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Institutul Român pentru Drepturile Omului

(IRDO) organism independent, cu personalitate

juridică, înfiinţat prin lege – Legea nr. 9/1991,

reprezintă prima instituţie naţională pentru

drepturile omului creată în România după 1989 şi

singura instituţie naţională din ţara noastră care a

fost recunoscută ca având această calitate, de către

Comitetul de Coordonare a Instituţiilor Naţionale

pentru Drepturile Omului din sistemul ONU.

Institutul, este de asemenea, membru al Reţelei

Europene a Instituţiilor Naţionale pentru Drep -

turile Omului, al Asociaţiei Comisiilor Francofone

de Drepturile Omului, al Institutului European de

Drept de la Bruxelles şi al Institutului Interna -

ţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceze.

IRDO a urmat în întreaga sa evoluţie respec -

tarea Principiilor de la Paris formulate în 1991 la

Conferinţa consacrată instituţiilor naţionale de

drepturile omului, principii devenite document

oficial al Adunării Generale ONU în 1993, şi care

au în vedere: un mandat „cât mai larg posibil”,

care să aibă la bază standardele universale ale

drepturilor omului şi care să includă dubla respon -

sabilitate de a promova şi de a proteja drepturile

omului, acoperind toate drepturile; independenţă

faţă de guvern; independenţă garantată prin

Constituţie sau prin lege; putere adecvată de

investigare; pluralism, inclusiv prin structura per -

sonalului şi/sau cooperare efectivă şi resurse

umane şi financiare adecvate. Totodată, Institutul

s-a dezvoltat potrivit cerinţelor formulate şi de

Consiliul Europei prin Recomandările R (79) 16 şi

(97) 14 şi Rezoluţia (97) 11 ale Comitetului de

Miniştri al Consiliului Europei.

Ancorându-şi preocupările în realităţile con -

crete ale fiecărei perioade, ale fiecărei etape,

Institutul a avut permanent în vedere organizarea

unui cadru corespunzător şi crearea unor mijloace

adecvate pentru aplicarea şi respectarea concretă a

drepturilor omului, pentru o mai bună cunoaş tere şi

conştientizare a lor, atât de către instituţiile publice,

cât şi de către persoanele fizice, cu atât mai mult cu

cât România este membră a ONU, a OSCE, a

Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. 

Aşa cum s-a considerat totdeauna, misiunea

Institutului este de a juca un rol important pentru

ca atât în România cât şi la nivel european

drepturile fundamentale să devină o realitate

pentru toţi. În aceste condiţii, Institutul şi-a orien -

tat activitatea punând un accent deosebit pe

desfăşurarea unor programe şi parteneriate care să

răspundă mai bine cerinţelor internaţionale şi

naţionale de promovare a drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale omului, de formare a catego -

riilor de persoane care au răspunderi în domeniul

protecţiei acestora.

Colaborarea cu instituţiile publice, mediul

academic, organizaţiile neguvernamentale cu

preocupări în domeniul drepturilor omului ş.a. şi

experienţa acumulată de-a lungul timpului au

asigurat Institutului o capacitate sporită de acţiu -

ne, în scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de

Legea nr. 9/1991, ca instituţie naţională indepen -

dentă de promovare a drepturilor omului, acesta

manifestându-se ca o interfaţă, ca o punte de legă -

tură între instituţii ale statului şi societatea civilă.

Activitatea Institutului a fost răsplătită de-a

lungul timpului cu o serie de premii la nivel

internaţional şi naţional, din partea unor instituţii

precum Comisia Naţională Consultativă de

Drepturile Omului din Franţa, Uniunea Juriştilor

din România, Consiliul de Mediere ş.a., iar în anul

2015, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la crearea

Organizaţiei Naţiunilor Unite, Institutul a primit

din partea Asociaţiei pentru Naţiunile unite din

România premiul pentru merite deosebite în

promovarea idealurilor înscrise în Declaraţia

Universală a Drepturilor Omului.

În conceperea programului de activitate pe anul

2016 al Institutului Român pentru Drepturile

Omului au fost avute în vedere, printre altele, Prin -

cipiile de la Paris privind funcţionarea instituţiilor

naţionale de promovare şi protecţie a drepturilor

omului, Programul de acţiune al Conferinţei Mon -



diale a Drepturilor Omului – Viena
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, Declaraţia de

la Durban, Planul de acţiune al Comitetului

Director pentru Drepturile Omului al Consiliului

Europei, Rezoluţia nr. 21/14 privind „Programul

mondial pentru educaţie în domeniul drepturilor

omului” a Consiliului ONU pentru Drepturile

Omului (faza a 3-a a Planului de acţiune – 2015-

2019), Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,

Strategia şi Programul multianual al Agenţiei

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

2013 – 2017, precum şi principalele obiective

stabilite de Comisia Europeană a fi atinse până în

anul 2020 prin Strategia „Europa 2020”, care au

devenit obiective naţionale pentru fiecare ţară

membră a UE (ocuparea locurilor de muncă, cer -

ce tare şi dezvoltare/inovaţie, schimbările climatice/

energie, educaţie, şi sărăcie/excludere socială),

Strategia europeană pentru egalitate între femei şi

bărbaţi (2010-2015), Strategia europeană pentru

drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2010-2020),

Planul strategic al Agenţiei pentru drepturi funda -

mentale a Uniunii europene (2018-2020), precum

şi Planul de acţiuni al Asociaţiei Comisiilor

Francofone de Drepturile Omului.

Acest plan a fost elaborat de Consiliul general

al IRDO şi personalul IRDO, pe baza consultărilor

cu reprezentanţii FRA, Consiliului Europei, OSCE,

organizaţiilor cu atribuţii în domeniul drepturilor

omului, cu mediul academic şi alte componente ale

societăţii civile cu preocupări în domeniul drep -

turilor omului.

Capacitatea institutului de elaborare a răspun -

su rilor oportune în materia drepturilor fundamen -

tale rămâne la fel ca şi cea a Agenţiei pentru

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene „un

domeniu de dezvoltare care va trebui compensat

prin nevoia planificării cercetării pe termen lung,

o contribuţie pertinentă şi oportună la o politică

bazată pe probe (încercări) ce trebuie să garanteze

justul echilibru între răspunsurile la situaţiile de

urgenţă şi polarizarea pe o cercetare pe termen

lung analizând tendinţele evolutive în timp”. 

Pornind de la importanţa deosebită a cunoaş terii

drepturilor omului, şi în anul 2016, Institutul

Român pentru Drepturile Omului a desfăşurat

activităţi de formare, informare, documentare, cer -

cetare şi consultanţă, contribuind, prin întreaga sa

activitate, la formarea persoanelor din struc turile şi

instituţiile publice cu atribuţii în domeniul protec -

ţiei şi promovării drepturilor omului, la informarea

sistematică a cetăţenilor în legătură cu drepturile ce

le sunt garantate prin lege sau sunt prevăzute în

documentele internaţionale la care România este

parte. În acest sens, în anul 2016, Institutul a orga -

nizat numeroase manifestări ştiin ţifice, simpo -

zioane sau seminarii ori mese rotunde, dezbateri,

cursuri de formare, schimburi de experienţă etc. În

cadrul Institutului s-au efectuat cercetări, au fost

publicate şi difuzate lucrări în domeniu, rapoarte

vizând o mai bună înţelegere a standardelor

internaţionale, a instru men telor şi mecanismelor de

protecţie şi promo vare a drepturilor omului pe plan

internaţional şi la care România a aderat, urmă -

rindu-se facilitarea aplicării lor rapide şi corecte pe

plan naţional.

În îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege, de

promovare şi diseminare a drepturilor omului,

Insti tutul Român pentru Drepturile Omului a

încheiat noi parteneriate şi le-a continuat pe cele

deja existente cu diferite instituţii şi cu organizaţii

neguvernamentale, atât la nivel intern, cât şi

internaţional. 

Sintetizând activităţile desfăşurate de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în anul 2016,

acestea pot fi structurate pe următoarele direcţii:

asigurarea unei mai bune cunoaşteri a proble -

maticii drepturilor omului, a modului în care aces -

te drepturi sunt garantate în ţările membre ale

ONU, OSCE, Consiliului Europei şi Uniunii Euro -

pene; informarea instituţiilor internaţionale în

legătură cu modalităţile practice în care drepturile

omului sunt promovate şi garantate în România;

efectuarea de cercetări privind noi drep turi ale

omului, noi încălcări ale drepturilor omului sau

privind aspecte importante din domeniul promo -

vării şi respectării drepturilor omului în ţara

noastră şi pe plan internaţional; organizarea şi

realizarea de programe de formare şi educare în

domeniul drepturilor omului şi găsirea unor noi

metode şi metodologii; promovarea unor domenii

de interes, la iniţiativa ONU sau a altor organizaţii
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Reamintim că IRDO a organizat la Bucureşti Colocviul

internaţional din 15-17 martie 1993,  în pregătirea Confe -

rinţei Mondiale a Drepturilor Omului de la Viena din 1993.

Declaraţia finală a acestui Colocviu cu tema „Reforma insti -

tuţiilor internaţionale pentru protecţia drepturilor omului” a

fost recunoscută şi considerată drept document oficial ONU

prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU A/CONF.157

/PC/42/Add.8, 27 aprilie 1993, iar Colocviul a fost recunos -

cut de către Comitetul pregătitor ca fiind o reuniune satelit

a Conferinţei Internaţionale de la Viena. 



Cercetarea diferitelor aspecte legate de promo -

varea şi respectarea drepturilor omului reprezintă

unul dintre principalele elemente ale activităţii

desfăşurate de Institutul Român pentru Drepturile

Omului. În abordarea acestei activităţi, prevăzută

de lege, Institutul a avut în vedere „Principiile de la

Paris”

2

privind funcţionarea instituţiilor naţio nale

pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului,

Programul de acţiune al Conferinţei Mon diale a

Drepturilor Omului de la Viena (1993),  Agenda

2030 pentru dezvoltare durabilă, Decla raţia de la

Durban (2001), Planul de acţiune al Comitetului

director pentru Drepturile Omului al Consiliului

Europei, Rezoluţia 59/113 a ONU, Strategia FRA

2013-2017, Programul anual al Agenţiei pentru

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene,

Strategia europeană pentru persoanele cu

dizabilităţi (2010–2020), şi, de asemenea, Reco -

mandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia (97) 11

ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei,

ceea ce evidenţiază faptul că cercetarea drepturilor

omului şi învăţarea drepturilor omului constituie

mijloace adecvate pentru respectarea demnităţii

umane, pentru asigurarea respectării drepturilor

omului şi a valorii persoanei umane, pentru crearea

condiţiilor necesare înfăptuirii justiţiei şi respectării

obligaţiilor ce decurg din tratate şi din alte izvoare

de drept internaţional pentru promovarea progre -

sului social şi, evident, crearea unor condiţii mai

bune de trai într-o mai mare libertate.

Având în vedere misiunea sa de a contribui la

edificarea în ţara noastră a unei culturi a drep turilor

omului, Institutul a efectuat cercetări în care au fost

prezentate atât aspecte generale ale istoriei şi

evoluţiei drepturilor omului pe plan internaţional şi

intern, filosofia drepturilor omului, ştiinţa drep -

turilor omului, codificarea în domeniul drepturilor

omului, cât şi domenii specializate legate de

diferitele generaţii de drepturi ale omu lui. Astfel, au

făcut obiectul activităţii de cercetare atât drepturile

din prima generaţie: drepturile civile şi politice, cât

şi cele din generaţia a doua: drepturile economice,

sociale şi culturale. De asemenea, au fost abordate

şi teme aparţinând generaţiei a treia de drepturi ale

omului, cum ar fi: dreptul la pace, dreptul la

dezvoltare durabilă, dreptul la un mediu sănătos

precum şi drepturi considerate de unii specialişti ca

făcând parte din generaţia a patra de drepturi ale

omului. Astfel, au fost întreprinse cercetări pe teme

noi, şi au fost complinite cercetări privind dreptul

la fericire ca drept fundamental al omului (potrivit

Rezoluţiei Adunării Generale ONU nr.

65/309/2011) sau mediul de afaceri şi drepturile

omului (potrivit cadrului de protecţie, respectare şi

remediere al ONU referitor la mediul de afaceri şi

drepturile omului, precum şi documen tul de

implementare din 2008 – DOC A/HRC/8/5), dreptul

la demni tate, cercetări anuale privind drepturile

omului la nivelul UE şi în legislaţia României,

studiul com parat al evidenţierii dreptu rilor omului

în rapoar tele anuale ale Agenţiei pentru Drepturi

Fundamentale a Uniunii Europene.

Experienţa acumulată şi perfecţionarea profe -

sională a cercetătorilor proprii, precum şi a cola -

boratorilor onorifici, cercetători renumiţi, perso-

 nalităţi ale vieţii ştiinţifice sau tineri cercetători, au

DREPTURILE OMULUI 47

2

Principiile fundamentale stabilite la prima întâlnire

internaţională a Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea şi

Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris în 7-9

octombrie 1991, cunoscute drept „Principiile de la Paris”.

Adoptate de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia

48/134 la 20 decembrie 1993.

internaţionale sau regionale (de exemplu: mediul

de afaceri şi drepturile omului); participarea la

proiecte privind drepturile persoanelor cu diza bi -

lităţi, migranţi, femei, copii, violenţa în familie

ş.a.; activităţi editoriale; publicarea reglemen -

tărilor, documentelor, a studiilor şi cercetărilor

recent apărute pe plan internaţional şi naţional în

domeniul drepturilor omului; perfecţionarea activi -

tăţii centrului de documentare al IRDO; acordarea

de consultanţă; organizarea de conferinţe, semi -

narii, simpozioane internaţionale în colaborare cu

comisiile parlamentare şi universităţi.

