
V. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Simpozion  cu  tema  „Evoluţia  drepturilor
economice,  sociale  şi culturale la 15 ani de la
ratificarea Cartei  Sociale Europene Revizuită”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  Română
pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană,
Asociaţia Clubul de la Cheia,  Asociaţia pentru
Naţiunile  Unite  din  România  şi  Asociaţia
Family Forum (1 iulie 2014)

Conferinţă  cu  tema  „Investiţia  în  tineri”,
temă  aleasă  de  Organizaţia  Naţiunilor  Unite
pentru celebrarea Zilei mondiale a populaţiei şi
împlinirea a 40 de ani de la proclamarea Anului
internaţional  al  populaţiei  şi  de  la  conferinţa
Mondială  a  Populaţiei,  desfăşurată  în  luna
august  1974  la  Bucureşti,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România,  Asociaţia  Family  Forum, Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  şi  Tânărului  şi  Asociaţia  Română
pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană
(11 iulie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „60  de  ani  de  la
intrarea în vigoare a Convenţiei privind statutul
refugiaţilor”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia Clubul de la Cheia (28 iulie 2014)

Etapa naţională a concursului „Democraţie şi
toleranţă” organizată  de  Ministerul  Educaţiei
Naţionale  în  parteneriat  cu  Institutul  Român
pentru Drepturile  Omului,  Inspectoratul  Şcolar
Judeţean  Bihor  şi  cu  concursul  Primăriei
Municipiului Oradea (28-31 iulie 2014)

Dezbatere  privind  proiectul  de Lege  pentru
modificarea  şi  completarea  Legii  nr. 122/2006
privind  azilul  în  România  lansat  în  dezbatere
publică  de  Ministerul  Afacerilor  Interne,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (6 august 2014)

Dezbatere  cu  tema  “Dreptul  la  sănătate  şi
accesul  cetăţenilor  la  actul  medical  precum şi
drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  cu  coordonarea  Spitalului
Judeţean Neamţ (12-14 august 2014)

Masă rotundă organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România
cu prilejul intrării în vigoare a Convenţiei de la
Istanbul - Convenţia Consiliului Europei privind
prevenirea  şi  combaterea  violenţei  împotriva
femeilor  şi  a  violenţei  domestice  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia,
Asociaţia  Family  Forum şi  Asociaţia  Română
pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană
(18 august 2014)

A XX-a ediţie a Universităţii Internaţionale a
Drepturilor Omului cu tema „Dezvoltarea unor
noi  metode  şi  mijloace  de  promovare  şi
protecţie  a  drepturilor  omului”,  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”şi cu concursul membrilor AIDC, ELI,
IDEF (23-28 august 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Diferiţi  dar  egali”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România cu prilejul
Zilei  nedescriminării  care  se  sărbătoreşte  în
România din anul 2000 (1 septembrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Alfabetizarea  şi
dezvoltarea durabilă”, temă aleasă pentru acest
an  de  Organizaţia  Naţiunilor  Unite  pentru
Educaţie,  Ştiinţă  şi  Cultură  pentru  marcarea
Zilei  Internaţională  pentru  Alfabetizare,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  Română
pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană
şi Liga Independentă Română pentru Drepturile
Copilului şi Tânărului (6 septembrie 2014) 

Conferinţa cu tema „Implicarea tineretului în
democraţie”,  temă  propusă  de  Organizaţia
Naţiunilor  Unite  pentru  Ziua  Mondială  a
Democraţiei,  organizată  de  Institutul  Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  şi  Tânărului  şi  Asociaţia  pentru
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Naţiunile  Unite  din  România  (15  septembrie
2014)

Masa  rotundă  cu  tema  „Aspecte  privind
libertatea religioasă şi educaţia pentru toleranţă
şi  respectul  pentru  semeni”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (19-20 septembrie 2014)

Întâlnire  cu  Avocatul  Poporului  cu  tema
„Prevenirea  torturii  şi  a  altor  pedepse  ori
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
în locurile de detenţie”, organizată de instituţia
Avocatul  Poporului  şi  Institutul  Român pentru
Drepturile Omului (18 septembrie 2014) 

