
VI. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Activităţile  Institutului  au  fost 
consacrate  celor  mai  importante  evenimente 
privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor 
omului la nivel ONU, Consiliul Europei, OSCE 
şi  Uniunea  Europeană,  în  acest  sens  amintim 
realizarea următoarelor evemimente: 

Expoziţia  naţională  de  creativitate 
didactică „EXPO 2012 – Cluj” a celei de a şasea 
ediţii  a  concursului  naţional  de  creativitate 
didactică  în  domeniul  materialelor  auxiliare 
destinate  educaţiei  pentru  drepturile  omului, 
democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul 
preuniversitar,  organizată  de  Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului, 
Direcţia generală management, resurse umane şi 
reţea  şcolară  şi  Direcţia  generală  educaţie  şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii în parteneriat cu 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Casa  Corpului  Didactic  Cluj  (4-6  octombrie 
2012)

Întâlnire  de  lucru  privind  Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor  cu  dizabilităţi  şi  elaborarea 
raportului  de  ţară  referitor  la  implementarea 
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor 
cu  dizabilităţi,  organizată  de  Organizaţia 
Naţională  a  Persoanelor  cu  Handicap  din 
România  în  parteneriat  cu  Ministerul  Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale-Direcţia Generală 
pentru  Protecţia  Persoanelor  cu  Handicap, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
Institutul  pentru  Politici  Publice,  Direcţia 
Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 
Copilului sector 1( 5 octombrie 2012)

Simpozion cu tema „Educaţia, un drept 
al  omului  şi  un  factor  important  în  formarea 
tinerei generaţii”, organizat de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale a Profesorului (5 octombrie 2012) 

Dezbatere  cu  tema  „Munca  decentă  – 
obiectiv  al  strategiei  naţionale  şi  europene  de 
dezvoltare”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale a Muncii Decente (8 octombrie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Depresia  –  o 
criză  globală”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Asociaţia Clubul de la Cheia, Liga Independentă 
Română pentru Drepturile Omului la Cultură şi 
Sănătate  şi  Asociaţia  Română pentru Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană  cu  ocazia 
împlinirii  a  douăzeci  de  ani  de  când  se 
sărbătoreşte Ziua Mondială a Sănătăţii  Mintale 
(11 octombrie 2012 )

Simpozion cu tema „Eradicarea sărăciei 
o  prioritate  globală”  organizat  de  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia 
Zilei  internaţionale  de eradicare  a  sărăciei  (17 
octombrie 2012)

Conferinţa  cu  tema  „Nediscriminare-
Autonomie-Incluziune, organizată de Ministerul 
Muncii,  Familiei  şi Protecţiei  Sociale,  Direcţia 
Protecţia Persoanelor cu Handicap în parteneriat 
cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului 
(23 octombrie 2012)

Jurizarea  lucrărilor  prezentate  în  cadrul 
expoziţiei  naţionale  de  creativitate  didactică 
„EXPO 2012 –  Cluj”,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Ministerul Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului 
şi Sportului şi Casa Corpului Didactic Cluj (23 
octombrie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Vocea  mea 
contează”  –  tema  propusă  de  ONU cu  ocazia 
Zilei  Naţiunilor  Unite,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  (24 
octombrie 2012 )

Acţiuni  de  promovare  privind  educaţia 
pentru drepturile omului şi prezentarea S'COOL 
AGENDA  2012-2013,  publicaţie  aflată  la  cea 
de-a cincea ediţie şi lansată de Agenţia pentru 
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene 
(F.R.A.),  Reprezentanţa  Comisiei  Europene  în 
România şi Institutul Român Pentru Drepturile 
Omului,  organizate  cu Casa Corpului Didactic 
Vaslui şi Liceul de Artă „Margareta Sterian” din 
Buzău (26-28 octombrie 2012)
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Atelierul  cu  tema  „Stereotipuri  şi 
prejudecăţi”,  organizat  în  cadrul  proiectului 
finanţat  de  Comisia  Europeană  „Tineret  în 
acţiune”,  organizat  de Asociaţia  pentru Dialog 
Intercultural  în colaborare cu Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului şi Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative (30 octombrie 
2012)