I. CERCETĂRI CONSACRATE PROMOVĂRII ŞI RESPECTĂRII

DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL
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permis abordarea unor problematici recente din

domeniu, prin lucrări de amploare, cu desfăşurarea

extinsă pe durata a mai mult de un an şi realizate de

echipe de cercetători din institut care au acţionat în

parteneriat cu cercetători asociaţi onorifici tocmai

pentru aprofundarea studiului în condiţiile unei teme

mai ample. În acelaşi timp, au fost realizate cercetări

care au privit domenii specializate, efectuate de obicei

de un singur cercetător, rezultatele acestor studii

materializându-se fie prin publicarea lor în paginile

revistei trimestriale „Drepturile omului”, în publicaţia

lunară Info IRDO, în lucrări, sau în rapoarte de mai

mari dimensiuni, în lucrările publicate de IRDO sau

de alte edituri cunoscute, prezentate în cadrul

manifestărilor ştiinţifice organizate de Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi/sau de diverse

organisme din mediul academic, naţional şi inter -

naţional sau al organizaţiilor neguvernamentale, cu

care Institutul colaborează. În această categorie intră

marea majoritate a studiilor şi cercetărilor efectuate în

cadrul sau cu participarea Institutului Român pentru

Drepturile Omului. De asemenea, cercetările au fost

prezentate în cadrul sesiunii a XXII-a a Universităţii

Internaţionale a Drepturilor Omului.

Cercetările realizate în anul 2016 au avut la

bază legislaţia naţională din domeniul drepturilor

omului şi documentele internaţionale şi regionale

devenite parte din dreptul intern prin ratificarea

acestora de către România. Cităm cu titlu de

exemplu: Carta Drepturilor Omului, Carta ONU;

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile

şi politice (ratificat de România în 1974); Pactul

internaţional cu privire la drepturile economice,

sociale şi culturale (ratificat de România în 1974);

Protocolul facultativ la Pactul internaţional cu

privire la drepturile civile şi politice (ratificat de

România în 1993); Protocoalele la Pactul cu

privire la Drepturile Economice Sociale şi Cul -

turale, Convenţia internaţională privind eliminarea

tuturor formelor de discriminare rasială (ratificată

de România în 1970); Convenţia împotriva torturii

şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime,

inumane sau degradante (ratificată de România în

1990); Convenţia asupra eliminării tuturor for -

melor de discriminare faţă de femei (ratificată de

România în 1981); Convenţia cu privire la drep -

turile copilului (ratificată de România în 1990);

Convenţia privind drepturile persoanelor cu

dizabilităţi (ratificată de România în 2011);

Convenţia europeană a drepturilor omului (ratifi -

cată de România în 1994); Carta socială euro -

peană revizuită (ratificată de România în 1999);

Convenţia europeană privind lupta împotriva

traficului cu fiinţe umane (ratificată de România

în 2006); Convenţia europeană pentru prevenirea

torturii şi a pedepselor sau trata mentelor inumane

sau degradante (ratificată de România în 1994);

Convenţia cadru pentru pro tecţia minorităţilor

naţionale (ratificată de România în 1995), precum

şi altele.

În funcţie de tematica abordată, s-au efectuat:
a) cercetări care au abordat o tematică generală;

b) cercetări consacrate instrumentelor şi

mecanismelor privind protecţia şi promovarea

drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp;

c) cercetări privind protecţia şi promovarea

drepturilor omului;

d) cercetări referitoare la drepturi şi libertăţi

fundamentale ale omului, din cele trei generaţii

unanim recunoscute: drepturile civile şi politice;

drepturile economice, sociale şi culturale; dreptul

la pace, dezvoltare durabilă şi la un mediu sănătos,

dar şi la noi drepturi ale omului, considerate de

specialişti ca făcând parte din a patra generaţie de

drepturi ale omului;

O prezentare exemplificativă a fiecărei cate gorii

de cercetări, demonstrează diversitatea temelor

abordate.

a) Cercetări care au abordat o tematică
generală:

� Educaţi  a continuă, dreptul fiecăruia şi răs -

pun derea tuturor

� Contractul social şi problematica drepturilor

omului faţă în faţă cu postmodernitatea

� Prevalenţa drepturilor fundamentale ale

omului şi cetăţeanului în raport cu drepturile

colective ale minorităţilor în contextul globa -

lizării  

� O Românie accesibilă într-o Europă fără

bariere 

� Democraţia şi Agenda 2030 pentru dezvol -

tare durabilă

� Educaţia şi bunăstarea 

b) Cercetări consacrate instrumentelor şi
mecanismelor privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp:

� Analiza unor reglementări constituţionale şi

legale privind mediul protejat 



II. PROGRAME DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE 

ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor

Omului, educaţia pentru drepturile omului are în

vedere persoana umană ca valoare centrală.

Drepturile omului nu pot fi apărate şi promovate

numai prin existenţa instrumentelor juridice,

educaţia pentru drepturile omului fiind esenţială

pentru înţelegerea, sensibilizarea, susţinerea,

protecţia şi respectarea acestor drepturi la toate

nivelurile şi în toate sectoarele de activitate. Într-

o societate democratică, această formă de educaţie

este absolut necesară şi trebuie să constituie o

preocupare generală şi permanentă, întrucât nu

este suficientă numai consacrarea unor principii şi

norme în acest domeniu, ci acestea trebuie să fie

înţelese, interiorizate şi respectate. Dobândirea de

drepturi înseamnă şi dobândirea de obligaţii, a

indivizilor faţă de ei înşişi, dar şi faţă de  societate,

fără nicio formă de intoleranţă, fără discriminare

sau competiţie negativă.

În această viziune s-au materializat iniţiativele,

programele şi proiectele realizate de IRDO în

domeniul educaţiei şi formării de formatori în anul

2016, acţiuni prin care Institutul a încercat să

contribuie efectiv la realizarea unei adevărate cul -

turi universale a drepturilor omului în România.

Acţiunile desfăşurate în acest sens (a se vedea

Anexa A) au avut în vedere unul din obiectivele

principale cuprinse în Legea privind înfiinţarea

Institutului Român pentru Drepturile Omului:

organizarea de programe de formare destinate
îndeosebi acelor categorii de persoane care au
răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor
omului sau pentru cunoaşterea problematicii
drepturilor omului în rândurile unor largi cate -
gorii ale populaţiei.

Avându-se în vedere principalele domenii de

intervenţie din Programul pentru educaţie post-

2015 al UNESCO, Institutul Român pentru

Drepturile Omului a acţionat în concordanţă cu

pre vederile conţinute în acesta şi a acordat şi în

cursul anului 2016 o atenţie deosebită inten si ficării

şi diversificării acţiunilor concepute pentru dez -

voltarea educaţiei în acest domeniu. Scopul

urmărit a fost cel al formării atitudinilor şi com -

portamentelor cetăţeneşti specifice unei societăţi

democratice şi sporirii interesului şi compe ten ţelor

de participare la viaţa publică a cât mai multor

cetăţeni din rândul tuturor categoriilor socio-

profesionale, atât tineri cât şi vârstnici.

� Reglementări actuale în domeniul nediscri -

minării 

� Aspecte privind administrarea justiţiei din

România ca serviciu public 

� O Românie accesibilă într-o Europă fără

bariere 

� Codificarea în secolul al XXI-lea. Noul cod

civil român

� Aspecte de constituţionalitate privind regi -

mul probelor în procesul penal

c) Cercetări privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului:

� Statul de drept, drepturile omului, siguranţa

cetăţenilor şi starea de excepţie

� Mecanismele ONU şi drepturile persoanelor

de vârsta a treia 

� Incluziunea socială a persoanelor cu diza bi -

lităţi

� Politici ce vizează drepturile şi libertăţile per -

soanelor cu dizabilităţi

d) Cercetări consacrate drepturilor şi liber -
tăţilor fundamentale ale omului: civile şi politice,
economice, sociale, culturale; dreptul la pace,
dezvoltare durabilă şi la un mediu sănătos; cer -
cetări consacrate unor noi drepturi ale omului:

� Drepturile elevului şi manualul digital 

� Drepturile economice şi sociale ale imi gran -

ţilor 

� Prezumţia de nevinovăţie şi societatea con -

trolată

� Aspecte privind reforma serviciilor medicale

spitaliceşti din România

� Aspecte privind încălcarea dreptului la res -

pectarea vieţii private şi de familie, precum

şi a domiciliului în jurisprudenţa CEDO
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În mod concret, Planul de acţiuni al sectorului

de formare şi pregătirea specialiştilor a cuprins,

printre alte obiective:

� promovarea educaţiei în domeniul drepturilor

omului;

� formarea adulţilor şi tinerilor în tema drep -

turilor omului şi copilului;

� formarea de formatori în domeniul drep -

turilor omului;

� formarea educatorilor: cadre didactice din

sis temul universitar şi preuniversitar;

� formarea unor categorii profesionale, care

sunt direct implicate şi au responsabilităţi în

promovarea şi apărarea drepturilor omului şi

copilului;

� consolidarea parteneriatului şi cooperarea cu

instituţiile care fac parte din sistemul de învă -

ţământ românesc, precum şi cu alte instituţii,

asociaţii, ONG-uri din diverse domenii;

� monitorizarea şi sprijinirea programelor de

educaţie existente în domeniul drepturilor

omului, pentru a pune în evidenţă bunele

practici stimulând măsurile care vizează

continuarea, perfecţionarea şi dezvoltarea

acestora.

Conceperea şi organizarea acţiunilor consa -

crate educaţiei în domeniul drepturilor omului au

avut la bază feedback-ul primit din partea

reprezentanţilor Caselor Corpului Didactic, a

dascălilor din diferite şcoli şi licee.

Grupurile ţintă care au beneficiat de activităţile

desfăşurate de către Sectorul formare din cadrul

I.R.D.O. au vizat persoane din domeniile învăţă -

mân tului, cercetării, administraţiei publice, justi -

ţiei, sănătăţii, precum şi persoane din categorii cu

probleme specifice: femei, copii, pensionari,

mino rităţi, persoane cu handicap etc.

Activităţile de formare ale IRDO au fost pro -

iectate şi s-au desfăşurat la iniţiativa Institutului

şi a diferiţilor parteneri, la solicitarea autorităţilor

centrale şi locale sau a unor grupuri socio-profe -

sionale şi au îmbrăcat diferite forme:

– cursuri de formare de lungă durată, acreditate

de MEN;

– cursuri de formare de scurtă durată, de tip

„contact”;

– acţiuni de familiarizare cu principalele instru -

mente referitoare la promovarea şi protecţia

drepturilor omului;

– activităţi de sensibilizare a unor grupuri so ci -

ale privind necesitatea cunoaşterii şi respec -

tării drepturilor omului şi copilului;

– simpozioane, conferinţe, seminarii, mese

rotunde, dezbateri etc.;

– activităţi de diseminare;

– prezentări de cărţi apărute la editura IRDO.

Prin acţiunile şi activităţile destinate educaţiei

pentru drepturile omului s-a urmărit prevenirea

încălcării drepturilor omului prin informarea

cetăţenilor cât priveşte drepturile şi responsa -

bilităţile care le revin, mijloacele pe care le au la

dispoziţie pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile

fundamentale, dar şi formarea de atitudini şi

comportamente pozitive.

În anul 2016 au fost desfăşurate diverse acti vităţi

împreună cu parteneri din rândurile organi zaţiilor

neguvernamentale cu preocupări preponderente în

domeniul educaţiei pentru drepturile omului, cu

instituţii ale statului, dar şi cu instituţii de învăţă -

mânt superior, culte religioase, asociaţii profesio -

nale etc.

Dintre activităţile de educaţie şi de formare

realizate în această perioadă, menţionăm în primul

rând manifestările ştiinţifice cu continuitate:

� a XXII-a ediţie a cursurilor de vară ale

Universităţii Internaţionale a Drepturilor
Omului, organizată de Institutul Român pen -

tru Drepturile Omului în colaborare cu

Catedra UNESCO pentru drepturile omului,

democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pen -

tru Naţiunile Unite din România şi Clubul de

la Cheia „Victor Dan Zlătescu”. 

� dezbateri, cursuri de formare, mese rotunde,

seminarii, conferinţe, lansări de carte ş.a.

organizate în colaborare cu alte instituţii şi

organizaţii neguvernamentale (a se vedea

Anexa A);

� coordonarea Catedrei UNESCO pentru drep -
turile omului, democraţie, pace şi toleranţă
de către IRDO şi Universitatea de Nord, Baia

Mare, activitate cu caracter permanent,

care include cursurile de masterat, sin gu -

rele din ţară de acest gen;

� a XXII-a ediţie a concursurilor naţionale ale

elevilor „Olimpiada de educaţie şi cultură
civică” şi, respectiv, „Democraţie şi tole -
ranţă”;

� dezbateri, simpozioane, colocvii consacrate

promovării drepturilor omului în diferite

dome nii (vezi Anexa A) etc;
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1. Educarea tinerei generaţii în spiritul res -
pectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schim -
bului liber de opinii, este un obiectiv care

constituie obiectul unui parteneriat între Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul

Educaţiei Naţionale şi care s-a concretizat şi în

anul 2016 prin desfăşurarea unor activităţi deve -

nite tradiţionale: concursurile şcolare naţionale

„Olimpiada de educaţie civică şi cultură civică” şi

„Democraţie şi toleranţă”, cursuri de formare

continuă pentru profesori şi învăţători; colocvii,

simpozioane şi dezbateri (a se vedea Anexa A) pe

teme privind diferite aspecte ale activităţii de

educaţie pentru drepturile omului şi, nu în ultimul

rând, Concursul de creativitate didactică în dome -
niul realizării de materiale auxiliare utilizabile în
educaţia pentru drepturile omului şi un Concurs
de creaţie plastică pentru elevii din învăţământul
primar.

