprietate. În schimb, în loc de

minoritate, este menţionată generic apartenenţa la

o „minoritate naţională”, iar în actuala tematică nu

a mai fost menţionată în mod expres „discri -

minarea multiplă”, reprezentând asocierea mai

multor tipuri de discriminare. Desigur, este men-

ţionată din nou imigrarea şi integrarea migranţilor,

azilul şi, în plus faţă de Programul pentru 2007-

2012, ţinând seama de valul masiv de imigranţi

din ultimii ani din statele Uniunii, sunt evidenţiate

„viza” şi „controlul la frontieră”. Se menţine în

programul multianual tematica privind: rasismul,

xenofobia şi intoleranţa legate de acestea. 

Pornind de la prioritatea strategică pentru

perioada 2013-2017 FRA şi-a stabilit obiectivele

multianuale pentru perioada 2017-2019. Întrucât o

prioritate strategică a Agenţiei o reprezintă

întărirea contribuţiei Agenţiei la procesele de la

nivelul instituţiilor şi organelor Uniunii Europene,

pentru perioada 2017-2019, obiectivele multia -

nuale urmăresc întărirea competenţei Agenţiei

pentru procesele juridice şi politice la nivelul

Uniunii Europene, răspunsul la cereri de avize şi

puncte de vedere în timp oportun şi cu comp e -

tenţă, întărirea coordonării activităţii acesteia cu

cea a Comisiei Europene, Parlamentului European

şi Consiliului Uniunii Europene. 

O altă prioritate strategică o reprezintă întărirea

contribuţiei şi impactului Agenţiei la nivel naţio -

nal. În acest sens, Agenţia a creat şi coordonat trei

tipuri de mecanisme care asigură legătura cu

părţile implicate la nivel naţional: reţeaua agen -

ţilor naţionali de legătură ai FRA, care se reuneşte

de două ori pe an şi care dă reprezentanţilor sta -

telor membre oportunitatea de a partaja informaţii

şi de a discuta diferite aspecte pertinente din

domeniul drepturilor fundamentale; reţeaua de

puncte focale a parlamentelor naţionale care

permite comunicarea cu serviciile parlamentelor

naţionale responsabile cu problematica drepturilor

fundamentale; în al treilea rând, FRA cooperează

în mod regulat cu instituţiile naţionale pentru

drepturile omului, cu organismele care promo vea -

ză egalitatea ş.a. În scopul dezvoltării activităţilor

sale la nivelul statelor membre, şi cu sprijinul

structurilor naţionale pentru drepturile omului,

FRA va da atenţie unor teme si aspecte identificate

împreună cu Consiliul Europei, cu Reţeaua euro -

peană a instituţiilor naţionale pentru drepturile

omului (ENNHRI) şi cu Reţeaua europeană a

organismelor de promovare a egalităţii (Equinet). 

Obiectivele pentru perioada 2017-2019 constau

în întărirea cooperării cu partenerii de la nivel

naţional pentru a contribui la procesele politice ale

drepturilor fundamentale la nivelul statelor mem -

bre şi întărirea cooperării cu agenţii de legătură

naţionali ca şi cu alţi parteneri cheie la nivel

naţional pentru a transmite avizele Agenţiei celor

interesaţi. 

Menţionăm, de asemenea, o prioritate strate -

gică care vizează identificarea evoluţiei tendin -

ţelor şi măsurarea progreselor în statele membre

ale Uniunii. Agenţia identifică evoluţia acestor

tendinţe şi progrese pe baza propriilor analize,

inclusiv analizele din raportul său anual, a anche -

telor sale realizate în mod regulat, şi pe baza

studiilor juridice actualizate. FRA îşi propune să

examineze în mod progresiv modul în care vor fi

evaluate tendinţele în domeniul drepturilor

fundamentale cât priveşte, de exemplu, colectarea

cantitativă a datelor, actualizarea analizei juridice,

crearea de indicatori şi repere, identificarea şi

evaluarea practicilor pozitive. Pentru început,

urmărirea în mod constant a tendinţelor va avea

în vedere un număr specific de domenii cheie a

drepturilor fundamentale, în conformitate cu

domeniile din programul multianual al Agenţiei.