Simpozionul  internaţional  cu  tema 
„Dimensiunea  spirituală  a  drepturilor  omului. 
Educaţia  pentru  toţi”  organizat  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia 
Romano Catolică Iaşi, Universitatea „Alexandru 
Ioan  Cuza”  din  Iaşi  –  Institutul  de  Educaţie 
Continuă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei,  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  şi 
Facultatea de Teologie Catolică (4-6 noiembrie 
2012)

Masă rotundă cu tema „62 de ani de la 
adoptarea  Convenţiei  europene  a  drepturilor 
omului”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  şi 
Universitatea  Babeş-Bolyai  din  Cluj  (8-10 
noiembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  "Nediscriminare  şi 
incluziune  socială"  organizată,  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România,  Asociaţia  pentru  Promovarea 
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”,  Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă a Universităţii  de Nord Baia-
Mare,  IDEF  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia 
"Victor  Dan  Zlătescu",  cu  ocazia  Zilei 
internaţionale  împotriva  fascismului  şi 
antisemitismului  din  cadrul  campaniei 
internaţionale  de  comemorare  a  victimelor 
"Nopţii de Cristal – 9 noiembrie 1938" zi ce a 
marcat  începutul  Progromului   (9  noiembrie 
2012)

Simpozionul cu tema "Mitul sacrificiului 
creator", organizat în cadrul proiectului "Mit şi 
legendă în spaţiu românesc" de Asociaţia pentru 
Dialog  Intercultural  în  parteneriat  cu  Colegiul 
Naţional  „Octav  Onicescu”  din  Bucureşti, 
Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” din Curtea de 
Argeş,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului şi Comisia Naţională a României pentru 

UNESCO (10 noiembrie 2012 )
Masă rotundă cu tema „Educaţia – factor 

determinant  în  promovarea  toleranţei”, 
organizată  cu  ocazia  Zilei   internaţionale  a 
toleranţei  de  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite 
din România în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului,  Asociaţia Clubul de 
la Cheia şi Asociaţia Română pentru Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană  (16  noiembrie 
2012)

Simpozion  cu  tema  „Educaţia  pentru 
drepturile  omului  şi  copilului  în  sistemul  de 
învăţământ  preuniversitar”,  organizat  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
cu  ocazia  Zilei  copiilor  de  pretutindeni, 
totodată, ziua în care a fost adoptată Declaraţia 
drepturilor  copiilor  şi  Convenţia  ONU privind 
drepturile copiilor (20 noiembrie 2012)

Conferinţa  internaţională  a 
nediscriminării  şi  egalităţii  de  şanse  NEDES 
2012  cu  tema  „Exercitarea  dreptului  la 
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea 
contemporană”,  organizată  de  Consiliul 
Naţional  pentru  Combaterea  Discriminării  şi 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir” 
Bucureşti  în  colaborare  cu  Institutul  Român 
pentru Drepturile  Omului  în cadrul proiectului 
de  cercetare-dezvoltare  „Modalităţi  de 
promovare  a  principiilor  nediscriminării  şi 
egalităţii de şanse în societatea actuală” (21-23 
noiembrie 2012)

Conferinţa  cu  tema  „Transcenden-
talismul  şi  drepturile  omului”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii 
Politice şi Administrative şi Catedra UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă (25 noiembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Toleranţă  socială 
faţă de persoanele infectate cu HIV” organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România, Asociaţia Clubul de la Cheia, Liga 
Independentă Română pentru Drepturile Omului 
la Cultură şi Sănătate, Asociaţia Română pentru 
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  şi 
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor 
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Familiei „Family Forum” pentru marcarea  Zilei 
mondiale  de  luptă  împotriva  HIV/SIDA  (29 
noiembrie 2012)