2. Concursurile şcolare naţionale
Ca urmare a unei iniţiative a Institutului Român

pentru Drepturile Omului, Ministerul Educaţiei

Naţionale a inclus, începând cu anul 1994, disci -

plinele educaţie civică (clasele III-IV), respectiv

cultură civică (clasele VII-VIII) în categoria celor

pentru care se organizează concursuri anuale cu

etape până la nivel naţional.

Aceste concursuri, în organizarea cărora

Institutul Român pentru Drepturile Omului este

partener al Ministerului Educaţiei, cunoscute sub

denumirea de olimpiade, răspund nevoii de

educaţie a tinerilor în vederea asumării de către

aceştia a rolului şi statutului de cetăţean în cadrul

unei societăţi democratice, în scopul formării şi

dezvoltării competenţelor de participare la viaţa

publică, a spiritului social critic şi a capacităţii de

toleranţă.

a) Olimpiada naţională de ştiinţe socio-

umane

Faza naţională a Olimpiadei de ştiinţe socio-

umane s-a desfăşurat la Tulcea, în luna aprilie

2016, şi a fost organizată de Ministerul Educaţiei

Naţionale în parteneriat cu Institutul Român

pentru Drepturile Omului. Acest concurs este unul

de excelenţă şi se adresează elevilor cu aptitudini

în domeniul ştiinţelor socio-umane, având ca

obiec tiv educaţia în vederea cunoaşterii şi expe -

rimentării valorilor fundamentale ale drep turilor

omului, a deprinderii de comportamente care

respectă aceste drepturi esenţiale, dar şi de com pe -

tenţe de participare la viaţa publică. 

Disciplinele de concurs sunt: educaţie civică,

cultură civică, logică, psihologie, sociologie, eco -

nomie şi filosofie. La disciplina educaţie civică,

elevii participă în cadrul unor echipe formate din

doi elevi din clasele a III-a sau a IV-a, în timp ce

la disciplina cultură civică echipele sunt consti -

tuite din elevi din clasele a VII-a sau a VIII-a din

cadrul aceleiaşi unităţi şcolare. Şeful sectorului

formare şi pregătirea specialiştilor din cadrul

IRDO a participat în calitate de preşedinte al

Comisiei pentru educaţie şi cultură civică la

această olimpiadă.

Şi la ediţia din acest an, cele mai bune lucrări

realizate de echipele participante au beneficiat de

diplome şi premii acordate de Institutul Român

pentru Drepturile Omului.

b) A XXII-a ediţie a etapei finale a Con -

cursului naţional „Democraţie şi toleranţă”

Concursul iniţiat de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul

Educaţiei Naţionale reprezintă o formă complexă

de educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din

ciclul primar şi gimnazial. Obiectivele generale

ale concursului vizează asumarea rolului şi sta -

tutului de cetăţean în cadrul unei societăţi demo -

cratice, formarea şi dezvoltarea spiritului civic

constructiv. 

În mod concret, concursul urmăreşte cunoaş -

terea de către elevi a unor concepte esenţiale

specifice unei societăţi democratice şi a unui stat

de drept: democraţie, toleranţă, drepturile omului,

drepturile copilului; cunoaşterea reglementărilor

naţionale şi internaţionale referitoare la aceste

concepte; exersarea de către elevi a atitudinilor şi

comportamentelor democratice, tolerante şi a

spiritului civic; formarea şi dezvoltarea deprin de -

rilor de participare la viaţa comunităţii educaţio -

nale; formarea motivaţiei în vederea promovării

şi apărării drepturilor omului şi ale copilului. 

Concursul s-a desfăşurat pe trei dimensiuni:

teoretică (constă într-o lucrare scrisă), practic-

aplicativă (elaborarea unui proiect pentru solu ţio -

narea uneia dintre problemele şcolii sau comu ni tăţii

locale căreia îi aparţin elevii, proiectul având forma

unui portofoliu) şi artistică (realizarea unei lucrări

plastice – desen, grafică, pictură, colaj, sculptură

etc., care să ilustreze modul de soluţionare a
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problemei prezentate în cadrul proiectului la nivelul

probei practic-aplicative), cu participarea unor

echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul

din învăţământul primar. 

Experienţa acumulată în perioada de desfăşu -

rare a concursului a pus în evidenţă şi în acest an

o creştere constantă a calităţii materialelor pre -

zentate în cadrul concursului – sub toate cele trei

dimensiuni ale sale, precum şi a interesului faţă de

problematica pe care o implică. Preşedintele

Comisiei Centrale a Concursului Naţional „Demo -

craţie şi Toleranţă” este reprezentantul IRDO.

Evaluarea lucrărilor teoretice, a portofoliilor şi

lucrărilor plastice se realizează de trei subcomisii

separate formate din cadre didactice de speci -

alitate, preşedintele Comisiei Centrale a Con -

cursului fiind şeful sectorului formare şi pregătirea

specialiştilor din cadrul IRDO. 

Concursul, a cărui ediţie din anul 2016 s-a

desfăşurat la Târgovişte, a urmărit dezvoltarea

competenţelor de cooperare la nivelul grupului,

stimulând preocupările pentru promovarea şi

respectarea drepturilor omului. În urma rezul -

tatelor la cele trei probe ale concursului, Institutul

Român pentru Drepturile Omului a acordat pre -

miile speciale şi menţiunile „Drepturile Omului”.

c) Concursul Naţional de creativitate didac -

tică în domeniul materialelor auxiliare des -

tinate educaţiei pentru drepturile omului,

democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul

preuniversitar

Acest concurs este organizat de Institutul

Român pentru Drepturile Omului, o dată la doi

ani, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţio -

nale şi Case ale Corpului Didactic din ţară, con -

cursul bucurându-se de un larg interes din partea

cadrelor didactice din întreaga ţară.

În cadrul expoziţiei organizate în această ediţie

au fost expuse lucrări aparţinând cadrelor didac -

tice din judeţele Baia Mare, Caraş-Severin, Cluj,

Dolj, Hunedoara, Mehedinţi sau Ilfov. Ca şi în anii

precedenţi, această acţiune s-a dovedit şi în anul

2016 ca fiind una benefică şi constructivă, desfă -

şurându-se în spiritul educaţiei pentru drepturile

omului, democraţie şi o cultură a păcii.

Prin implicarea şi pasiunea de care au dat

dovadă, cadrele didactice au susţinut elevii în

acţiunile menite să stimuleze însuşirea prin prac -

tică a valorilor cetăţeniei active şi responsabile, ca

şi a comportamentelor necesare realizării unui

mediu armonios în societatea în care trăiesc. În

acest sens, materialele auxiliare au vizat diferitele

obiective ale educaţiei pentru drepturile omului şi

au susţinut participarea activă a copiilor, familia -

rizându-i cu problematica drepturilor omului şi

facilitând dobândirea de abilităţi şi dezvoltarea de

atitudini privind respectul faţă de demnitatea

umană.

d) Concursul de creaţie plastică pentru

elevii din învăţământul primar a fost organizat

în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei Inter na -

ţionale a Drepturilor Omului” în parteneriat cu

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi Colegiul

Naţional „Jean Monnet” din Ploieşti. 

e) Concursul de eseuri, poveşti şi lucrări

plastice pentru elevii din învăţământul primar

având ca temă „Drepturile omului – universalitate

sau privilegiu” a fost un eveniment organizat în

parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ion Vişoiu” din

Chitila, judeţul Ilfov.

3. În domeniul pregătirii continue a învăţă -
torilor şi profesorilor care realizează educaţia
pentru drepturile omului, în anul 2016, Institutul

Român pentru Drepturile Omului a continuat

organizarea, în parteneriat cu Casa Corpului

Didac tic Bucureşti, a Programului de formare

„Edu caţie pentru drepturile omului şi ale copi -

lului”. Acest program este acreditat de Ministerul

Educaţiei Naţionale şi a avut ca public ţintă cadre -

le didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul

preuniversitar.

Creat ca urmare a solicitărilor numeroase veni -

te din rândul cadrelor didactice pentru formarea

personalului didactic în domeniul drepturilor

omului, programul a avut şi în anul 2016 scopul

de a sprijini elevii în procesul cunoaşterii şi

conştientizării drepturilor omului şi ale copilului,

a legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

4. Activităţi consacrate pregătirii practicie -
nilor şi funcţionarilor publici 

Cursurile Universităţii Internaţionale a Drep tu -
rilor Omului reprezintă o reuniune de specialişti şi

experţi ce are ca scop reînnoirea şi perfecţio narea

programelor de formare în domeniul drep turilor

omului. Cea de-a XXII-a ediţie a Univer sităţii
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Internaţionale a Drepturilor Omului cu tema „Drep -

turile omului: realităţi şi perspective”, a fost organi -

zată 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 con -

cursul membrilor AIDC, ELI, IDEF şi participarea

unor reprezentanţi ai Senatului, Camerei Depu ta ţilor,

Consiliului Legislativ, Ministerului Afacerilor

Externe, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Aface -

rilor Externe, Secretariatului General al Guver nului. 

Ediţia din 2016 a Universităţii Internaţionale a

Drepturilor Omului a reunit experţi, cercetători,

reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale,

reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale,

cadre didactice universitare, magistraţi, doctoranzi

şi masteranzi. În cadrul manifestărilor au fost

prezentate publicaţiile IRDO şi cele mai noi

informaţii privind drepturile omului.

5. Alte forme specifice de pregătire şi educaţie
în domeniul drepturilor omului:

a) Elaborarea unor programe speciale con -

sacrate unor evenimente mai importante şi

apreciate ca atare de Organizaţia Naţiunilor

Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru

Securitate şi Cooperare în Europa etc. şi cu

rezonanţă pentru protecţia şi promovarea

drepturilor omului. 

Din categoria acestor proiecte, în anul 2016 au

fost realizate acţiuni legate de următoarele

momente şi evenimente:  

– Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi

Programul Educaţie 2030;

– 66 de ani de la adoptarea Convenţiei

europene pentru apărarea drepturilor omului şi a

libertăţilor fundamentale;

– 22 de ani de la ratificarea Convenţiei euro -

pene pentru apărarea drepturilor omului şi a

libertăţilor fundamentale de România;

– 49 de ani de la intrarea în vigoare a Pactului

internaţional privind drepturile civile şi politice şi

a Pactului internaţional privind drepturile econo -

mice, sociale şi culturale;

– 61 de ani de la aderarea României la ONU;

– 42 de ani de la înfiinţarea OSCE.

b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru

drepturile omului, democraţie, pace şi tole -

ranţă.

Catedra funcţionează în baza unui acord între

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie,

Ştiinţă şi Cultură – Paris, Institutul Român pentru

Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia

Mare. Această catedră reprezintă un centru de

cercetare, dezbatere şi formare la nivel postuni -

versitar ale cărei programe de master, singurele de

acest fel din România, integrează, în pas cu

evoluţiile şi progresele din acest domeniu specific,

rezultatele cercetării realizate pe plan naţional şi

internaţional. În anul 2016 o nouă promoţie a ab -

sol vit masteratul în drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă.  

c) Organizarea unor cursuri de formare şi

participarea la dezbaterea diferitelor aspecte

referitoare la respectarea şi promovarea

drepturilor omului în cadrul unor manifestări

ştiinţifice, simpozioane, colocvii, dezbateri, mese

rotunde etc. sau în cadrul media (a se vedea

Anexa B).

În îndeplinirea mandatului său, Institutul a avut

în vedere atragerea diferitelor instituţii publice şi

organizaţii neguvernamentale în acţiuni ţinând de

domeniul drepturilor omului prin intermediul unor

parteneriate. Şi în anul 2016 au fost încheiate,

respectiv, reînnoite, astfel de parteneriate care au

obţinut rezultate notabile în cadrul activităţilor

desfăşurate. Amintim dintre acestea: conferinţa cu

tema „Oportunităţi şi obstacole în atingerea obiec -

tivelor reconcilierii vieţii de familie cu cea

profesională”, seminarul cu tema „Ziua Interna ţio -

nală de Comemorare a Holocaustului”, confe rinţa

cu tema „Educaţia pentru toleranţă”, con  fe rinţa cu

tema „5 ani de la adoptarea Convenţiei Consiliului

Euro pei privind prevenirea şi combaterea violenţei

împotriva femeilor şi a violenţei domestice”, sim -

pozionul cu tema „Accesibilitatea digitală – un pas

mare către incluziunea digitală”, conferinţa inter -

naţională „Eficienţa normelor juridice”, simpo -

zionul cu tema „Instrumente universale, regionale

şi naţionale privind traficul de persoane”,

conferinţa cu tema „Dreptul refugiaţilor în

contextul actual euro pean”, Simpozionul cu tema

„Diversitatea lingvis tică – patrimoniul cultural al

Uniunii Europene”. 
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Activitatea de organizare a unor seminarii,

simpozioane sau mese rotunde, împreună cu

celelalte activităţi ale Institutului, de cercetare,

educare şi formare, se constituie într-un ansamblu

armonios de abordare a problematicii drepturilor

omului, subliniind importanţa promovării şi pro -

tec ţiei acestora.

