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Masă rotundă cu tema „Autonomie şi viaţă 
independentă pentru cei cu autism” propusă în 
acest an de către Organizaţia Naţiunilor Unite cu 
prilejul Zilei Internaţionale de Conştientizare a 
Autismului, organizată de Institutul Român pen-
tru Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, 
Universitatea de Nord Baia Mare şi Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România (2 aprilie 
2017)

Masă rotundă cu tema “O stare bună de sănă-
tate prelungeşte viaţa”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite, Asociaţia 
Română pentru un Mediu Sănătos, Asociaţia 
Family Forum şi Asociaţia Clubul de la Cheia 
„Victor Dan Zlătescu” cu ocazia Zilei Mondiale 
a Sănătăţii (7 aprilie 2017)

Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane 
organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria 
Municipiului Deva, Primăria Municipiului 
Hunedoara în parteneriat cu  Colegiul Naţional 
Pedagogic „Regina Maria” din Deva, Palatul 
Copiilor Deva, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din 
Deva, Castelul Corvinilor, Asociaţia Profesorilor 
de Istorie din România (24–28 aprilie 2017)

Dezbatere  cu tema „Efectele discriminării asu-
pra incluziunii sociale” organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă, Universitatea de 
Nord din Baia Mare cu ocazia Zilei Naţionale a 
Egalităţii de Şanse, instituită la propunerea doam-
nei senator Rozalia Biro (8 mai 2017)

Simpozionul şi Concursul naţional cu 
tema „Europa în şcoală” organizat de Şcoala 
Gimnazială „Al.Ceuşianu” din Reghin în partene-
riat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(9 mai 2017)

Seminarul cu tema „Ziua Europei – unitate, 
diversitate, solidaritate” organizat cu prilejul Zilei 
Europei de Institutul Român pentru Drepturile 

V. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Omului şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (9 mai 2017)

Proiectul cu tema „Educaţia de calitate iniţia-
tivă globală europeană”, susţinut de elevii şcolii 
„Profesor Ioan Vişoiu” din Chitila cu participarea 
Institutului Român pentru Drepturile Omului (11 
mai 2017)

Seminarul cu tema „Rolul bunei comunicări 
în cadrul familial şi între familie şi şcoală” orga-
nizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei şi 
Zilei Naţionale a Familiei Române de Fundaţia 
Adolescenţa în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Casa Corpului Didactic 
Ploieşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
(15 mai 2017)

Seminarul cu tema „Migraţia economică şi 
consecinţele acesteia pentru familie” organizat de 
Fundaţia Adolescenţa în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Casa Corpului 
Didactic Ploieşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Prahova cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei 
şi Zilei Naţionale a Familiei Române (15 mai 
2017)

Concursul atelier de creaţie „Povestea unei 
familii” cu tema din acest an „Familia, edu-
caţia şi bunăstarea” organizat cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Familiei de Fundaţia Adolescenţa 
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ploieşti, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (15 mai 2017)

Simpozionul cu tema „Protejarea patrimoniu-
lui cultural şi ştiinţific al omenirii în caz de conflict 
armat” organizat cu prilejul Zilei Internaţionale 
a Dreptului Umanitar la Biblioteca Judeţeană 
“Nicolae Iorga” din Ploieşti de Liceul „Jean 
Monnet” din Ploieşti în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (15 mai 2017)

A 6-a ediţie a Conferinţei internaţionale 
„Eficienţa normelor juridice” cu tema din acest 
an „Legislaţie naţională şi internaţională privind 
copiii” organizată de  Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj 
Napoca în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, Academia Română - Filiala 
Cluj-Napoca şi Institutul de Istorie „George 
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Bariţiu” al Academiei Române – Departamentul 
de cercetări socio-umane (25-27 mai 2017)

Masa rotundă cu tema „Tinerii şi drepturile 
electorale” organizată de Institutul Român pen-
tru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul 
Naţional „Spiru Haret” din Bucureşti 29 mai 2017

Masă rotundă cu tema „Mediul depinde de 
noi’’, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 

pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia 
pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos şi 
Asociaţia Clubul de la Cheia (6 iunie 2017)

Simpozion cu tema „Criza refugiaţilor – feno-
men global” organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Refugiaţilor (20 iunie 2017)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Dezbatere publică cu tema „Preşedinţia 
română a Consiliului UE 2019 – Împreună pentru 
consolidarea proiectului european”, organizată de 
Ministerul Afacerilor Externe în contextul pre-
gătirii Preşedinţiei Consiliului României pe care 
România o va exercita în primul semestru al anu-
lui 2019 (3 mai 2017)

Masa rotundă cu tema „Aplicarea Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi pe segmentul psiho-
social – de la teorie la practică”, organizată de 
Comisia pentru egalitate de şanse din Senat şi 
Asociaţia Română de Psihiatrie Medico-Legală 
în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării şi Consiliul Naţional 
al Dizabilităţii din România (17 mai 2017)

Conferinţa cu tema „Viitorul în Europa privind 
educaţia pentru cetăţenie şi educaţia pentru drep-
turile omului”, organizată de Consiliul Europei 
(20-22 iunie 2017)

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor cu tema „Stadiul îndeplinirii 
angajamentelor pe care România şi le-a asumat 
prin Convenţia ONU pentru drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi şi Strategia 2020” (23 mai 2017)

Întâlnirea suplimentară pentru drepturile omu-
lui cu tema „Libertatea religioasă sau credinţa, 
oportunităţi şi provocări în combaterea antise-
mitismului şi intoleranţei şi discriminării împo-
triva creştinilor, musulmanilor şi adepţii altor 
religii” organizată de Oficiul pentru Instituţii 
Democratice şi Drepturile Omului al Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (22-24 
iunie 2017)

Conferinţa cu tema „Soluţii legislative pen-
tru implementarea deciziei pilot a CEDO privind 
condiţiile de detenţie în penitenciare”, organizată 
de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
Camerei Deputaţilor (29 iunie 2017)