În acelaşi timp, pentru a evita dubla înregistrare,

Agenţia supraveghează activităţile de colectare a

informaţiilor şi a datelor pertinente la nivelul

Uniunii realizate de alţi actori şi cooperează cu

alte agenţii (ca de exemplu EIGE şi Eurofound)

care colectează, de asemenea, date în domenii

conexe. Pentru anumite domenii cheie, la interval

de câţiva ani, FRA repetă colectarea de date prin

intermediul unor anchete, prima anchetă reluată

de către Agenţie fiind ancheta Uniunii în privinţa

drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor.
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De asemenea, actualizarea manualelor juridice ale

Agenţiei, care este o activitate desfăşurată în

colaborare cu Curtea europeană a drepturilor

omului/ Consiliul Europei, pune in evidenţă faptul

că progresele juridice şi jurisprudenţa pertinentă

sunt luate în considerare în fiecare adăugire, ceea

ce permite măsurarea progreselor înregistrate în

timp. Pentru realizarea unei comunicări mai

eficiente a rezultatelor activităţii sale, Agenţia a

realizat grafice şi hărţi interactive on-linie care au

facilitat identificarea şi prezentarea evoluţiei

tendinţelor şi progreselor înregistrate. 

Şi în perioada imediat următoare va trebui ca

FRA să identifice evoluţia tendinţelor şi să urmă -

rească progresele din Uniunea Europeană, desigur

în ceea ce priveşte domeniile cheie. Agenţia va

trebui să stabilească metodologia pentru identi -

ficarea acestor tendinţe si sa difuzeze cu regu -

laritate analize bazate pe aceste tendinţe.

Evident, o altă prioritate strategică o reprezintă

dezvoltarea răspunsurilor precise şi în timp util la

situaţiile de urgenţă care afectează drepturile

fundamentale. În condiţiile în care Uniunea Euro -

peană se poate confrunta cu evenimente şi procese

care cer soluţii politice rapide şi eficace, ca de

exemplu în domeniul azilului, al migraţiei şi al

securităţii interne, agenţiilor operaţionale ale

Uniu nii din domeniul justiţiei şi al afacerilor

interne li se cere tot mai mult să susţină statele

membre ale UE prin intermediul unor acţiuni pe

teren. Sprijinul operaţional al Uniunii este cerut

de asemenea în mod frecvent în domenii sensibile

din punct de vedere al drepturilor fundamentale,

ca de exemplu supravegherea frontierelor. În acest

sens, FRA are deja experienţă în domeniul

realizării de cercetări în teren în situaţii de criză

prin care exprimă puncte de vedere bine argu men -

tate, publicând trei rapoarte tematice: „Rasism,

discriminare, intoleranţă şi extremism: lecţii în

urma experienţelor greacă şi maghiară” (Rasism,
discrimination, intolerance and extremism:
learning from experiences in Greece and Hungary,

2013), „Situaţia persoanelor care traversează

frontiera terestră greacă în mod ilegal” (The
situation of persons crossing Greek land border
in an irregular manner, 2011) şi „Atacuri violente

contra Romilor în cartierul Ponticelli, din

Neapole, Italia”, 2008. 

Având în vedere că Agenţia dispune de flexi -

bilitatea necesară colectării de date, realizării de

analize şi furnizării de expertiză in timp util

instituţiilor şi agenţiilor UE implicate în soluţio -

narea situaţiilor de urgenţă care afectează

drepturile fundamentale la nivel politic sau opera -

ţional, FRA va juca şi în viitor, alături de celelalte

agenţii operaţionale ale UE şi de alte organizaţii,

în special agenţiile specializate ale ONU, un rol

complementar prin realizarea unor cercetări de

teren fundamentate din punct de vedere ştiinţific

şi, dacă este cazul, prin cooperări cu alte entităţi. 

În aceste condiţii, obiectivele pentru 2017-2019

privesc furnizarea de date, analize şi acordarea de

consultanţă în cazul unor urgenţe afectând

drepturile fundamentale. Agenţia va dezvolta

flexibilitatea necesară pentru a răspunde urgenţelor

care afectează drepturile fundamentale. Ea va trata

situaţiile de urgenţă în timp oportun şi în mod

adecvat, având în vedere că Agenţia are un rol

complementar faţă de alte organisme interna ţionale. 

Cum este cunoscut, o prioritate strategică pen -

tru perioada în curs vizează îmbunătăţirea impac -

tului activităţilor de comunicare şi de sensibilizare

a Agenţiei. FRA îndeplineşte, conform mandatului

său, două funcţii de comunicare: furnizarea unei

asistenţe şi a unei expertize bazate pe elemente de

probă şi funcţia de sensibilizare. Elementul central

al activităţii de comunicare al FRA constă în

dialogul cu responsabilii politici şi decidenţii atât

la nivel naţional cât şi la nivelul Uniunii Euro -

pene, în scopul furnizării de expertize şi de

sensibilizare a interlocutorilor în ceea ce priveşte

situaţia drepturilor omului în diferite domenii,

inclusiv comunicarea cu părţile direct implicate în

acţiuni de respectare a acestor drepturi „pe teren”,

ca de exemplu poliţişti, profesionişti din domeniul

sănătăţii, alte grupuri profesionale, autorităţi

locale şi regionale, dar şi media, în calitate de

agent multiplicator principal.