Rapoartele şi studiile prezentate cu ocazia

acestor manifestări au fost rodul activităţii de

cercetare a Institutului Român pentru Drepturile

Omului. Ne referim atât la manifestări organizate

de Institut (a se vedea Anexa A), cât şi la acţiuni

organizate în parteneriat. Schimbul de experienţă,

opiniile şi concluziile desprinse au permis

conturarea unor noi teme de cercetare, a unor

modalităţi noi de abordare a aspectelor de formare

şi educare în spiritul respectului drepturilor

omului.

Solicitarea Institutului de către organizaţii şi

organisme cu preocupări în domeniul drepturilor

omului, din ţară sau din străinătate, de a participa

cu studii, comunicări, rapoarte etc. la acţiuni

organizate de acestea (a se vedea Anexa B)

ilustrează faptul că Institutul s-a făcut remarcat

atât pe plan naţional, cât şi internaţional, prestigiu

câştigat prin rigoarea şi consecvenţa implicării

Institutului în protecţia şi promovarea drepturilor

şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Este de remarcat faptul că în mod constant

Institutul a atras de multe ori participarea la

manifestările sale şi a determinat implicarea în

organizarea lor a numeroşi factori cu atribuţii sau

preocupări în domeniul drepturilor omului din

cadrul Parlamentului, al mediului academic, al

organismelor guvernamentale şi neguverna men -

tale sau al unor organizaţii internaţionale şi

regionale. Prin antrenarea acestor factori – prin

contribuţia pe care au avut-o participând cu studii,

prezentări, comunicări sau cu expertize sau ra -

poarte proprii sau la care şi-au adus contribuţia –

s-a urmărit o mai bună comunicare şi o mai

strânsă colaborare pentru găsirea şi aplicarea unor

soluţii mai eficiente pentru promovarea şi pro -

tecţia drepturilor omului în România.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a

organizat numeroase întâlniri şi dezbateri consa -

crate afirmării, promovării şi protecţiei drepturilor

omului la care au participat personalităţi din ţară

şi de peste hotare recunoscute pentru contribuţia

lor la cunoaşterea şi promovarea drepturilor

omului.

Nediscriminare

Înţelegerea profundă a caracterului universal

al drepturilor omului presupune recunoaşterea

necon diţionată şi fără niciun fel de restricţii a

diversităţii umane, a factorilor civilizaţionali care

indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţi -

nând unor rase, etnii, categorii de vârstă, de comu -

nităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun

argument pentru manifestări de excluziune şi

discriminare sau forme de intoleranţă şi agresi -

vitate.

Pluralismul şi diversitatea trebuie privite ca o

formă contemporană de progres pe drumul păcii,

toleranţei şi înţelegerii între popoare. Diversitatea

şi cultura diversităţii nu înseamnă numai simpla

prezenţă a unor grupuri diferite, ci şi acceptarea

acelor diferenţe existente în cadrul aceluiaşi grup. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului, ca

în fiecare an, s-a alăturat campaniei organizate de

Reţeaua United Against Racism cu ocazia săptă -

mânii acţiunii europene împotriva rasismului (12-

21 martie), organizând dezbateri în urma cărora

s-au conturat o serie de recomandări concrete

privind combaterea rasismului şi a discriminării

multiple.

Amintim în acest sens de simpozionul „Nu

învinuiţi migranţii şi refugiaţii pentru toate pro -

ble mele cu care se confruntă Uniunea Euro -

peană”, organizat în colaborare cu Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă – Universitatea de Nord din Baia

Mare, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România (ANUROM), IDEF, Asociaţia Clubul

de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asociaţia

Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la

Vârsta a Treia (ARDOVT). De asemenea, sub

coordonarea Institutului Român pentru Drepturile

Omului, Fundaţia Adolescenţa a organizat concurs

de eseuri cu tema „Rădăcinile unei plante

otrăvitoare – discriminarea”.
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IRDO a iniţiat dezbaterea privind Proiectul de

Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes

naţional în domeniul protecţiei drepturilor copi -

lului pentru perioada 2016-2018, lansat de

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice. Dezbaterea a fost organi -

zată  în parteneriat cu  Asociaţia Română pentru

Libertate Personală şi Demnitate Umană, Aso ci -

aţia pentru Naţiunile Unite din România Asociaţia

Clubul de la Cheia, Liga Independentă Română

pentru Drepturile Copilului şi Tânărului şi Asoci -

aţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei –

Family Forum.

Activităţile IRDO de monitorizare privind

drep tul persoanelor vârstnice şi îngrijirea acestora

pe termen lung în cadrul centrelor de îngrijire din

ţară se înscriu şi în tema nediscriminării. Per soa -

nele vârstnice fac parte dintr-o categorie vulne -

rabilă cu un risc crescut de a suferi abuzuri sau

discriminări. Aceste activităţi de monitorizare s-au

desfăşurat în perioada februarie – martie 2016.

În data de 6 mai 2016, cu ocazia Zilei Naţio -

nale a Egalităţii de Şanse Institutul Român pentru

Drepturile Omului a  organizat Conferinţa cu tema

„Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi

bărbaţi – un principiu fundamental al drepturilor

omului”, în colaborare cu Catedra UNESCO pen -

tru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă

– Universitatea de Nord din Baia Mare, Asociaţia

pentru Promovarea Drepturilor Familiei – Family

Forum, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor

Dan Zlătescu”, Liga Independentă Română pentru

Drepturile Copilului şi Tânărului, Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană şi Asociaţia Română pentru Drepturile

Femeii.

În cadrul Conferinţei cu tema „5 ani de la adop -

tarea Convenţiei Consiliului Europei privind

prevenirea şi combaterea violenţei împotriva

femeilor şi a violenţei domestice”, organizată pe

11 mai 2016, de către Institutul Român pentru

Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia

Clubul de la Cheia . au fost dezbătute aspecte ale

discriminării multiple şi ale riscului de discri -

minare pe care îl prezintă categoriile vulnerabile

de populaţie, în special femeile şi fetele aparţinând

unor minorităţi sau având calitatea de solicitante

de azil.

În spiritul educaţiei continue pentru respectarea

şi promovarea drepturilor omului a avut loc cea

de a  XXII-a ediţie a etapei finale a concursului

naţional „Democraţie şi toleranţă”, organizat de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Cercetării Ştiinţifice. Evenimentul s-a desfăşurat

la  Târgovişte în perioada  25-28 iulie 2016.

Simpozionul din data de 1 august 2016, cu

tema „Toleranţă zero faţă de violenţa împotriva

femeilor şi a violenţei domestice” organizat de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu Asociaţia Română pentru Drepturile

Femeii, Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană şi Asociaţia pentru

Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum

a marcat împlinirea a 2 ani de la intrarea în vigoare

a Convenţiei de la Istanbul privind pre venirea şi

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a

violenţei domestice.

Totodată, subliniem organizarea Conferinţei

Internaţionale a Nediscriminării şi Egalităţii de

Şanse – NEDES 2016, de către Comisia pentru

drepturile omului, culte şi problemele mino -

rităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, Consiliul

Naţional pentru Combaterea Discriminării, Uni -

ver sitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti

şi cu concursul Institutului Român pentru Drep -

turile Omului.

La solicitarea comisiilor de specialitate din

cadrul Parlamentului, Institutul a contribuit cu

puncte de vedere privind o serie de proiecte legis -

lative, dintre care amintim proiectul privind

recunoaşterea prin lege a parteneriatului civil în

România, modificarea unor pedepse prevăzute

pentru infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii

sexuale

3

. În acest sens IRDO a făcut referire la

documentele internaţionale şi regionale privind

drepturile omului, demnitatea, nediscriminarea,

libertatea de exprimare ş.a. 

Drepturile copilului 

Interesul sporit pentru drepturile unor categorii

de populaţii distincte, cum ar fi drepturile celor

mai mici şi vulnerabile fiinţe umane – copiii – se

regăseşte ca o prioritate pe agenda instituţiilor

naţionale şi internaţionale care au ca obiect pro -

movarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale

omului

3
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În acest sens IRDO a organizat o serie de eve -

nimente, dezbateri şi discuţii atât cu repre zentanţii

instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu cât şi

cu reprezentanţi ai mediului academic şi ai orga -

nizaţiilor neguvernamentale. Întâlnirile au privit

aspecte legate de îmbunătăţirea legislaţiei din

domeniu, dreptul la educaţie, neexploatarea prin

muncă, nediscriminarea anumitor categorii de

copii (romi, refugiaţi, cu dizabilităţi). 

În rezonanţă cu tema din acest an propusă de

Organizaţia Naţiunilor Unite cu ocazia Zilei inter -

naţionale de conştientizare a autismului, IRDO a

organizat în data de 1 aprilie 2016, Conferinţa cu

tema „Autism şi Agenda 2030. Includere şi neu -

rodiversitate”, în colaborare cu Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România, Catedra UNESCO

pentru drepturile omului, democraţie, pace şi

toleranţă, Universitatea de Nord din Baia Mare şi

Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii 

Printre drepturile copilului se numără desigur

şi dreptul la educaţie, aceasta fiind un factor

esenţial pentru dezvoltarea armonioasă şi inte -

grarea în societate. Alfabetizarea este una dintre

cele mai mari realizări obţinute de către omenire,

la nivel global, 860 de milioane de adulţi continuă

să fie analfabeţi, iar peste 100 de milioane de copii

nu frecventează şcoala. Cu ocazia Zilei inter -

naţionale pentru alfabetizare, 8 septembrie 2016,

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România (ANUROM) şi Asociaţia Clubul de la

Cheia „Victor Dan Zlătescu”, a organizat o masă

rotundă cu tema „Analfabetismul, o plagă socială,

cauze şi măsuri de combatere”. Evenimentul a

reu nit experţi, cercetători, reprezentanţi ai auto ri -

tăţilor, instituţii academice şi universitare, aso -

ciaţii civice, organizaţii guvernamentale şi non

guvernamentale. În lucrările prezentate precum şi

în cadrul dezbaterilor s-a subliniat că educaţia, în

general, constituie un agent important în promo -

varea păcii şi a toleranţei. O persoană alfabetizată

poate lupta mai eficient împotriva sărăciei, a

problemelor de sănătate şi a prejudecăţilor, îşi

poate îmbunătăţi veniturile, poate dezvolta relaţii

armonioase cu restul lumii şi ceea ce este extrem

de important îşi poate cunoaşte propriile drepturi.

Anul 2016 a fost şi primul an de implementare al

Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030, iar în

acest context acţiunile în privinţa alfabetizării

însemnă incluziune, o calitate echitabilă a educa -

ţiei şi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul

vieţii, în special pentru tineri şi adulţi.

Accesul la justiţie

Înfăptuirea actului de justiţie, în orice tip de

societate sau regim politic este indisociabilă de

ideea statului de drept, care înseamnă nu doar

proclamarea unor valori şi principii generale, ci şi

implementarea consecventă a legii. Dincolo de

acţiunile care transpun o ordine juridică în fapt

este imperios necesară recunoaşterea şi respec -

tarea unui drept fundamental al omului – accesul

la justiţie, fără îngrădiri şi restricţii.

Pe parcursul anului 2016 IRDO a organizat o

serie de conferinţe, seminarii şi dezbateri având

ca obiect accesul la justiţie ca drept fundamental.

Dintre acestea amintim:

Cea de-a cincea ediţie a conferinţei interna ţio -

nale „Eficienţa normelor juridice – interpretarea

şi aplicarea legii”, a avut ca temă principală de

dezbatere perspectivele privind interpretarea şi

aplicarea legii. Evenimentul a fost organizat de

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,

Facul tatea de Drept din Cluj Napoca, în colabo -

rare cu Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al

Academiei Române, Departamentul de Cercetări

Socio-Umane, Asociaţia Română de Ştiinţe

Penale, Institutul de Ştiinţe Administrative din

Republica Moldova. Conferinţa a fost dedicată

provocărilor actualului deceniu. În acest sens, pe

parcursul celor două zile au fost aduse în atenţia

participanţilor probleme de mare actualitate

privind interpretarea şi aplicarea legii. S-a evi -

denţiat faptul că amploarea şi multiplicarea

activităţilor sociale reclamă în întreaga lume

existenţa unor norme legale. Astfel, aspecte legate

de protecţia datelor, comerţul internaţional, pro -

bleme legate de mediu şi conflictele militare

internaţionale precum şi relaţiile familiale, pro -

prietatea sau drepturile fundamentale ale omului

sunt reglementate pe diferite niveluri.

Cea de a 3-a ediţie a Conferinţei anuale cu par -

ti  cipare internaţională „Justiţia şi dreptul adminis -

trativ din perspectivă interdisciplinară”, organizată

în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice

şi Administrative, Facultatea de Administraţie

Publică, Universitatea „Magna Graecia”, Catan -

zaro, Italia, şi Universitatea „Petru Maior”, Târgu

Mureş. 



