
VI. REMEMBER

A. ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

În perioada  4-6 aprilie 2012 a avut loc 
faza  finală  a  Olimpiadei  de  ştiinţe  socio-
umane,  la  Gura  Humorului,  judeţul  Suceava. 
Olimpiada fost  organizată  de Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Acest concurs este unul de excelenţă, 
care  se  adresează  elevilor  cu  aptitudini  în 
domeniul  ştiinţelor  socio-umane,  subsumându-
se nevoii de educaţie în vederea asumării rolului 
şi statutului de cetăţean în cadrul unei societăţi 
democratice,  în  vederea  formării  şi  dezvoltării 
competenţelor de participare la viaţa publică, a 
spiritului social critic şi capacităţii de toleranţă.

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în parteneriat  cu Universitatea Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti,  a  organizat 
Conferinţa  Internaţională  „Cultura 
Europeană  a  Drepturilor  Omului.  Legea  şi 
respectul faţă de lege în statul de drept”  ( 5 
aprilie 2012).

În  data  de  7  aprilie  2012 Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  a  celebrat 
Ziua  Mondială  a  Sănătăţii,  reamintind  în 
contextul  marcării  anului  2012  ca   Anul 
european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii 
între  generaţii  (A.E.I.A.)  sub  auspiciile 
Comisiei  Europene (U.E.), importanţa sănătăţii 
publice. Astfel,  simpozionul cu tema  “O stare 
bună  de  sănătate  prelungeşte  viaţa”. 
organizat  de  I.R.D.O  împreună  cu  Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite,  (A.N.U.R.O.M) 
Asociaţia  Română  pentru  un  Mediu  Sănătos 
(AROMES),  Asociaţia  Family  Forum,  şi 
Asociaţia  „Clubul  de  la  Cheia  Victor  Dan 
Zlătescu”,  a  avut  ca  temă  sănătatea  şi 
îmbătrânirea  activă.  Scopul  întâlnirii  a  privit 
implicarea  autorităţilor  responsabile   şi  a 
membrilor  societăţii  pentru  crearea  unei 
societăţi  care apreciază şi recunoaşte vârstnicii 
ca  fiind   resurse  valoroase  ale  societăţii.  La 
manifestare  au  participat  cercetători,  experţi, 
cadre universitare, cadre medicale, reprezentanţi 
ai  unor  organizaţii  guvernamentale  şi 

neguvernamentale  cu  preocupări  în  domeniu, 
doctoranzi şi masteranzi. 

Cu  prilejul acestei  ocazii,  I.R.D.O.,  a 
organizat, concomitent, în ţară o serie de  mese 
rotunde  şi  campanii  de  conştientizare  sub 
motto-ul  „O  bună  sănătate  prelungeşte 
viaţa”. Astfel, în  Baia Mare, Ziua mondială a 
sănătăţii a fost sărbătorită împreună cu Catedra 
UNESCO  pentru  Drepturile  Omului, 
Democraţie, Pace şi Toleranţă a Universităţii de 
Nord,  Baia  Mare,  care  a  diseminat  studenţilor 
Ghidul  OMS  +  the  Global  Brief  for  World 
Health Day 2012. La  Cheia,  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului,  în  cooperare  cu 
Asociaţia  Clubul  De  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu” , cu Asociaţia Natiunilor Unite pentru 
România  (A.N.U.R.O.M.),  şi  cu  participarea 
Muzeului local de Ştiinţe Naturale, a organizat o 
expoziţie de documentare şi informare sub titlul 
„Drepturile Omului şi Sănătatea – dreptul la o 
îmbătrânire  sănătoasă”.  La  Bistriţa 
I.R.D.O.  a  desfăşurat  activităţi  de  informare, 
conştientizare  şi  de  identificare  a  unor  soluţii 
concrete  cu privire  la îmbătrânire  sănătoasă în 
colaborare cu Filiala Asociaţiei Nevăzătorilor şi 
cu Departamentul de Asistenţă Socială Bistriţa. 
Oraşele  Ploieşti şi Buzău au găzduit o serie de 
evenimente dedicate Zilei mondiale a sănătăţii: 
expoziţii de carte, întâlniri cu asociaţii de tineret 
şi  studenţi  în  colaborare  cu  Fundaţia 
Adolescenţa şi cu Corpul Didactic  Prahova,  cu 
prilejul  cărora  au  avut  loc  campanii  de 
informare şi diseminare precum şi dezbateri cu 
elevii de la Şcoala Scărişoara, Buzău.