Inaugurarea manifestărilor dedicate Zilei 
internaţionale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  cu 
evenimentul „Ziua porţilor deschise” şi lansarea 
volumului  „Nediscriminare.  Autonomie. 
Incluziune”,  organizate  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
( 3 decembrie 2012)

 Masă rotundă cu tema „Împreună pentru 
o  lume  mai  bună  pentru  toţi”  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare  cu  Mitropolia  Moldovei  şi 
Bucovinei,  Asociaţia  Română pentru  Apărarea 
Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia 
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei 
„Family Forum” în cadrul acţiunilor desfăşurate 
cu ocazia Zilei  internaţionale  a persoanelor  cu 
dizabilităţi (3-4 decembrie 2012)

Masă  rotundă  „Eliminarea  barierelor 
pentru a crea o societate inclusivă şi accesibilă 
pentru  toţi”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în 
cadrul  manifestărilor  dedicate  Zilei 
internaţionale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  (4 
decembrie 2012)

Masă rotundă cu tema „Strategia pentru 
crearea  până în  anul  2020 a unei  Europe fără 
obstacole  pentru  persoanele  cu  dizabilităţi”, 
organizată  în  cadrul  acţiunilor  dedicate  Zilei 
internaţionale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Asociaţia Clubul de la Cheia, Asociaţia pentru 
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family 
Forum”  şi  Asociaţia  Română  pentru  Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană  (4  decembrie 
2012)

Dezbatere  cu  tema  „Incluziunea  şi 
dreptul de a participa în viaţa publică”,  logoul 
propus de  Organizaţia  Naţiunilor  Unite  pentru 
sărbătorirea  Zilei  internaţionale  a  drepturilor 
omului,  organizată  de Institutul  Român pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Catedra 

UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă (10 decembrie 2012)

Inaugurarea  expoziţiei  „Say  no  to 
violence”  a  lucrărilor  caricaturiştilor  români 
Sorin  Postolache  şi  Mihail  Pînzaru-Pim, 
organizată cu ocazia împlinirii a şaizecişi patru 
de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, organizată la Melbourne de 
Ambasada României la Canberra în colaborare 
cu Asociaţia Kingston for Human Rights şi cu 
sprijinul  Institutului  Român  pentru  Drepturile 
Omului (10 decembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Promovarea  şi 
protecţia  drepturilor  omului  din  perspectivă 
universală  şi  europeană”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Universitatea  „Alexandru  Ioan 
Cuza” din Iaşi, Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia 
(11-13 decembrie 2012)

A  XVIII-a  ediţie  a  Universităţii 
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema 
„Demnitate şi justiţie pentru toţi”, organizată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România,  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu” cu concursul IDEF (11-16 decembrie 
2012)

Simpozion  cu  tema  „Dreptul  la 
egalitatea  şanselor  a  tinerilor  vulnerabili”, 
organizat  de  Asociaţia  Adolescenţa  în 
parteneriat cu Englightened Vision Association, 
Elveţia,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 
Casa Corpului Didactic Prahova, Direcţia pentru 
Protecţia Copilului Prahova şi Centrul Judeţean 
pentru  Asistenţă  Psihopedagogică  (13 
decembrie 2012)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Cultura europeană a dreptului omului. Dreptul 
la  fericire”,  ediţia  a  III-a,  organizată  de 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din 
Bucureşti în parteneriat  cu Academia Română, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului 
şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (13-15 
decembrie 2012)

Curs de formare, a personalului didactic 
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şi  didactic  auxiliar  cu  tema  „Educaţie  pentru 
drepturile omului şi ale copilului”, acreditat de 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului şi organizat în parteneriat cu Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Casa 
Corpului  Didactic  Bucureşti  (14-15 decembrie 
2012)