Conferinţa cu tema „Ia atitudine faţă de drep -

turile cuiva astăzi”, organizată cu ocazia Zilei

Internaţionale a Drepturilor Omului de către

Institutul Român pentru Drepturile Omului alături

de Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

Evenimentul a fost dedicat evoluţiei drepturilor

omului, democraţiei şi statului de drept în context

internaţional şi regional, iar temele dezbătute au

tratat aspecte privind funcţionarea instituţiilor

democratice, eficienţa şi independenţa sistemului

judiciar, noi drepturi ale omului şi protecţia lor

prin mecanisme internaţionale. 

IRDO este membru în Grupul de lucru juridic

din cadrul Reţelei Europene de Instituţii Naţionale

pentru Drepturile Omului şi a participat activ în

cadrul temelor de discuţie privind reforma Curţii

Europene a Drepturilor Omului, precum şi la

promovarea Convenţiei europene a drepturilor

omului şi a Cartei Drepturilor Fundamentale a

Uniunii Europene.

Familie 

Familia rămâne în centrul vieţii societăţii. Ea

asigură bunăstarea membrilor ei, contribuie la

educaţia tineretului şi are grijă de persoanele

vârstnice. Obiectivele centrale ale Agendei 2030

pentru dezvoltare durabilă se axează pe eradicarea

sărăciei, promovarea prosperităţii economice, dez -

vol tarea socială şi bunăstarea populaţiei, prote -

jarea mediului. Politicile familiale contribuie la

realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 1 şi

5 din Agenda 2030, care se referă la combaterea

foametei şi a sărăciei, asigurarea unei vieţi sănă -

toase şi a bunăstării pentru toate vârstele prin

asigurarea educaţiei continue şi realizarea egali -

tăţii de gen. Şi în anul 2016 IRDO a avut în vedere

promovarea şi consolidarea politicilor de sprijinire

a familiei, precum şi intensificarea activităţilor în

domeniul cercetării pentru a-şi aduce contribuţia

la fundamentarea acestora, elementele esenţiale

constând în combaterea şi prevenirea sărăciei şi a

excluziunii sociale. 

Între activităţile consacrate Zilei Internaţionale

a familiei

4

amintim dezbaterea cu tema „Educaţia

şi bunăstarea”, în colaborare cu Asociaţia pentru

Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum,

Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan

Zlătescu”, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România (ANUROM), Asociaţia Română pentru

Libertate Personală şi Demnitate Umană, şi

Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii. 

Scopul acestei mese rotunde a fost sensi -

bilizarea opiniei publice cu privire la rolul familiei

în societate, promovarea celor mai noi tendinţe

socio-economice şi demografice care afectează

nucleul familial, precum şi identificarea proble -

melor cheie cu care se confruntă familia con -

temporană şi posibile răspunsuri la acestea. S-a

evidenţiat faptul că politicile familiale la nivel

naţional, care se referă la diferite faţete ale vieţii

de familie, de multe ori, deşi au potenţial, nu sunt

implementate aşa cum ar trebui pentru a reuşi să

contribuie în mod concret la realizarea multor

obiective naţionale de dezvoltare durabilă.

Problemele realizării unui echilibrului între

viaţa personală şi profesie în cadrul familiei au

fost dezbătute şi analizate în vederea identificării

celor mai eficiente propuneri şi soluţii cu ocazia

Conferinţei cu tema „Oportunităţi şi obstacole în

atingerea obiectivelor reconcilierii vieţii de fa -

milie cu cea profesională”, organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România

(ANUROM) şi Asociaţia Family Forum.

În tema drepturilor familiei s-a înscris şi masa

rotundă din 11 iulie 2016 „Să investim în

adolescente” – aceasta fiind şi tematica propusă

de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru sărbă -

torirea din acest an a Zilei Mondiale a Populaţiei.

Evenimentul a fost organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei

– Family Forum şi Asociaţia Clubul de la Cheia

„Victor Dan Zlătescu”.

Combaterea traficului de persoane

O temă importantă pe agenda Institutului

Român pentru Drepturile Omului este şi  respec -

ta rea, protecţia şi promovarea drepturilor  persoa -

nelor care devin victime ale traficului cu fiinţe

umane. În contextul amplificării fenomenului

migraţiei, categoriile vulnerabile de populaţie,

femeile adolescentele, copiii, în special din medii

sărace se confruntă tot mai frecvent cu acest risc.

Institutul Român pentru drepturile omului a

4

Ziua de 15 mai a fost declarată de către Adunarea

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite ca fiind Ziua

Internaţională a Familiei, printr-o Rezoluţie dată în

septembrie 1993. La propunerea Institutului Român pentru

Drepturile Omului şi susţinută de Patriarhia României, ziua

de 15 mai a devenit oficial şi Ziua familiei române.
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continuat cercetările în acest domeniu. Atât prin

intermediul revistei trimestriale IRDO, cât şi prin

manifestările organizate pe această temă, s-a

prezentat tuturor celor interesaţi în domeniu

(instituţiilor guvernamentale şi de specialitate,

reprezentanţilor legislativului şi societăţii civile)

analiza instrumentelor regionale şi naţionale

privind prevenirea şi combaterea traficului de

persoane. În acest sens amintim simpozionul  cu

tema „Instrumente universale, regionale şi naţio -

nale privind traficul de persoane” organizat, cu

ocazia împlinirii a 65 de ani de la intrarea în

vigoare a Convenţiei pentru reprimarea traficului

cu fiinţe umane şi a exploatării prostituţiei seme -

nilor, de către  Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor

Dan Zlătescu” şi Asociaţia Română pentru Liber -

tate Personală şi Demnitate Umană.

Azil şi Migraţie

Garantarea drepturilor omului, prin documen -

tele adoptate la nivel internaţional, regional şi

naţional, asigură protecţia drepturilor persoanelor

care îşi părăsesc ţara de origine. Drepturile fun -

damentale trebuie recunoscute tuturor per soanelor

indiferent de statutul lor: solicitanţi de azil, refu -

giaţi sau migranţi. În acest sens IRDO, prin

cercetările realizate, dezbaterile organizate şi

punctele de vedere prezentate diferitelor comisii

parlamentare, a urmărit în permanenţă eviden -

ţierea reglementărilor internaţionale şi regionale

din domeniu şi transpunerea acestora în legislaţia

naţională.

În contextul fenomenului acutizant al migraţiei,

IRDO a organizat şi în cursul acestui an o serie de

manifestări dedicate crizei refugiaţilor şi

gestionării acesteia. Astfel. în data de 9 mai 2016,

a avut loc masa rotundă cu tema „Europa 2016 şi

gestionarea celei mai dificile provocări – criza

refugiaţilor”. Evenimentul organizat în colaborare

cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,

democraţie, pace şi toleranţă, Universitatea de

Nord din Baia Mare şi Asociaţia pentru Naţiunile

Unite din România. Totodată, în contextul preo -

cupărilor şi activităţilor de cercetare ale IRDO pe

această tema, la invitaţia Comisiei pentru drep -

turile omului, culte şi problemele minorităţilor

naţionale a Camerei Deputaţilor, reprezentanţi ai

Institutul Român pentru Drepturile Omului au

participat la dezbaterea privind Comunicarea cu

tema „Posibilităţi de reformare a sistemului

european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor

legale de migraţiune – COM(2016)197” (8 iunie

2016)

În 10 iunie, 2016, a avut loc inaugurarea

Clinicii de drepturile omului în domeniul mi -

graţiei, de către IRDO în parteneriat cu Facul tatea

de Administraţie Publică a Şcolii Naţionale de

Studii Politice şi Administrative, care a repre -

zentat o etapă importantă a activităţii IRDO în

domeniul azilului şi migraţiei. De asemenea,

IRDO a organizat în 17 iunie 2016, simpozionul

cu tema „A 65-a aniversare a Convenţiei privind

statutul refugiaţilor”.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la adoptarea

Rezoluţiei 55/76 a  Adunării Generale a Naţiunilor

Unite care prevede ca data de 20 iunie ca Zi

Mondială a Refugiaţilor, IRDO a găzduit  în 21

iunie, 2016 lucrările unei mese rotunde cu tema

„Instrumente naţionale şi regionale privind drep -

turile refugiaţilor”, eveniment organizat în cola -

borare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România şi Asociaţia Clubul de la Cheia.

IRDO este membru în grupul de lucru privind

azilul şi migraţia al Reţelei Europene de Instituţii

Naţionale de Drepturile Omului şi membru al

Institutului European de Drept şi al Institutului de

Drept de Expresie şi de Inspiraţie Franceză.

Dreptul la sănătate

Institutul Român pentru Drepturile Omului

(IRDO), în parteneriat cu Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România şi Comisia pentru

drepturile omului, culte şi problemele mino -

rităţilor a Camerei Deputaţilor, precum şi cu

concursul Centrului de Drept Public şi Ştiinţe

Administrative din carul SNSPA şi al Societăţii

Academice de Ştiinţe Administrative. a organizat

dezbaterea cu tema „Ziua Mondială a Sănătăţii –

Combaterea diabetului”. În cadrul evenimentului

au fost prezentate o serie de expuneri pe teme de

actualitate în domeniu: educaţia pentru sănătate,

garantarea dreptului la sănătate al copilului în

România, dreptul la sănătate al migranţilor ş.a.

Totodată, în cadrul discuţiilor s-a subliniat impor -

tanţa reducerii inegalităţii din domeniul sănătăţii,

a creşterii eficacităţii şi calităţii actului medical,

precum şi necesitatea existenţei unui echilibru

între finanţarea şi prestarea îngrijirilor de sănătate.
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Drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor

cu dizabilităţi rămâne o temă de mare actualitate

la nivel naţional, regional şi internaţional. Prin -

cipalele teme urmărite în activitatea IRDO, pe

parcursul acestui an, au vizat aspecte privind

abordarea dizabilităţii din perspectiva drepturilor

omului, recunoaşterea capacităţii juridice, viaţa

independentă şi integrarea în comunitate, drep -

turile femeilor cu dizabilităţi, dreptul la muncă ş.a. 

În acest sens IRDO a organizat o serie de

întâlniri şi dezbateri din care amintim dezbaterea

„Reglementări internaţionale şi naţionale privind

drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, organizată

de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe al Educaţiei din

cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi; dez -

baterea privind proiectul de Hotărâre a Guvernului

în legătură cu aprobarea programului de interes

naţional în domeniul protecţiei şi promovării

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Incluziune

prin tehnologie asistivă”, organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

Aspecte ale drepturilor persoanelor cu diza -

bilităţi şi ale luptei împotriva discriminării au fost

analizate şi în cadrul Conferinţei cu tema „Autism

şi Agenda 2030. Includere şi neurodiversitate”

desfăşurată în data de 1 aprilie 2016, şi 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, Univer -

sitatea de Nord din Baia Mare, Asociaţia Clubul

de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană şi Asociaţia Română pentru Drepturile

Femeii.

Institutul, împreună cu alte trei instituţii naţio -

nale de drepturile omului din Europa, s-a alăturat

Reţelei Europene a Instituţiilor Naţionale pentru

Drepturile Omului (ENNHRI) în proiectul privind

identificarea de bune practici în imple mentarea

sistemelor de luare a deciziilor cu suport, cu

referire la art. 12 din CDPD. Totodată, IRDO este

membru al Grupului pentru implementarea CDPD

din cadrul ENNHRI, iar principalele teme de

discuţii în cadrul întâlnirilor Grupului de lucru pe

CDPD din acest an au vizat aspecte privind

aplicarea art. 12 din Convenţie, dialogul cu Comi -

tetul ONU pentru drepturile persoanelor cu

dizabilităţi, jurisprudenţa recentă a CEDO în

domeniu ş.a. 

De asemenea în cadrul întâlnirii Structurii

Uniunii Europene privind monitorizarea imple -

mentării CDPD la nivelul Uniunii cu instituţiile

naţionale pentru drepturile omului au fost dis -

cutate aspecte privind rolul mecanismelor de

monitorizare în procesul de evaluare al Comi -

tetului ONU pentru drepturile persoanelor cu

dizabilităţi. IRDO a participat şi la Forumurile de

lucru organizate anual de Comisia Europeană cu

privire la implementarea art. 33 din Convenţia

ONU.

Drepturile persoanelor vârstnice

Institutul participă alături de alte cinci instituţii

naţionale similare din Uniunea Europeană în

proiectul „Drepturile persoanelor vârstnice şi

îngrijirea pe termen lung” (2015-2017), coordonat

de Reţeaua Europeană de Instituţii Naţionale

pentru Drepturile Omului (ENNHRI). Proiectul

urmăreşte să determine o abordare din perspectiva

drepturilor omului în îngrijirea persoanelor vârst -

nice în Europa, clarificarea standardelor inter -

naţionale şi regionale aplicabile în domeniu şi

formularea de recomandări către factorii decidenţi

la nivel european pentru eficientizarea protecţiei

acestor persoane, precum şi creşterea gradului de

recunoaştere a rolului instituţiilor naţionale de

drepturile omului în domeniu. În acest an, Insti -

tutul a realizat activitatea de monitorizare a opt

centre de îngrijire din ţară, 4 din mediul urban şi

4 din mediul rural, 6 din sistemul public şi 2

private, în urma căruia a fost realizat un raport. De

asemenea, reprezentanţii IRDO au participat la o

serie de întruniri şi discuţii privind analiza regle -

mentărilor internaţionale şi regionale privind

promovarea şi protecţia persoanelor vârstnice şi

au organizat interviuri cu reprezentanţi ai auto -

rităţilor centrale şi locale cu atribuţii în domeniu,

precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor negu -

ver namentale şi ai organizaţiilor profesionale.