Luna  Pădurii (15  martie-15  aprilie 
2012)  a  fost  supranumit  parteneriatul 
educaţional încheiat  între  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului, Şcoala Generală 117 
şi Şcoala nr. 176, din Bucureşti. 

În  perioada  18-20  aprilie  2012,  s-a 
desfăşurat   masa  rotundă cu  tema 
„Demnitatea omului şi incluziunea socială în 
România”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
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Facultatea  de  Ştiinţe  juridice,  din  cadrul 
Universităţii De Vest „Vasile Goldiş”, din Arad. 
În  cadrul  acţiunii,  dezbaterile  au  pornit  de  la 
faptul  că  demnitatea  umană  reprezintă 
fundamentul  valoric  al   tuturor  drepturilor 
omului, fiind consacrată ca principiu al statului 
de  drept.  În  cadrul  discuţiilor,  s-a  ajuns  la 
concluzia necesităţii unor măsuri specifice, care 
vor  trebui  implementate  pentru  a  se  crea  un 
echilibru între nevoile economice, sociale şi cele 
profesionale  ale  fiecărui  individ,  astfel  încât 
acesta  să  evolueze  într-un  mediu 
nediscriminatoriu şi demn.

Colocviul „Rolul  autorităţilor 
europene instituite prin noile reglementări – 
preocupări  actuale  în  domeniul  legislative 
financiar-bancar pe plan European”  a fost 
organizat de  Asociaţia Europeană pentru drept 
bancar  şi  financiar  (România)  cu  concursul 
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului 
(20-21  aprilie  2012).  Preocupările  Institutului 
în ceea ce priveşte  garanţiile sociale europene 
în  condiţiile  bunei  guvernări  şi  a  bunei 
administraţii  au  statului  s-au  corelat  cu  tema 
colocviului .

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a organizat în parteneriat cu Facultatea 
de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative,  din  cadrul 
Universităţii  De Vest  Timişoara  masa  rotundă 
cu tema „Promovarea în mediul universitar a 
conceptelor de nediscriminare şi egalitate de 
şanse”  în  data  de  27  aprilie  2012.  În  cadrul 
acţiunii,  liniile  directoare  de discuţie  au  privit 
promovarea educaţiei  superioare şi a cercetării 
cu  respectarea  actului  calitativ  educaţional, 
nediscriminatoriu  şi  de  şanse  egale.  Principiul 
egalităţii de şanse şi cel al nediscriminării sunt 
importante  în  mediul  universitar,  pentru  că  în 
societatea modernă există încă diferite forme si 
practici de discriminare.

Cu  ocazia Zilei  Mondiale a Libertăţii 
Presei,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România (A.N.U.R.O.M.) a 
organizat  în  data  de  3  mai  2012,  o  masă 
rotundă cu  tema   "Libertatea  mass-media 
sprijină transformarea societăţilor”. În cadrul 
reuniunii  s-a  evidenţiat  faptul  că  libertatea 
presei presupune libertatea de a avea opinii şi de 

a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin 
orice  mijloace  media.  Libertatea  mass-media 
promite  să  transforme  societăţile  prin  o  mai 
mare  transparenţă  şi  responsabilitate  şi 
reprezintă  un  pilon  pentru  drepturile 
individuale,  un  fundament  pentru  societăţi 
sănătoase şi o forţă pentru transformare socială. 
La  întrunire  au  participat  cercetători,  experţi, 
cadre  didactice  universitare,  studenţi, 
masteranzi,  membri  ai  unor  organizaţii 
guvernamentale  şi  neguvernamentale  cu 
preocupări în domeniu, etc.