Având in vedere că aceste activităţi de comu -

nicare constituie o parte esenţială a proiectelor şi

acţiunilor FRA, Agenţia a pus în practică în anul

2008 un program global de sensibilizare care a

constat în dezvoltarea unor instrumente practice şi

a unor activităţi de formare şi de consolidare a

capacităţilor ei. În scopul întăririi impactului FRA

la nivel naţional, Agenţia îşi propune ca prioritate

pentru viitor îmbunătăţirea modului în care aceste

informaţii sunt prezentate instituţiilor naţionale. În

acest fel, membrii consiliului de administraţie al

FRA, ca şi agenţii de legătură naţionali şi orga -

nismele de apărare a drepturilor omului, organiza -

ţiile societăţii civile şi alţi actori naţionali interesaţi,
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îşi pot aduce contribuţia la eforturile de sensi -

bilizare, participând, de exemplu, la comunicarea

rezultatelor activităţii FRA, prin organizarea de

mese rotunde şi alte acţiuni similare. De asemenea,

FRA îşi va continua activităţile de diversificare a

analizelor sale pentru a putea oferi fiecărei parţi

implicate informaţii şi date într-un format care să

corespundă cel mai bine aşteptărilor şi necesităţilor.

În aceste condiţii, în perioada 2017-2019 Agenţia

îşi va îmbunătăţi activităţile de comunicare şi de

sensibilizare, va mări impactul asupra proceselor

decizionale. Ea va utiliza eficient toate canalele

pentru a înţelege mai bine rolul FRA la nivelul

statelor membre şi pentru a sensibiliza factorii

decizionali naţionali, aici având un rol esenţial

membrii Consiliului de administraţie, agenţii de

legătură naţionali, organizaţiile societăţii civile, dar

şi alţi actori naţionali. Desigur, partenerii Agenţiei

susţin eforturile de comunicare ale acesteia.

O altă prioritate strategică o constituie plani -

ficarea lucrărilor Agenţiei şi evaluarea impactului

lor. În acest sens, FRA dispune de instrumente

variate necesare planificării activităţilor şi clasi -

ficării acestora în ordinea priorităţilor. Evaluarea

planificării proiectelor FRA (FRAPPE) are loc la

începutul fiecărui proiect şi cuprinde definirea

indicatorilor necesari evaluării viitoare a rezul -

tatelor în termeni de realizări şi impact eventual.

MATRIX este instrumentul principal de gestiune

de proiect utilizat de Agenţie de mai mulţi ani cu

rezultate pozitive. Acest instrument permite pla -

nificarea, înregistrarea şi urmărirea cercetării, dar

şi a activităţilor de producţie, de comunicare şi de

participare a parţilor interesate. Pentru comple -

tarea şi perfecţionarea acestor mecanisme se va

facilita includerea unui proiect în programul anual

prin definirea activităţilor, a rezultatelor şi a indi -

catorilor, dar şi prin identificarea resurselor umane

şi financiare necesare, această procedură apli -

cându-se în special proiectelor multianuale care

necesită un volum mare de resurse. De asemenea,

pentru măsurarea rezultatelor şi a realizărilor, vor

fi elaboraţi noi indicatori şi noi termeni de

referinţă, atât la nivelul proiectelor, dar şi la nivel

macro. În acelaşi timp, instrumentul de evaluare a

bugetului pe activitate, având rolul de a controla şi

gestiona totalitatea activităţilor, va permite

ameliorarea eficacităţii alocării resurselor. 

Raportul anual de activitate al FRA cuprinde o

gamă mult mai largă de indicatori pentru fiecare

proiect permiţând reflectarea tuturor activităţilor

anuale ale Agenţiei. Câteva exemple de cifre pe

care FRA le colectează deja sunt cele referitoare la

numărul de exemplare de publicaţii difuzate, de

formulare de evaluare care provin de la grupul de

vizitatori şi de participanţi la evenimente etc. 

Agenţia are la dispoziţie de mai multe instru -

mente pentru a clasa eficace lucrările sale ţinând

cont de priorităţi şi evaluează impactul lor. Preci -

zăm că, aşa cum se arată în documentele FRA,

activităţile de evaluare sunt prevăzute din primele

etape ale unui proiect; iar noul cadru de evaluare a

performanţei se aplică tuturor proiectelor, cele mai

bune practici fiind împărtăşite în cadrul Agenţiei.