Referitor la programul de interes naţional

„Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din

căminele pentru persoane vârstnice” lansat de

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice, Institutul Român pentru

Drepturile Omului a iniţiat o dezbatere în par -

teneriat cu Asociaţia Română pentru Apărarea



IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR, 

DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR 

DIN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Institutul Român pentru Drepturile Omului

promovează formarea şi informarea în domeniul

drepturilor omului în beneficiul organismelor

publice, al organizaţiilor neguvernamentale şi al

persoanelor fizice, cu privire la respectarea, pro -

tejarea şi garantarea drepturilor omului prin

reglementări interne şi internaţionale, instituţii şi

mecanisme, practici şi uzanţe. El are rolul de a

aduce la cunoştinţa tuturor factorilor interesaţi cele

mai noi cercetări ştiinţifice în domeniul drepturilor

omului, angajamentele internaţionale asumate de

România şi modul în care ele sunt îndeplinite. În

cadrul Institutului sunt traduse şi publicate

documente internaţionale care, prin actualitatea

lor, se impun a fi cunoscute de către instituţiile

guvernamentale şi neguvernamentale pentru

promovarea şi protecţia drepturilor omului.

Publicaţii periodice

Revista trimestrială „Drepturile Omului”

cuprinde studii, cercetări, articole şi rapoarte.

Preocupările redacţionale se extind şi asupra tex -

telor reglementărilor naţionale sau interna ţio nale

cu semnificaţii majore în domeniul drep turilor

omului şi privesc atât prezentarea cât şi inter -

pretarea lor, asupra jurisprudenţei în materie a

Curţii Europene a Drepturilor Omului şi/sau a

instanţelor naţionale, asupra unor instituţii

importante din domeniul drepturilor omului. 

În revistă se regăsesc analize ştiinţifice şi diver -

sificate ale drepturilor fundamentale ale omu lui,

punându-se accent pe legăturile de colaborare şi

de relaţionare dintre acestea şi valorile, principiile,

normele şi standardele la care se raportează insti -

tuţiile, mecanismele, cât şi pe termenii, conceptele

şi tendinţele metodologice şi tehnologice. La

acestea se adaugă cronicile diferitelor evenimente

din domeniul drepturilor omului, note şi comen -

tarii, recenzii de cărţi în materia drepturilor

omului, noutăţi editoriale ale Institutului şi pre -

zentarea pe scurt a principalelor activităţi orga -

nizate de Institutul Român pentru Drepturile

Omului sau la care acesta şi-a adus contribuţia. 

Info IRDO, buletinul lunar de informare a

publicului larg, prezentând succint ştiri de actua -

litate despre evenimentele legate de drepturile

omului ce au loc pe plan intern şi internaţional,

studii şi cercetări ştiinţifice. De asemenea, sunt

prezentate în buletin diferite cazuri de la Curtea

Europeană a Drepturilor Omului dar şi de la

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, căutân du-se

a se veni în întâmpinarea cerinţelor actuale ale

societăţii civile, ale instituţiilor sau ale stu denţilor

etc. Totodată, amintim rubricile care sunt

consacrate unor documente internaţionale recent

adoptate. 

Cercetări elaborate şi lucrări publicate în

2016

Sub egida Institutului Român pentru Drepturile

Omului au apărut noi culegeri de documente şi au

fost elaborate noi lucrări de cercetare.

Dreptul la fericire: drept fundamental al

omului

Lucrarea face parte dintr-un amplu proiect de -

rulat de Institutul Român pentru Drepturile

Omului, dedicat dreptului la fericire ca drept fun -

damental al omului, şi cuprinde, alături de docu -

mentele internaţionale relevante, cel de-al patrulea

Raport privind distribuţia fericirii în lume. 

Primul raport privind fericirea în lume a fost

publicat în aprilie 2012, în sprijinul reuniunii la nivel

înalt cu privire la fericire şi la bunăstare desfăşurată

la Naţiunile Unite în baza Rezoluţiei Adunării

Generale a ONU  nr. 65/309 din 19 iulie 2011.

Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor

Dan Zlătescu” şi Asociaţia Română pentru Drep -

turile Femeii.
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Raportul prezent, o aducere la zi a Raportului

privind fericirea în lume 2015, este structurat în

patru capitole: Fixarea cadrului; Distribuţia

fericirii în lume; Promovarea unei etici a fericirii:

cel mai important principiu al fericirii; Fericirea

şi dezvoltarea durabilă: concepte şi dovezi.

Studiul conţine o analiză a inegalităţii în planul

bunăstării, bazată pe distribuţia nivelurilor de

fericire în cadrul societăţilor şi între acestea, arătând

că oamenilor le pasă de fericirea altora şi modul în

care este ea distribuită; se face referire la Obiectivele

Dezvoltării Durabile (ODD), arătân du-se că indicele

ODD ajută la explicarea şabloa nelor transnaţionale

ale fericirii chiar şi după analiza PIB-ului pe cap de

locuitor şi a ratei şomajului.

Educaţie, dreptul la educaţie şi educaţia

pentru drepturile omului

Dreptul la educaţie este un drept fundamental

al omului, din generaţia a doua de drepturi,

consacrat la nivel internaţional, regional şi

naţional. El se află în strânsă legătură cu celelalte

drepturi ale omului şi este esenţial dezvoltării

fiecărui individ potrivit principiilor inter depen -

denţei şi indivizibilităţii, şi de el depinde până la

urmă chiar dezvoltarea durabilă a societăţii. 

După cum se arată în prima parte a studiului,

interdependenţa dreptului la educaţie cu celelalte

drepturi ale omului nu este nicăieri mai evidentă

decât în procesul educativ. Din această cauză,

dreptul la educaţie trebuie privit ca un drept

exercitat atât individual cât şi în grup, ceea ce

implică atât cunoaşterea de către individ a

drepturilor lui fundamentale, dar şi dobândirea de

competenţe şi comportamente care să-i permită să

recurgă la ele, să beneficieze de ele, şi să contri -

buie la promovarea, protejarea şi respectarea lor.

Cea de a doua parte a lucrării este dedicată

prezentării principalelor documente internaţionale

din domeniu şi a acţiunilor care au vizat încu -

rajarea, facilitarea şi promovarea activităţilor de

educaţie pentru drepturile omului, precum Dece -

niul Mondial al Educaţiei pentru Drepturile Omului

(1995-2004), Deceniul internaţional de promovare

a unei culturi a non-violenţei şi a păcii în favoarea

copiilor lumii (2001-2010); Deceniul Naţiunilor

Unite privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă

(2005-2014); Agenda 2030 pentru dezvoltare dura -

bilă şi programul Educaţie 2030 ş.a.

Ultima parte a studiului evidenţiază rolul

instituţiilor naţionale în promovarea dreptului la

educaţie şi educaţiei pentru drepturile omului,

fiind prezentată activitatea Institutului Român

pentru Drepturile Omului în domeniu.

Jus est ars boni et aequi

Volumul, apărut sub coordonarea Institutului

Român pentru Drepturile Omului şi Institutului de

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al

Academiei Române, reprezintă o colecţie deosebit

de importantă de studii şi cercetări relevante în

domeniul dreptului. Astfel, prima parte dedicată

teoriei generale a dreptului, tratează aspecte pri -

vind ştiinţa dreptului, trăsături definitorii ale

acesteia, precum şi elemente componente ale

sistemului ştiinţelor juridice ş.a.

În capitolul dedicat dreptului internaţional sunt

prezentate şi analizate teme importante, precum

perspectiva istorică asupra evoluţiei conceptului

de patrimoniu comun al umanităţii, rolul Comisiei

de Drept Internaţional şi progresul către statul de

drept la nivel internaţional, protecţia interna ţio -

nală a drepturilor omului în contextul suveranităţii

statale. 

Legătura dintre partea dedicată dreptului

internaţional şi cea privind dreptul european este

făcută prin studiul dedicat codificării drepturilor

omului, ştiinţa drepturilor omului având legături

de necontestat cu toate ramurile de drept: inter -

naţional, comparat, constituţional, penal, civil,

administrativ etc. Chiar limbajul în care drepturile

omului şi libertăţile sale fundamentale sunt expri -

mate este cel juridic, ele fiind înainte de toate

noţiuni de drept. După cum se subliniază în

lucrare, o legătură strânsă a ştiinţei drepturilor

omului este cu dreptul constituţional, fiindcă în

acest drept sunt prezente legile constituţionale în

care se găsesc înscrise drepturile omului, drepturi

care, în fond, determină raporturile dintre stat şi

persoană, văzută în calitate de cetăţean. Aceste

legi definesc domeniul în care statul nu poate

interveni, în care statul are obligaţia să le garan -

teze respectarea şi să le promoveze, şi tot aici sunt

înscrise şi obligaţiile pe care cetăţeanul le are faţă

de stat.

Cu privire la dreptul european, volumul de faţă

tratează aspecte privind răspunderea organizaţiilor

internaţionale. Printre temele abordate se numără:

Uniunea Europeană, determinarea legii aplicabile



V. CENTRUL DE DOCUMENTARE 

Activitatea Centrului de documentare al Insti -

tutului Român pentru Drepturile Omului, înfiinţat

în baza legii nr. 9/1991, a continuat şi pe parcursul

anului 2016, Centrul oferind materiale din dome -

niul drepturilor omului studenţilor, maste ranzilor,

doctoranzilor, cercetătorilor, reprezentanţilor

instituţiilor guvernamentale şi ai societăţii civile.

Biblioteca centrului de documentare deţine un

fond de carte structurat pe 251 de arii de cercetare

şi interes, cuprinzând documente specializate din

domeniul dreptului şi al drepturilor omului,

instrumente şi mecanisme naţionale, regionale şi

internaţionale, precum şi texte de legi, documente

de drept şi legislaţie europeană, istoria dreptului,

drept comparat, studii, publicaţii şi referinţe

bibliografice şi volume din varii domenii conexe.

Ca şi în anii precedenţi, Centrul de docu -

mentare al Institutului Român pentru drepturile
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în procesele civile internaţionale, aspecte teoretice

şi practice privind excepţiile de la aplicarea prin -

cipiului liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor,

serviciilor, capitalurilor şi plăţilor ş.a.

Dreptul la sănătate şi reforma serviciilor

medicale spitaliceşti din România

Dreptul la sănătate este condiţionat de sistemul

de sănătate. Modul de organizare a sistemului de

sănătate este un factor determinant al sănătăţii

individului şi colectivităţii, punându-şi amprenta

de-a lungul întregii vieţi a omului, încă de la

venirea pe lume (siguranţa unei maternităţi) până

la îngrijirile specifice vârstnicilor. Performanţa

unui sistem de sănătate este dată de modul în care

are loc strângerea fondurilor pentru sănătate

precum şi de modul de distribuire a acestora către

furnizori.

Prima parte a studiului, intitulată „Dreptul la

sănătate din perspectiva drepturilor omului”,

prezintă conceptele de bază şi evoluţia acestora în

timp. Problematica sănătăţii populaţiei este abor -

dată din prin prisma drepturilor omului ca un drept

efectiv al fiecărui cetăţean la ocrotirea şi amelio -

rarea propriei stări de sănătate garantate de către

stat. Sunt trecute în revistă instituţiile, meca nismele

şi instrumentele de garantare a dreptului la sănătate

atât la nivel mondial cât şi în context european.

Pe parcursul lucrării sunt analizate modelele

consacrate de organizare a sistemelor de sănătate

existente în lume şi care au stat la baza celorlalte

sisteme dezvoltate în diferite ţări. De asemenea se

face o analiză a evoluţiei celor mai importanţi

indicatori care reflectă la nivel macro evoluţia

stării de sănătate a populaţiei, modul în care

sistemul sanitar românesc îşi dovedeşte eficienţa. 

Calitatea serviciilor medicale oferite populaţiei

în spitale şi aşteptările acesteia reprezintă tema

părţii a treia din studiu. Sunt analizaţi principalii

furnizori de servicii medicale, sisteme de mana -

gement al calităţii serviciilor medicale acordate

populaţiei dar şi răspunderea personalului medico-

sanitar din punct de vedere civil, material şi penal

în cazuri de malpraxis. Nu se poate vorbi despre

asigurarea unor servicii de calitate dacă nu sunt

bine definite limitele responsabilităţii profesionale

pentru fiecare tip de furnizor de servicii în parte. 

Partea finală a studiului cuprinde propuneri

privind modificarea anumitor prevederi legislative

adoptate în domeniul sanitar, creşterea rolului

autorităţilor statului în administrarea sistemului

public de sănătate, implicarea într-o măsură mai

mare a societăţii civile în procesul de monitorizare

şi îmbunătăţire a calităţii actului medical, sancţio -

narea furnizorilor de servicii medicale care pres -

tează servicii pentru populaţie şi care nu respectă

prevederile legale.

Rapoarte 

� Raportul anual al Institutului Român pentru

Drepturile Omului pe anul 2016;

� IRDO – Record of activities 2016;

� Raport privind evoluţia legislaţiei în dome -

niul drepturilor omului în Uniunea Euro -

peană şi în România – 2016;

� Raport de monitorizare privind respectarea

drepturilor persoanelor vârstnice în centrele

de îngrijire din România.



omului a beneficiat de un schimb activ de

informaţii cu organizaţii internaţionale, instituţii

de învăţământ superior, ONG-uri, şi cu alte

organisme cu preocupări în domeniul drepturilor

omului.