Masa  Rotundă cu  tema  „Familia  în 
societatea  contemporană”,(  9-11  mai  2012) 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în parteneriat  cu Facultatea 
de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative,  din  cadrul 
Universităţii de Vest Timişoara a avut rolul de a 
explora situaţiile complexe cu care se confruntă 
familia în societatea actuală, precum şi resursele 
de care dispune această instituţie pentru a face 
faţă  provocărilor  induse  în  societate  de 
schimbările psihosociale si culturale. 

În perioada 1 martie 2012 – 9 mai 2012 
s-a  desfăşurat  activitatea-concurs desfăşurată 
la nivel  regional  în  cadrul  proiectului  Călător 
prin Europa - Libera circulaţie a cetăţenilor 
în spaţiul european în parteneriat cu Institutul 
Român  pentru  drepturile  omului  şi  Şcoala  nr. 
164 şi avizat de ISMB. Principalele preocupări 
ale acestui proiect urmăresc educaţia europeană 
a  elevilor,  stimularea  capacităţii  creative  a 
elevilor  în  utilizarea  oportunităţilor  existente 
pentru  a  intra  în  legătură  cu  elevi  de  aceeaşi 
vârstă, din alte şcoli, de acelaşi nivel.

În data de 15 mai 2012 Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu 
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România 
(A.N.U.R.O.M.),  Family  Forum  şi  Asociaţia 
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  a 
organizat   masă  rotundă cu  tema  „Valorile 
creează  familia,  familia  creează  valori”, 
pentru a marca Ziua Internaţională a Familiei 
şi  Ziua  Familiei  Române.  Au fost  dezbătute 
aspecte ale problematicii familiei, ale garantării 
şi  promovării  drepturilor  tuturor  familiilor, 
prejudecăţile  şi  greutăţile  cu  care  acestea  se 
confruntă  atât  pe  plan  naţional  cât  şi 
internaţional.  Participanţii  la  dezbateri: 
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reprezentanţi ai unor ONG-uri cu preocupări în 
domeniul  protecţiei  copiilor  şi  tinerilor,  a 
familiei  şi  femeilor,  universitari,  magistraţi, 
medici, experţi etc. şi-au exprimat convingerea 
deplină  că  încrederea,  speranţa  şi  dragostea  - 
valori  umane  pe  care  familia  le-a  transmis 
dintotdeauna, o vor susţine şi în viitor.

În  acelaşi  context,  dedicat  Zilei 
Internaţionale  a  Familiei,  I.R.D.O.  a  organizat 
împreună  cu  A.N.U.R.O.M.  o  serie  de 
evenimente,  care s-au desfăşurat în Bucureşti, 
Cluj,  Neamţ  şi  Craiova.  La  Bucureşti  s-a 
organizat o masă rotundă cu tema  “Drepturile 
familiei  şi  echilibrul  dintre  muncă  şi  viaţa 
personală”.  Au  avut  loc  dezbateri  asupra 
similitudinilor  şi  a  diferenţelor  existente  între 
realizările din acest domeniu la nivel naţional şi 
la  nivel  european,  despre  responsabilitatea 
socială   a  marilor  corporaţii  fata  de  angajaţi. 
Invitaţi  speciali ai evenimentului:  reprezentanţi 
ai  Universităţii  Alexandru Ioan Cuza din  Iaşi, 
profesori universitari, ONG-uri care activează în 
domeniul  drepturilor  copilului  şi  al  familiei, 
precum şi reprezentanţi ai primăriei. I.R.D.O. a 
organizat cu acest prilej sesiuni de informare si 
diseminare, urmate de expozitii de carte la Cluj, 
Neamţ  şi  Constanta  sub  titlul  “Fiecare 
Familie are dreptul la muncă şi la fericire”. 
La dezbateri s-au discutat soluţiile şi metodele 
oportune  pentru  combaterea  inegalităţii  şi 
discriminării pe piaţa muncii, despre programul 
flexibil  de  muncă  în  vederea  asigurării 
echilibrului  dintre  muncă  şi  viaţa  de  familie, 
precum  şi  despre  mobbing  –  persecutarea  la 
locul  de  muncă,  hărţuirea  la  locul  de  muncă 
precum şi politici inechitabile şi discriminatorii 
ale angajatorilor faţă de angajaţi.  