Întâlnirea  cu  tema „Traficul  de  persoane şi
prostituţia  forţată  în  Europa”  organizată  de
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  şi
problemele  minorităţilor  naţionale  a  Camerei
Deputaţilor  cu participarea  delegaţiei  Comisiei
pentru  drepturile  omului  şi  ajutoare  umanitare
din  Bundestag,  condusă  de  domnul  Michael
Brand,  preşedintele  comisie,  membrilor
Comisiei pentru drepturile omului şi minorităţi a
Senatului  şi  din  partea  Institutului  Român
pentru Drepturile Omului (18 septembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Sărbătoriţi  cu  noi
Ziua  europeană  a  limbilor”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu
ocazia  Zilei  Europene  a  Limbilor  (24
septembrie 2014)

Conferinţa  cu  tema  „Abilităţile  contează”
organizată  în  cadrul  proiectului  “Abilităţile
contează–  Implementarea  clasificării
internaţionale  a  Funcţionării,  Dizabilităţii  şi
Sănătăţii  în  serviciile  de  incluziune  socială
pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante
din  România”  organizată  de  Fundaţia
Motivation  România  în  parteneriat  cu  Swiss
Paraplegic Research din Elveţia cu participarea
experţilor  şi  reprezenţi  din  cadrul  Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale  şi  Persoanele  Vârstnice,  Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
şi  Adopţie,  Institutul  de Expertiză  Medicală  şi
Recuperare  a  Capacităţii  de  Muncă,  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  organizaţii
neguvernamentale  cu  activitate  în  domeniu,
specialişti  din  domeniul  dizabilităţii  şi
reabilitării,  precum  şi  persoane  cu  dizabilităţi
(24-25 septembrie 2014)

Lansarea  raportului  în  limba  engleză
„Drepturi  egale  şi  mediu accesibil”  realizat  de
Institutul Român pentru Drepturile Omului (25
septembrie 2014)

Dezbatere privind proiectul  de modificare a
HG  nr.  1007/2010  privind  aprobarea
programelor  de  interes  naţional  în  domeniul
protecţiei  familiei  şi  a  drepturilor  copilului
pentru perioada 2010-2012, lansat în dezbatere
publică  de  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor  Vârstnice,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
Română  pentru  Drepturile  Femeii  şi  Asociaţia
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate
Umană  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  (26
septembrie 2014)

Conferinţa cu tema „Dreptul la informaţie un
drept  al  cetăţenilor”  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  cu
ocazia  Zilei  internaţionale  a  dreptului  de  a  şti
(29 septembrie 2014)

Masă rotundă cu tema „Drepturile  copilului
la  joc  şi  activităţi  recreative”,  temă  care
reprezintă titlul rezoluţiei iniţiată de România şi
adoptată  la  25  septembrie  a.c.  de  Consiliul
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile
Omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului şi Tânărului, Asociaţia Română pentru
Drepturile  Femeii  şi  Asociaţia  Română pentru
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  (30
septembrie 2014)
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PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Curs  cu  tema „Administrarea  patrimoniului
instituţiilor publice”, organizat de Expert Activ
Group (2-6 iulie 2014)

Lansarea  raportului  special  al  instituţiei
Avocatul  Poporului  privind  „Respectarea
drepturilor  copiilor  privaţi  de  libertate  în
România”  realizat  cu  sprijinul  UNICEF
România (3 iulie 2014)

Lansarea  primului  Grant  structural  al
Facultăţii  de  Administraţie  Publică  cu  tema
„Dezvoltarea curriculară şi  creşterea relevanţei
programelor  de studio în administraţie  publică
prin metode innovative  de blended learning şi
corelare cu plata muncii” organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative (4
iulie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Libera  circulaţie  a
lucrătorilor români pe teritoriul UE: realităţi şi
tendinţe  din  perspectivă  economică,
ocupaţională şi socială” organizată de Institutul
în cadrul campaniei de promovare şi diseminare
a rezultatelor proiectului de cercetare Studii de
Strategie şi Politici Asociaţia Clubul de la Cheia
(8 iulie 2014)