În baza priorităţilor strategice ale FRA, a fost

elaborat Planul multianual pentru perioada 2017-

2019. Acesta cuprinde pe domenii tematice: acce -

sul la justiţie şi cooperarea judiciară; victi mele

criminalităţii şi despăgubirile pentru victi mele

criminalităţii; societatea de informaţii şi, în spe -

cial, respectarea vieţii private şi protecţia datelor

cu caracter personal; integrarea romilor; drepturile

copilului; rămâne actual interesul pentru coope -

rarea judiciară, cu excepţia celei din domeniul

penal; discriminarea bazată pe sex, rasă, culoare,

origine etnică sau socială, caracteristici genetice,

limbă, religie sau credinţă, convingeri politice sau

altele, apartenenţa la o minoritate naţională, avere,

naştere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală;

imigrarea şi integrarea migranţilor, vizele, con -

trolul la frontiere şi azilul; rasismul, xenofobia şi

intoleranţa care le sunt asociate; anchetele Agen -

ţiei Drepturilor Fundamentale – acoperind diferite

domenii din cadrul multianual; proiecte trans ver -

sale privind toate domeniile cadrului multianual.

Aşa cum am arătat mai înainte una din prio -

rităţile FRA o reprezintă întărirea legăturilor la

nivel naţional. De altfel, evaluarea externă a

Agenţiei a recomandat întărirea importanţei şi

impactului activităţilor FRA la nivel naţional. În

aceste condiţii, membrii Consiliului de adminis -

traţie împreună cu experţi din cadrul Agenţiei au

lansat mai multe iniţiative pentru a întări contri -

buţia acesteia la nivelul statelor membre ale

Uniunii Europene. 

În România, cităm, cu titlu de exemplu, crearea

unor puncte de informare FRA cu concursul

Institutului Român pentru Drepturile Omului, la

sediul acestuia, la Parlamentul României, la Şcoala

Naţională de Studii Politice şi Administrative

Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti, la

Facultatea de Drept a Universităţii Creştine



„Dimitrie Cantemir” din Cluj ş.a. În aceste puncte

de informare s-au pus la dispoziţia celor interesaţi

materiale documentare privind Carta Drepturilor

Fundamentale şi activitatea Agenţiei Drepturilor

Fundamentale a Uniunii Europene, unele primite

de la FRA altele realizate de IRDO.

În cadrul Universităţii Internaţionale a Drep -

turilor Omului, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia

„Clubul de la Cheia”, Catedra UNESCO pentru

drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu

concursul mai multor instituţii academice, au fost

incluse cursuri consacrate Cartei Drepturilor

Fundamentale şi a legislaţiei Uniunii Europene

9

.

De asemenea, Institutul Român pentru Drep -

turile Omului a fost partenerul din România al

FRA în proiectul pilot CLARITY, instrument

online interactiv pentru apărarea drepturilor

omului creat pentru a acorda sprijin persoanelor

care consideră că le-au fost încălcate drepturile

fundamentale. Acest instrument oferă informaţii

privind instituţiile cărora se pot adresa acestor

persoane, privind modul de formulare a petiţiilor

ş.a., reamintim faptul că Institutul realizase

anterior un alt proiect FRA: „Agenda şcolară”. 

De asemenea, cercetătorii Institutului Român

pentru Drepturile Omului au participat alături de

cadrele didactice ale Universităţii Creştine

„Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, de membrii şi

consilierii Comisiei pentru drepturile omului,

culte şi problemele minorităţilor naţionale şi de

membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea

Discriminării la conferinţele anuale consacrate

nediscriminării şi egalităţii de şanse, conferinţe

care s-au desfăşurat cu participarea reprezen tan -

ţilor FRA, membri ai Consiliului de Administraţie

şi experţi ai Agenţiei. Lucrările au fost publicate în

volume adesea prefaţate de directorul Agenţiei.

În revistele trimestriale editate de IRDO, în

buletinele lunare ale acestuia sau în diverse volu -

me este prezentată activitatea Agenţiei, astfel încât

orice persoană interesată să aibă posibilitatea de a

o cunoaşte

10

.

Desigur, activităţile desfăşurate la nivel naţio nal

consacrate Agenţiei Drepturilor Fundamentale a

Uniunii Europene, cunoaşterea misiunii acesteia de

„a contribui ca drepturile fundamentale să devină

o realitate pentru toţi, în cadrul Uniunii Europene”

şi a activităţii FRA sunt mult mai nume roase.
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A se vedea Morten Kjaerum, The EU Charter of

Fundamental Rights: assessing and responding to the

training needs of legal practitioners and public officials. The

role of National Human Rights Bodies in Fundamental

Rights, Bruxelles, 18 decembrie 2014.
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Marius Mocanu, Daniela Albu, Olivia Florescu, Mihaela
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