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a  organizat în perioada  31 mai-1iunie 
2012,  în  comuna  Albeşti,  judeţul  Vaslui,  un 
eveniment  dedicat  Zilei  Internaţionale  a 
Copilului, în care a promovat idei precum cele 
de protecţie a drepturilor omului şi de  educaţiei 
pentru  drepturile  omului.  Cu  această  ocazie  o 
serie de cărţi şi reviste au fost donate Bibliotecii 
Comunale  şi,  împreună  cu  reprezentanţi  ai 
autorităţilor  locale,  ai  Bibliotecii  Judeţene 
Vaslui,  ai  Bibliotecii  Comunale  Albeşti,  cadre 
didactice, copii şi părinţi, a fost dezbătută relaţia 

de cauzalitate dintre dreptul copiilor la educaţie 
şi accesul liber la informaţie.

În perioada 31 mai- 4 iunie 2012 a avut 
loc  Manifestarea cultural-religioasă „Tinerii 
de  azi,  familia  de  mâine”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborarea  cu  Primăria  oraşului  Geoagiu, 
judeţul  Hunedoara.  În  cadrul  acţiunii,  s-a 
discutat  despre  relaţia  conceptuală  şi  practică 
dintre  libertate  şi  responsabilitate,  despre 
importanţa  dialogului  interreligios,  respectiv 
demnitatea  umană,  drepturile  omului, 
democraţia,  statul  de  drept,  libertatea  de 
exprimare, ca valori universale. 

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile 
Unite  din  România  şi  cu  Universitatea  Ioan 
Cuza  din  Iaşi,  a  organizat  în  acest  an,  o 
dezbatere amplă cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Mediului  (5  iunie  2012),  cu  tema  Economia 
verde: vă include şi pe voi? Scopul dezbaterii a 
fost acela de a stimula şi sprijini elaborarea unor 
reforme  şi  strategii  viitoare  viabile  pentru  un 
mediu mai sănătos şi mai sigur prin înţelegerea 
şi aplicarea conceptului de economie verde. 

Pe  data  de  19  iunie  s-a  lansat  la  în  cadrul 
Conferinţei  Rio+20 din  Brazilia  campania  virtuală 
Să  călătorim  împreună  pentru  o  planetă 
verde.  Prin  colaborarea  cu  A.N.U.R.O.M., 
I.R.D.O.  s-a  alăturat  campaniei  globale  Let’s 
Travel Toghether and Green Up the Planet – 
Să  călătorim  împreună  pentru  o  planetă 
verde,  desfăşurând o campanie  proprie  printre 
angajaţii, studenţii şi cetăţenii, încurajându-i să 
opteze pentru transportul în comun şi bicicletă 
în  loc  de  maşina  personală  şi  să  se  alăture 
campaniei  şi  să  promoveze  la  rândul  lor 
obiectivele planetei verzi.

I.R.D.O.  a  organizat  în  colaborare  cu 
Universitatea  de  Vest, „Vasile  Goldiş”,  filiala 
Baia Mare, în perioada 23 iunie 2012- 26 iulie 
2012  masa  rotundă  privind  Resursele 
Educaţionale în contextul formării continue a 
persoanei. Obiectivele  întâlnirii  au  avut  în 
vedere  schimbarea  de  bune practici,  iniţiative, 
politici,  expertize  între  cadrele  didactice  ale 
Universităţii  de Vest  „Vasile  Goldiş”, Arad, 
ale  Universităţii  de  Vest  „Vasile  Goldiş”, 
filiala Baia-Mare şi ale Universităţii de Nord, 
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Baia-Mare,  Catedra  UNESCO  pentru 
Drepturile  Omului şi  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului, în ceea ce priveşte 
utilizarea  şi  folosirea  raţională  şi  oportună  a 
resurselor educaţionale  în procesul educaţional 
pentru drepturile omului.