Acţiuni  educaţionale  de  informare 
privind  problematica  drepturilor  omului  în 
general  şi  ale  copilului  în  mod  special  şi 
prezentarea Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor  cu  dizabilităţi  şi  necesitatea 

realizării  unui  plan  pentru  implementarea 
acesteia, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  şi  Casa  Corpului  Didactic 
Vaslui. (17-19 decembrie 2012)

Dezbatere  privind  programele 
educaţionale  ce  susţin  demnitatea  umană  şi 
promovarea  standardelor  europene  privind 
libertatea  religiei  şi  implementarea  lor  în 
legislaţia  naţională,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. (17-
19 decembrie 2012)

B. PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului, ca instituţie naţională pentru drepturile 
omului, acordă un deosebit interes conferinţelor, 
evenimentelor,  dezbarilor  şi  reuniunilor  din 
spatiul public naţional şi nu numai,  cu referire 
asupra  domeniului  drepturilor  omului.  Fiind 
urmărite  şi  analizate  aspectele  privind 
implementarea  şi  aplicarea  reglementărilor 
internaţionale şi regionale la nivel naţional.

In perioada 11-13 noiembrie a avut loc 
seminarul  cu  tema  „Construirea  păcii  prin 
educaţia  în  domeniul  drepturilor  omului”, 
organizat  de  Ius  Primi  Viri  şi  Oficiul  de 
Informare al Parlamentului European. 
eveniment la care au fost invitaţi să partiipe şi 
reprezentanţii  Institutului  Român  pentru 
Drepturile Omului

A patra ediţie a conferinţei internaţionale 
privind  „Asistenţa  socială  gerontologică”, 
organizată de Universitatea de Vest Timişoara, 
Facultatea  de  Sociologie  şi  Psihologie, 
Departamentul  de  Asistenţă  Socială. 
Evenimentul  avut  loc  in  perioada  20-24 
noiembrie.

De asemenea, Institutul a fost invitat să 
participe cu prezentări  şi în cadrul  Conferinţei 
internaţionale cu tema „Educaţie şi creativitate 
pentru o societate bazată pe cunoaştere”, ediţia a 
VI-a, organizată, sub Înaltul patronaj ştiinţific al 
Academiei  Oamenilor  de Ştiinţă  din România, 
de  Universitatea  „Titu  Maiorescu”  din 
Bucureşti, în perioada 22-23 noiembrie 2012.

Amintim, totodată de lansarea volumului 
„Structuri, mecanisme şi instituţii administrative 

în  Uniunea  Europeană”,  autor  Mihaela 
Cărăuşeanu,  organizată  în  cadrul  Târgului  de 
carte Gaudeamus (23 noiembrie 2012 )

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului,  ca  membru  al  Reţelei  Europene  de 
Instituţii  Naţionale  pentru  Drepturile  Omului, 
este implicat în actrivitatea a diferite grupuri de 
lucru în  domeniul  drepturilor  omului.  În acest 
sens  IRDO  a  participat  la  întâlnirea  anuală  a 
Grupului  juridic  din cadrul  Grupului  european 
al  Instituţiilor  Naţionale  pentru  Drepturile 
Omului,  organizată  de  Comisia  Naţională 
Consultativă  pentru  Drepturile  Omului  din 
Franţa în perioada 25-27 noiembrie 2012. 

Roul IRDO în domeniul educaţiei pentru 
drepturile omului, precum  şi experienţa sa a au 
putut fi prezentate în cadrul Conferinţei cu tema 
„Formarea  adulţilor.  Realităţi  şi  provocări”, 
organizată în cadrul proiectului „Profesionişti în 
sistemul de formare profesională din România”, 
cofinanţat  din  Fondul  Social  European,  prin 
Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea 
Resurselor  Umane  2007-2013.  Evenimentul  a 
fost realizat de Institutul de Training, Studii şi 
Cercetări PIMMJM împreună cu COLFASA.(27 
noiembrie 2012).