Centrul de documentare şi-a continuat colabo -

rarea cu partenerii consacraţi, prin reînnoirea unor

contracte şi protocoale de parteneriat. Totodată au

fost cooptaţi noi parteneri, prin intermediul cărora

s-au promovat constant atât activitatea Institutului

Român pentru Drepturile Omului şi a Centrului

său de documentare, precum şi cea a partenerului

respectiv. Astfel, prin intermediul acestor parte -

neriate, Centrul de documentare al IRDO a oferit

informare, consultanţă şi consiliere de specialitate

în domeniul drepturilor omului. S-au continuat

parteneriatele din anii precedenţi şi totodată s-au

încheiat noi parteneriate cu: Copy Ro – societatea

de gestiune colectivă a drepturilor de autor, Liceul

teoretic Tudor Vladimirescu din Bucureşti, Agro -

intelligence SISA, Şcoala gimnazială Pro fesor Ion

Vişoiu din Chitila. S-a reînnoit parteneriatul cu

Fundaţia Adolescenţa din Ploieşti. În cadrul

parteneriatului cu Autoritatea Naţională pentru

persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) au fost dise -

minate materiale informative şi s-au organizat în

cooperare cu IRDO în calitate de mecanism

independent de monitorizare a implementării

Convenţiei pentru drepturile persoanelor cu

dizabilităţi, o serie de activităţi de promovare a

principiilor şi dezideratelor Convenţiei pentru

drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În domeniul

accesului la o educaţie pentru toţi, a fost încheiat

şi Protocolul de colaborare între Institutul Român

pentru Drepturile Omului şi Asociaţia Surzilor din

România pentru susţinerea activă a politicilor ce

vizează drepturile şi libertăţile persoanelor cu

deficienţe de auz, precum şi a unei bune informări

a publicului larg şi a reprezentanţilor organi -

zaţiilor şi asociaţiilor persoanelor cu deficienţe de

auz. 

Ca întotdeauna, Centrul de documentare al

IRDO a acordat o atenţie specială parteneriatului şi

colaborării cu biblioteci naţionale, dar şi cu instituţii

de specialitate din alte ţări, sau aparţinând unor

organizaţii internaţionale de profil, dintre care

menţionăm: Agenţia pentru Drepturi Fun damentale

(FRA), a cărei activitate trimes trială este constant

prezentată şi evidenţiată în revista ştiinţifică

trimestrială a IRDO „Drepturile Omu lui”. Men -

ţionăm cu precădere parteneriatul cu Biblioteca

Alexandrina din Alexandria, Egipt. Distribuirea

gratuită a revistei „Drepturile Omu lui” a trezit

interesul tinerilor studenţi în drept şi al cititorilor

bibliotecii Alexandrina, datorită rezu matelor

lucrărilor ştiinţifice, atât în limba engleză, cât şi în

limba franceză. Alţi parteneri şi cola boratori con -

stanţi ai centrului de documentare sunt şi Biblioteca

Institutului Elveţian de Drept Comparat –

Lausanne, Elveţia, Institutul de Drept European,

Biblioteca Universităţii din Leicester, Marea

Britanie, Biblioteca Institutului Interna ţional de

Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză, AIDC,

Biblioteca Facultăţii de Drept a Univer sităţii din

Strasbourg, Franţa, Biblioteca Universităţii

Catolice din Louvain, Belgia, Biblioteca Univer -

sităţii din Potsdam, Germania, Biblioteca Univer -

sităţii din Padova, Italia, Biblioteca Universităţii din

Luxemburg, Biblioteca Universităţii de Studii

Europene din Republica Moldova, Biblioteca

Centrului Norvegian pentru Drepturile Omului,

Centrul Drepturilor Omului din Finlanda, avocatul

parlamentar al Poporului din Finlanda. 

Ca în fiecare an, a existat şi un schimb

con+stant de informaţii şi de publicaţii cu biblio -

teca ONU din Geneva, New York şi Viena,

Biblioteca Congresului din Washington DC, SUA,

Biblioteca Naţională din Republica Cehă,

Biblioteca Naţională din Madrid, Spania şi Biblio -

teca Naţională din Viena, Austria. 

La nivel local, Centrul de documentare al

Institutului este în permanentă legătură cu biblio -

tecile naţionale judeţene, care primesc trimestrial

cu titlu gratuit revista ştiinţifică „Drepturile

Omului”, precum şi cele mai recente publicaţii

apărute sub egida institutului. 

Comisia pentru Drepturile Omului, culte şi

problemele minorităţilor naţionale a Camerei

Deputaţilor şi Comisia pentru Drepturile omului,

culte şi minorităţi a Senatului, precum şi minis -

terele cu atribuţii şi preocupări în domeniul

drepturilor omului, în special Ministerul Muncii,

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor

Vârstnice, au solicitat Centrului de documentare

revista „Drepturile Omului”, publicaţiile apărute

sub egida IRDO şi alte materiale de specialitate.

Acestea au fost de asemenea solicitate şi de către

case ale corpului didactic, curţi de apel, judecă -
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torii, tribunale, precum şi de reprezentanţi ai

Parchetului General. 

De asemenea, Institutul Român pentru Drep -

turile Omului a organizat o serie de manifestări

consacrate Zilei ONU şi Zilei internaţionale a

Drepturilor Omului, ocazii cu care toţi partici -

panţii la aceste evenimente au avut ocazia să

beneficieze de numere din revista ştiinţifică

trimestrială „Drepturile Omului” editată sub egida

IRDO, al cărei conţinut a venit în sprijinul

dezbaterilor şi în folosul cercetărilor ulterioare

prilejuite de aceste simpozioane şi conferinţe.

Publicaţiile şi revistele IRDO au fost dise minate

în conformitate cu prevederile legale, cu titlu

gratuit, la Biblioteca Naţională a României,

Biblioteca Metropolitană, Academia Română, Bi -

blioteca Centrală Universitară, Senatul României,

Camera Deputaţilor, Curtea Constituţională,

Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie, Consiliul Legislativ, Guvernul

României, ministere şi instituţii naţio nale, Consiliul

Naţional al Federaţiei SANITAS, precum şi la:

universităţi de profil, Universitatea Ecologică,

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Şcoala

Naţională de Studii Politice şi Administrative,

Universitatea Ovidiu, Constanţa, Universitatea

Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, catedra UNESCO

pentru drepturile omului, democraţie, pace şi

toleranţă a Universităţii de Nord Baia Mare, Casa

Corpului Didactic Bucureşti, Casa Corpului Didac -

tic Cluj etc. 

Revista ştiinţifică trimestrială „Drepturile

Omului” a fost distribuită cu titlu gratuit parti -

cipanţilor interesaţi de domeniul drepturilor

omului din cadrul seriilor de manifestări orga -

nizate de IRDO pe parcursul anului 2016, precum:

Ziua internaţională pentru eliminarea tuturor

formelor de discriminare rasială (21 martie)

săptămâna acţiunii europene împotriva rasismului

(14-22 martie), Ziua ONU, Ziua Drepturilor

Omului etc.

Centrul de documentare şi-a continuat cola -

borarea în domeniul informării şi documentării cu

agenţiile specializate ale ONU: UNESCO,

UNICEF, UNHCR, OIM şi OMS, Înaltul Comi -

sariat pentru Drepturile Omului de la Geneva,

precum şi cu Consiliul Europei, Curtea Europeană

a Drepturilor Omului, Secretariatul Cartei Sociale

Europene, Curtea Europeană de Justiţie, Aca -

demia Internaţională de Drept Comparat, Centrul

de Studii Internaţionale şi Europene, Agenţia UE

pentru Drepturi Fundamentale, Avocatul parla -

mentar al poporului din Finlanda, Centrul pentru

Drepturile Omului din Finlanda, Institutul de

Drept European, Institutul Internaţional de Drept

de Expresie şi Inspiraţie Franceză. 

În anul 2016, numărul cititorilor, care au

frecventat Centrul de documentare a crescut în

comparaţie cu anul precedent, înregistrând-se

aproape 3000 de cititori. Biblioteca centrului de

documentare a fost consultată de cadre didactice,

magistraţi, avocaţi, doctoranzi, masteranzi, stu -

denţi interesaţi de literatura ştiinţifică din do -

meniul dreptului naţional şi internaţional, din

domeniul drepturilor omului sau din alte domenii

conexe. Fondul de carte a fost îmbogăţit prin

achiziţionarea unor publicaţii extrem de utile, de

ultimă generaţie, care sprijină studiul comparat al

mai multor discipline din perspectiva drepturilor

omului, după cum urmează: „Noul cod de proce -

dură civilă”; „Elemente de dreptul urbanismului

în România şi Uniunea Europeană”; „Dreptul

tratatelor”; „Drept penal social”; „Analiza infrac -

ţiunilor din domeniul muncii şi securităţii

sociale”; „Liberarea condiţionată în noile coduri”;

„Procesul legislativ”; „Marea divizare. Societăţile

inegale şi ce putem face în privinţa lor”; „Donaţia

în dreptul european. Aspecte de drept comparat”;

„Comunicarea judiciară eficientă. Ghid practic de

metodologie a cererilor persuasive în instanţă”. 

IRDO dispune şi de o bibliotecă virtuală aflată

la dispoziţia celor interesaţi, a partenerilor de

peste hotare, sau a persoanelor care au dificultăţi

de deplasare şi nu pot ajunge la centrul de

documentare. Biblioteca virtuală poate fi accesată

cu uşurinţă pe website-ul IRDO înfiinţat din anul

2007, www.irdo.ro şi conţine majoritatea publi -

caţiilor de specialitate în domeniul drepturilor

omului apărute sub egida IRDO, colecţia revistei

ştiinţifice trimestriale „Drepturile Omului”, pre -

cum şi jurisprudenţă, care prezintă o paletă variată

de cazuri specifice soluţionate de către Curtea

Europeană a Drepturilor Omului. Din păcate,

datorită atât unor motive conjuncturale cât şi

faptului că Legea nr. 9/1991, în baza căreia

funcţionează Institutul Român pentru Drepturile

Omului, nu prevede niciun post în domeniul IT,

pagina de internet a institutului a rămas inactivă
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începând din a doua jumătate a anului 2016. În

prezent, ea poate fi încă accesată, dar nu poate fi

ţinută la zi, totodată existând permanent pericolul

ca în cazul apariţiei unei defecţiuni, atât site-ul

institutului cât şi legătura la internet şi serviciul

de e-mail să devină inoperabile.

O importantă componentă a activităţii Cen -

trului de documentare o reprezintă şi activitatea

de documentare, informare şi diseminare, factor

catalizator care facilitează organizarea şi desfă -

şurarea conferinţelor, simpozioanelor, dezbaterilor

şi meselor rotunde, precum şi colaborarea cu

instituţii naţionale şi cu societatea civilă. Centrul

de documentare reprezintă o verigă importantă în

contribuţia Institutului Român pentru Drepturile

Omului la o abordare modernă, ştiinţifică şi res -

ponsabilă cu privire la protejarea şi respectarea

drepturilor omului şi la realizarea unei mai bune

conştientizări a acestora pe plan naţional, regional

şi internaţional, printr-o informare constantă cu

privire la problemele actuale cu care se confruntă

drepturile omului la toate nivelurile.

Relaţiile cu publicul

După cum am menţionat mai sus, centrul de

documentare al IRDO a pus la dispoziţia publi -

cului larg biblioteca centrului, care a înregistrat în

decursul anului 2016 un număr de aproximativ

3000 de cititori.

De asemenea, Institutul Român pentru Drep -

turile Omului a fost solicitat în decursul anului

2016 de cetăţeni din întreaga ţară, care s-au

adresat Institutului fie prin audienţă la sediul

IRDO, fie prin apeluri telefonice solicitând

consul tanţă, sau prin mecanismul depunerii de

petiţii prin poştă. Cererile şi plângerile cetăţenilor

s-au referit la numeroase probleme privind

încălcarea drepturilor omului, IRDO fiind solicitat

să recomande modalităţile şi căile cele mai

eficiente de clarificare, precum şi filiera depunerii

plângerilor şi petiţiilor formale către autorităţi,

solicitând soluţionarea acestor încălcări.

Reprezentanţii institutului au acţionat răspun -

zând acestor numeroase solicitări, îndrumând

petiţionarii spre calea de soluţionare a problemei

respective, oferind consultanţă juridică de spe -

cialitate cu privire la formularea de memorii şi

sesizări şi la înaintarea acestora către organismele

competente.

Cele mai frecvente solicitări şi petiţii s-au referit

la condiţiile proaste de trai oferite în penitenciare

persoanelor private de libertate. Mulţi petiţionari,

care au epuizat toate căile de acţiune în justiţie, au

fost consiliaţi cu privire la procedura adresării

petiţiilor la Curtea Europeană a Drep tu rilor

Omului. Cele mai frecvente aspecte sem nalate au

fost cel al nerespectării dreptului de proprietate,

refuzul punerii în posesie pe anumite terenuri,

nerespectarea unor hotărâri judecătoreşti, plângeri

privind recalcularea pensiilor, neacor darea

ajutorului social, sesizări privind incapa citatea

autorităţilor competente de a acorda parţial sau total

anumite drepturi băneşti derivate din legislaţia

reglementând protecţia socială (ajutorul pentru

diverse categorii defavorizate, alocaţiile pentru

copii etc.), încălcări ale drepturilor copi lului ,

malpraxis, încălcări ale legislaţiei muncii, plângeri

din partea unor persoane fizice privind desfăşurarea

unor procese sau nesoluţionarea acestora în termen

rezonabil. Au mai fost de asemenea înregistrate

petiţii sau plângeri refe ritoare la executarea pedep -

selor în penitenciare, petiţii care vizează încălcarea

egalităţii de şanse, încălcarea drepturilor unor

persoane aparţinând minorităţilor naţionale sau

cultelor religioase; atât persoanele care s-au

prezentat personal la sediul IRDO cât şi cele cca.