În  acest  cadru,  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului a  evidenţiat 
impactul  deosebit  pe care îl  are  educaţia  non-
formală în  formarea continuă şi în formarea de 
formatori pentru drepturile omului. 

În  perioada  29  iunie-  4  iulie  2012 
I.R.D.O.  a  organizat  la  Filiala  Marghita  a 
Universităţii  de  Vest  „Vasile  Goldiş”,  Arad  o 
dezbatere  cu  privire  la  Raportul  dintre 
Jurnalism şi Drepturile Omului, indentitate, 
evoluţie  şi  provocări  în  secolul  XXI.   Acest 
eveniment academic s-a desfăşurat cu concursul 
A.NU.R.O.M., Clubul de la Cheia, „Victor Dan 
Zlătescu” şi cu participarea cadrelor didactice şi 
studenţilor  Universităţii  de  Vest  „Vasile 
Goldiş”, şi participanţi ai mass-mediei locale. 

B. PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

În perioada 18 - 21 aprilie 2012, a avut 
loc la Viena o reuniune consacrată cooperării şi 
coordonării  activităţilor  Agenţiei  pentru 
Drepturi Fundamentale a  Uniunii  Europene 
(FRA)  cu   cea  a  instituţiilor  naţionale  de 
drepturile  omului.  În  cadrul  reuniunii,  au  fost 
abordate  teme  privind  creşterea  impactului  la 
nivelul  instituţiilor  Uniunii  Europene  şi  al 
procedurilor  legislative  în  domeniul  azilului, 
imigraţiei  şi  controlului  la  frontiere;   folosirea 
documentelor  şi  studiilor  FRA  in  activitatea 
instituţiilor  naţionale  în  domenii  de  interes 
precum  drepturile  persoanelor  cu  handicap 
îmbunătăţirea  incluziunii  sociale  a  romilor, 
respectiv   măsurile  care se  pot  lua în  vederea 
îmbunătăţirii situaţiei la nivel naţional şi accesul 
la o justiţie eficientă şi independentă: probleme 
cheie,  provocări,  oportunităţi  pentru instituţiile 
naţionale de drepturile omului. În cadrul acestei 
teme,  reprezentanţii  institutului  au  prezentat 
colaborarea dintre I.R.D.O. şi Consiliul Superior 
al Magistraturii. Totodată, au avut loc şi întâlniri 
cu  reprezentanţi  ai  societăţii  civile  în  cadrul 
cărora   a  fost  evidenţiat  rolul  organizaţiilor 
neguvernamentale  în  activitatea  instituţiilor 
naţionale de protecţie şi promovare a drepturilor 
omului.

În  perioada  25-27  aprilie  2012, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
participat  la  Seminarul  organizat  de 
Consiliului  Europei  la  Istanbul,  care  a  avut 
rolul de a crea o platformă  de lucru şi dialog 
între  reprezentanţi  ai  autorităţilor  publice şi  ai 
unor  organizaţii  neguvernamentale.  Discuţiile 

din cadrul seminarului au urmărit cu predilecţie 
să evidenţieze necesitatea protecţiei  drepturilor 
copilului precum şi identificarea problemelor cu 
care se confruntă copii cu dizabilităţi. În ceea ce 
priveşte adopţia au existat discuţii cu privire la 
protecţia  drepturilor  copiilor  în  instituţii 
specializate şi în cadrul programelor Foster. De 
asemenea, în cadrul seminarului a fost subliniat 
rolul  Ombudsmanului  pentru  Copii  în 
implementarea  şi  monitorizarea  drepturilor 
copiilor cu dizabilităţi. 