Remarcăm organizarea a celei de a IV-a 
ediţie  a  Festivalului  de  teatru  pentru  deţinuţi, 
organizat  de  Administraţia  Naţională  a 
Penitenciarelor  la  Teatrul  „Nottara”  din 
Bucureşti (27-28 noiembrie 2012).

Cu  ocazia  Zilei  internaţionale  a 
persoanelor  cu handicap,  3 decembrie,  au fost 
organizate  o  serie  de  evenimente  la  care 
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reprezentanţii Institutului au participat, amintind 
importanţa  promovării  şi  protecţiei  drepturilor 
acestor  persoane.  Dintre  aceste  evenimente 
evidenţiem şi expoziţiile de pictură şi fotografie, 
recital  de poezie,  pian şi  vioară  organizate  de 
Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei 
Sociale,  Direcţia  Protecţia  Persoanelor  cu 
Handicap în colaborare cu Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional.

 Subliniem  organizarea  de  către 
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei 
Rădulescu”  a  Conferinţei  cu  tema  „Nicolae 
Mateescu-Matte  –  fondatorul  dreptului 
aerospaţial”  La eveniment  au participat  alături 
de  reprezentanti  ai  IRDO  şi  universitari, 
cercetători  precum şi reprezentanţi  ai societăţii 
civile (3 decembrie 2012). 

Totodată,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului a fost invitat  să îşi prezinte 
actzivitatea de cercetare în cadrul dezbaterii cu 
tema  „Spaţiul  din  perspectiva  legii  penale”, 
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad.Andrei  Rădulescu”,  Departamentul  de 
Drept Public „Vintilă Dongoroz” (4 decembrie 
2012)

Conferinţa  privind  drepturile 
fundamentale  cu  tema  „Justiţia  în  austeritate: 
provocări  şi  oportunităţi  privind  accesul  la 
justiţie”,  organizată  sub  înaltul  patronaj  al 
preşedintelui  Parlamentului  European  în 
colaborare  cu  Comisia  Europeană  pentru 
libertăţi  civile,  justiţie  şi  afaceri  interne,

Comisia pentru Afaceri Juridice, de Preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene deţinută de Cipru 
şi  Agenţia  pentru  Drepturile  Fundamentale  a 
Uniunii Europene (6-7 decembrie 2012 )

A treia conferinţă internaţională privind 
„Educaţia  pentru  drepturile  omului”  cu  tema 
„Promovarea  schimbărilor  în  perioadă  de 
tranziţie sau criză”, organizată de Universitatea 
Jagiellonian  din  Krakovia  (6-10  decembrie 
2012)

De  asemenea,  Institutul  a  acordat  un 
interes deosebit dezbaterii cu tema „Prevenirea 
şi sancţionarea infracţiunilor  motivate  de ură”, 
organizată de Asociaţia ACCEPT în parteneriat 
cu Ministerul Afacerilor Externe al Olandei cu 
ocazia Zilei  internaţionale a drepturilor omului 
(10 decembrie 2012)

Aminitim,  totodată  organizarea 
dezbaterii  cu  tema  „Promovarea  drepturilor 
omului  în  sistemul  penitenciar”,  organizată  de 
Administraţia  Naţională  a  Penitenciarelor  în 
colaborare  cu  Facultatea  de  Sociologie  şi 
Asistenţă  Socială  a  Universităţii  Bucureşti  (10 
decembrie 2012)

Nu  în  ultimul  rând  amintim  de 
ceremonia  de  decernare  a  titlului  de  Doctor 
Honoris  Causa  a  prof.univ.dr.  Nicolae 
Manolescu,  Ambasadorul  României  la 
UNESCO,  organizată  de  Şcoala  Naţională  de 
Studii  Politice  şi  Administrative  în  colaborare 
cu  Biblioteca  Centrală  Universitară  (11 
decembrie 2012).
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