Curs cu tema „Codul Muncii 2014 analiza şi
implementarea  celor  mai  recente  modificări
legislative”,  organizat  de  Expert  Activ  Group
(9-13 iulie 2014)

Dezbatere privind proiectul Ordinului pentru
aprobarea “Regulamentului centrelor  de cazare
a străinilor luaţi în custodie publică”, organizată
de Ministerul Afacerilor Interne (10 iulie 2014)

A  III-a  sesiune  a  Comitetului  pentru
Drepturile  Omului  organizat  de  Înaltul
Comisariat pentru Drepturile Omului la Geneva
(14-18 iulie 2014)

Cel de-al XIX-lea Congres de Drept Comparat
organizat  sub  patronajul  Preşedinţiei  Austriei  în
colaborare  cu  Comitetul  Naţional  Austriac  al
Academiei  Internaţionale  de Drept  Comparat  la
Viena, Universitatea din Viena, Institutul Elveţian
de Drept Comparat şi Universitatea Europeană din
Bratislava (20-26 iulie 2014)

Conferinţa  cu  tema  „Romani  and  the
international  Criminal  Court:  between  full
implementation  of  the  Rome  Statute  and
ratification  of  the  Kampala  Amendments”
organizată  de  Ministerul  Afacerilor  Externe  în
colaborare  cu  Comisia  Naţională  de  Drept
Internaţional  Umanitar  şi  cu  Societatea

Naţională  de  Cruce  Roşie  din  România  cu
ocazia  Zilei  justiţiei  penale  internaţionale  (21
iulie 2014)

Sesiune de informare în cadrul „Programului
Europa  creativă  2014  -  2020  –  subprogramul
Cultura”  organizată  de  Comisia  Europeană,
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audovizual
şi  Cultură  din  Bruxelles  şi  Biroul  Europa
Creativă România (1 septembrie 2014)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Global
economy  and  governance  GEG  2014”
organizată  de  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  și  Administrative  în  parteneriat  cu
Academia  Română,  -Institutul  de  Prognoză
Economică, Wuhan University, National Taiwan
University, Ming Chung University din China şi
cu  sprijinul  Parlamentului  României-Camera
Deputaţilor, al Băncii Naţionale a României şi al
Primăriei  Municipiului  Bucureşti  (10-12
septembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Provocări  ale
globalizării  pentru spaţiul  francofon” organizat
de  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  și
Administrative,  cu  participarea  dlui  Clément
Duhaime,  adjunct  al  Secretarului  general  al
Organizaţiei  Internaţionale  a  Francofoniei  (16
septembrie 2014)

Seminar  internaţional  organizat  de  Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative în
parteneriat  cu  Institutul  de  Filosofie  şi
Sociologie din cadrul Academiei Naţionale din
Polonia  (IFIS  PAN)  în  cadrul  proiectului  cu
tema  „Burse  doctorale  şi  postoctorale  pentru
tineri  cercetători  în  domeniile  ţtiinţe  politice,
ştiinţe  administrative,  ştiinţele  comunicării  şi
sociologie”  cu  participarea  profesorului  Josef
Niznik,  director  al  Consiliului  ştiinţific  din
cadrul IFIS (23 septembrie 2014)

Conferinţa  anuală  a  Institutului  de  Drept
European organizată în parteneriat cu Facultatea
de  Drept  a  Universităţii  din  Zagreb  (25-26
septembrie 2014)

Conferinţa  cu  tema  „Valoarea  adăugată  a
serviciilor  de  traducere  şi  interpretariat
profesioniste”, organizată  de  Comisia
Europeană  (Direcţia  Generală  Traduceri),  în
colaborare  cu  Asociaţia  Firmelor  de
Interpretariat  şi  Traduceri  şi  Asociaţia
Traducătorilor  din  România,  marcând  Ziua
europeană a limbilor (26 septembrie 2014)
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