Sub  patronajul  Secretarului  General  al 
Consiliului Europei a avut loc colocviul cu tema 
„Curtea Penală Internaţională  şi  Drepturile 
Omului  :  Perspective”.  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  a  participat  în 
calitatea sa de instituţie naţională de drepturile 
omului.

În  data  de  28  aprilie  2012 a  avut  loc 
masa rotundă cu  tema  „Le droit  a  la  santé 
mentale dans le  cadre des  conflicts  armés”, 
organizată  la  Universitatea  din  Strasbourg, 
Şcoala  Doctorală  de  drept,  ştiinţe  politice  şi 
istorie,  cu  participarea  Institutului  Român 
pentru Drepturile Omului şi a Universităţii Ca’ 
Foscari, din Veneţia, Italia.

În data de 4 mai 2012, Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului,  a  participat  la 
Forumul  Naţional  : Practica  Implementării 
Sistemului  de  Control  Intern  Managerial, 
organizat  de  către  S.C.  Expert  Aktiv  Group 
S.R.L  în  colaborare  cu  Ministerul  Finanţelor 
Publice  şi  Ministerul  Sănătăţii.  Acest  curs  de 
perfecţionare  privind  practica  implementării 
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sistemului  de  control  intern  managerial  în 
instituţiile  publice  a  avut  un  rol  deosebit  în 
informarea şi explicarea Ordinului Ministerului 
de Finanţe Publice nr. 946/2005 şi a legislaţiei 
ulterioare  în  domeniu,  fiind  important,  în 
special,  atât  pentru  elaborarea,  aplicarea  şi 
adaptarea  standardelor  sistemului  de  control 
managerial, cât şi pentru stabilirea şi elaborarea 
procedurilor  de  sistem  şi  a  procedurilor 
operaţionale  în  conformitate  cu   specificul 
Institutului Român pentru Drepturile Omului, ca 
entitate publică. 

Simpozionul cu  tema  „Legislaţia  de 
stat şi Legislaţia canonică din unele ţări ale 
Europei” a fost organizat de către I.R.D.O. în 
parteneriat  cu  Institutul  de  studii  religioase, 
culturale  şi juridico-canonice al  Arhiepiscopiei 
Tomisului  şi  de  Centrul  de  studii  şi  cercetări 
religioase  şi  juridico-canonice  ale  celor  trei 
religii  monoteiste  (C.R.M.)  al  Facultăţii  de 
Teologie, Universitatea Ovidius, Constanţa (25-
26 mai  2012).  Evenimentul  academic  a  privit 
cercetarea  ştiinţifică  din  domeniul  juridic  şi 
canonic  din  România,  Georgia  şi  Republica 
Moldova,  la  nivel  comparativ,  astfel  încât

manifestarea  a  contribuit  la  reafirmarea 
culturii  juridice  şi  canonice  româneşti  şi 
europene.

În  data  de  18  iunie  2012 Institutul 
Român pentru Drepturile Omului a participat la 
masa  rotundă  organizată  de  Agenţiei  pentru 
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene 
(FRA),  Viena,  cu ocazia  prezentării  raportului 
pe 5 ani de zile a activităţii Agenţiei. Discuţiile 
abordate au privit situaţia instituţiilor naţionale 
de drepturile omului, acţiuni privind combaterea 
crimelor din ură, promovarea antisemitismului, 
incluziunea  socială  a  populaţiei  rome, 
creionarea unui management ridicat al educaţiei, 
precum  şi  lansarea  unei  platforme  online 
dedicate  dialogului  cu  organizaţiile  societăţii 
civile. În cadrul întâlnirii, participanţii au făcut 
schimb de experienţă şi de bune practice în ceea 
ce  priveşte  mijloacele  şi  a  indicatorilor  de 
monitorizare  a  integrării  populaţiei  rome  în 
societate.  Diversitatea  metodelor  de  lucru  cu 
acest grup ţintă pot conduce, aşa cum s-a arătat 
în  cadrul  mesei  rotunde,  la  dezvoltarea  unei 
analize comparative a situaţiei  populaţiei  rome 
în Europa.
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