500 de persoane care ne-au contactat telefonic au

primit consultanţă şi îndrumare. Solicitanţilor le-au

fost furnizate ma teriale documentare privind

legislaţia internă în vigoare legată de domeniul de

interes. În aproxi mativ 80% din cazurile înre gis -

trate printr-un număr considerabil de petiţii scrise

am putut veni în sprijinul reclamanţilor îndrumând

fiecare petent către organismul competent sau

formulând o recomandare cu privire la instituţia la

care trebuie să apeleze. Majoritatea petiţiilor au fost

transmise către instituţiile şi organismele abilitate

să solu ţioneze problema sau cererea respectivă, şi

anume către: Ministerul Justiţiei, Autoritatea

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Minis -

terul Public, prefecturi, consilii locale, primării,

Direcţii ale penitenciarelor.

Ataşamentul faţă de problematica drepturilor

omului, seriozitatea şi profesionalismul au contri -

buit la prestigiul crescând al IRDO în rândul

beneficiarilor şi al instituţiilor de profil din ţară şi

din străinătate. 
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Activitatea institutului, profund dedicată prote -

jării şi respectării drepturilor omului, colaborarea

deosebită cu instituţii naţionale şi internaţionale

din domeniul drepturilor omului au contribuit la

încrederea sporită în IRDO în rândul solicitanţilor

de consultanţă privind căile de atac în chestiuni de

încălcare a drepturilor omului. 

Drept urmare, numeroase organisme interne şi

internaţionale şi-au exprimat dorinţa ca Institutul

Român pentru Drepturile Omului, prin repre zen -

tanţii săi, să facă parte din structurile de lucru sau

din structurile de conducere ale acestora. Iată

câteva exemple: IRDO este membru în Comisia

Naţională pentru Bioetică a UNESCO; a funcţio -

nat ca mecanism independent de monitorizare a

implementării Convenţiei ONU privind drepturile

persoanelor cu dizabilităţi, colaborând cu Minis -

terul Muncii şi cu ONG-urile din domeniu.

Drept recunoaştere pe plan internaţional a

eforturilor depuse de IRDO în domeniul promo -

vării drepturilor omului, acesta sau reprezentanţii

săi au fost aleşi în diverse structuri ale unor

organisme internaţionale cum ar fi: membru al

Organizaţiei Internaţionale a Organismelor Fami -

liale; membru al reţelei europene a instituţiilor

naţionale de drepturile omului: din cadrul ONU,

din Consiliul Europei, din Agenţia Drepturilor

Fundamentale a Uniunii Europene; membru al

Comitetului Director al Institutului Internaţional

de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză

(IDEF); membru în cadrul grupurilor europene de

lucru pe justiţie, pe implementarea Convenţiei

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pe

migraţie şi educaţie, ce fac parte din Comitetul

internaţional de coordonare al Reţelei europene a

instituţiilor naţionale de drepturile omului.

Cercetătorii ştiinţifici ai IRDO sunt membri în

grupurile de lucru ale Agenţiei Drepturilor Funda -

mentale a Uniunii Europene şi unii dintre ei au fost

desemn   aţi ca experţi ai UNESCO, ai OSCE, ai

Consiliului Europei şi ai Uniunii Europene, par -

ticipând în această calitate ca raportori sau con -

ducători ai unor secţiuni în cadrul unor manifestări

ştiinţifice consacrate drepturilor omului.



ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Conferinţa cu tema „Oportunităţi şi obstacole în

atingerea obiectivelor reconcilierii vieţii de familie

cu cea profesională”, organizată de Insti tutul Român

pentru Drepturile Omului în colabo rare cu Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) şi

Asociaţia Family Forum (14-15 ianuarie 2016)

Seminarul cu tema „Ziua Internaţională de

Comemorare a Holocaustului”, organizată de

Insti tutul Român pentru Drepturile Omului în

colabo rare cu Catedra UNESCO pentru drepturile

omu lui, democraţie, pace şi toleranţă, Uni ver -

sitatea de Nord din Baia Mare (26 ianuarie 2016)

Conferinţa cu tema „Holocaustul şi demnitatea

umană” – temă propusă de Organizaţia Naţiunilor

Unite pentru acţiunile de comemorare organizate

în 2016 cu ocazia Zilei Internaţionale de Come -

morare a Holocaustului, organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Universitatea Ecologică din Bucureşti (27 ianuarie

2016)

Conferinţa cu tema „Progresul tehnologic şi

noile provocări pentru dreptul de protecţie al

datelor” organizată, cu ocazia Zilei Europene a

Protecţiei Datelor, de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia

Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Aso -

ciaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei –

Family şi Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană (28 ianuarie 2016)

Conferinţa cu tema „Educaţia pentru toleranţă”

organizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Clubul

de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asociaţia

pentru Promovarea Drepturilor Familiei – Family,

Forum şi Liga Independentă Română pentru

Drepturile Copilului şi Tânărului cu ocazia Zi -

lei internaţionale pentru nonviolenţă în şcoli

(29 ianuarie 2016)

Dezbatere privind Proiectul de Hotărâre pentru

aprobarea programelor de interes naţional în

domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru

perioada 2016-2018, lansat de Ministerul Muncii,

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârst -

nice organizat de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România Asociaţia Clubul de la Cheia, Liga

Independentă Română pentru Drepturile Copilului

şi Tânărului şi Asociaţia pentru Promovarea

Drepturilor Familiei – Family Forum (5 februarie

2016)

Conferinţa cu tema „O tranziţie dreaptă: eco -

nomii şi societăţi în armonie cu natura”, temă

propusă de Organizaţia pentru Naţiunile Unite

pentru Ziua Mondială a Justiţiei Sociale, organi -

zată de Institutul Român pentru Drepturile Omului

în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite

din România (20 februarie 2016)

Simpozion cu tema „Limba maternă – compo -

nentă indisolubilă a educaţiei” organizat cu ocazia

Zilei Internaţionale a Limbii Materne de Institutul

Român pentru Drepturile Omului (21 februarie

2016)

Activităţi de monitorizare privind dreptul

persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung

în cadrul centrelor de îngrijire din ţară organizate

de Institutul Român pentru Drepturile Omului

(25 februarie 2016)

Dezbatere privind proiectul programului de

interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoa -

nelor vârstnice din căminele pentru persoane

vârstnice” lansat de Ministerul Muncii, Familiei,

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice organi -

zată de Institutul Român pentru Drepturile Omului

în parteneriat cu Asociaţia Română pentru

Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia,

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană,  Asociaţia pentru Naţiunile

Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia

„Victor Dan Zlătescu”, Asociaţia Română pentru

Drepturile Femeii (29 februarie 2016)

Activităţi de monitorizare privind dreptul

persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung

în cadrul centrelor de îngrijire din ţară organizate
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de Institutul Român pentru Drepturile Omului (2-

4 martie 2016)

Prezentarea volumelor editate de Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi activităţi de

informare privind drepturile omului în cadrul

Casei Corpului Didactic Bacău (7-8 martie 2016)

Activităţi de monitorizare privind dreptul

persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung

în cadrul centrelor de îngrijire din ţară organizate

de Institutul Român pentru Drepturile Omului (8

martie 2016)
Întâlnirea Consiliului General al Institutului

Român pentru Drepturile Omului (15 martie

2016)

Prezentarea volumelor editate de Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi activităţi de

informare privind drepturile omului în cadrul

Casei Corpului Didactic Focşani (16-17 martie

2016)

Dezbatere privind Platforma la nivelul Uniunii

Europene pentru intensificarea cooperării între

statele membre în materie de combatere a muncii

nedeclarate organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România, Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă, Şcoala Naţională de Studii

Politice şi Administrative, Universitatea Ecologică

şi Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Bucureşti (17 martie 2016)

Concurs de eseuri cu tema „Rădăcinile unei

plante otrăvitoare-discriminarea” şi sesiunea de

întrebări şi răspunsuri organizate de Fundaţia

Adolescenţa şi Institutul Român pentru Drepturile

Omului în cadrul Săptămânii europene de acţiune

împotriva rasismului 12-21 martie 2016 (19 martie

2016)

Simpozion cu tema „Nu învinuiţi migranţii şi

refugiaţii pentru toate problemele cu care se

confruntă Uniunea Europeană”, organizat de Insti -

tutul Român pentru Drepturile Omului în par -

teneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile

omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România, IDEF,

Asociaţia Clubul de la Cheia, Asociaţia Română

pentru Drepturile Femeii, Asociaţia Română

pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a

Treia şi Asociaţia Română pentru Drepturile

Omului la un Mediu Sănătos cu ocazia Zilei

internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor

de discriminare rasială (21 martie 2016)

Activităţi de monitorizare privind dreptul

persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung

în cadrul centrelor de îngrijire din ţară, organizate

de Institutul Român pentru Drepturile Omului

(21-23 martie 2016)

Masă rotundă cu tema „Apa şi activităţile

umane”, organizată de  Zilei Mondiale a Apei,

organizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Asociaţia pentru

Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia

Clubul de la Cheia (22 martie 2016)

Conferinţa cu tema „Autism şi Agenda 2030.

Includere şi neurodiversitate”, subiect propus de

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru marcarea

Zilei de conştientizare a autismului din acest an,

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, Universitatea de Nord din Baia Mare,

Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei

– Family Forum, Asociaţia Clubul de la Cheia

„Victor Dan Zlătescu”, Liga Independentă

Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului,

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană şi Asociaţia Română pentru

Drepturile Femeii (1 aprilie 2016)

Conferinţa cu tema „Combaterea diabetului” –

logoul ales de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru

celebrarea din acest an a Zilei Mondiale a

Sănătăţii şi organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în colaborare cu Camera

Deputaţilor – Comisia pentru drepturile omului,

culte şi probleme ale minorităţilor naţionale,

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi

cu concursul Centrului de Drept Public şi Ştiinţe

Administrative din cadrul SNSPA şi Societatea

Academică de Ştiinţe Administrative (7 aprilie

2016)

Curs cu tema „Interpretarea şi aplicarea Con -

ven ţiei şi a Protocoalelor sale adiţionale. Juris -

prudenţa CEDO” organizat de Institutul Român

pentru Drepturile Omului (11-12 aprilie 2016)

Olimpiada de ştiinţe socio-umane, faza

naţională, organizată de Ministerul Educaţiei şi

Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi Casa

Corpului Didactic Tulcea (18-22 aprilie 2016)

Dezbaterea privind „Problematica conexă a

dreptului la carte, a dreptului de autor şi drep -
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turilor omului”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a

Drepturilor de Autor cu ocazia Zilei mondiale a

Cărţii şi a Drepturilor de Autor (21 aprilie 2016)

Masă rotundă cu tema „Copaci pentru Pământ”,

tema propusă pentru acest an de Orga nizaţia

Naţiunilor Unite pentru celebrarea Zilei Pămân -

tului şi organizată de Institutul Roman pentru

Drepturile Omului cu Universitatea Ecologică şi

Asociaţia Română pentru un Mediu Sănătos (22

aprilie 2016)

Inaugurarea Centrului de informare FRA în

cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti,

organizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului şi Universitatea Ecologică (27 aprilie

2016)

Simpozion cu tema „Accesul la informaţie şi

la libertăţile fundamentale – Este dreptul tău!”,

temă propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite

pentru marcarea Zilei mondiale a libertăţii presei,

organizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România (4 mai 2016)

Conferinţa cu tema „Egalitatea de şanse şi de

tratament între femei şi bărbaţi – un principiu

fundamental al drepturilor omului”, organizată cu

ocazia Zilei Naţionale a Egalităţii de Şanse de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile

omului, democraţie, pace şi toleranţă – Univer -

sitatea de Nord din Baia Mare, Asociaţia pentru

Pro movarea Drepturilor Familiei – Family Forum,

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlă -

tescu”, Liga Independentă Română pentru Drep -

turile Copilului şi Tânărului, Asociaţia Română

pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană şi

Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii

(6 mai 2016)

Masă rotundă cu tema „Europa 2016 şi gestio -

narea celei mai dificile provocări – criza refu -

giaţilor”, organizată cu ocazia celebrării Zilei

Europei de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru

drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,

Universitatea de Nord din Baia Mare şi Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România (9 mai 2016)

Conferinţa cu tema „5 ani de la adoptarea

Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea

şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a

violenţei domestice”, organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi

Asociaţia Clubul de la Cheia (11 mai 2016)

Conferinţa cu tema „Familiile, viaţa sănătoasă

şi viitorul durabil”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlă -

tescu”, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor

Familiei – Family Forum, Asociaţia Română

pentru Drepturile Femeii, Liga Independentă

Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului

şi Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană cu ocazia Zilei internaţionale a

familiei şi Zilei naţionale a familiei române

(16 mai 2016)

Simpozionul cu tema „Accesibilitatea digitală

– un pas mare către incluziunea socială”, organizat

cu ocazia Zilei de Conştientizare a Accesibilităţii

Digitale de Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Catedra UNESCO pentru drepturile

omului, democraţie, pace şi toleranţă din cadrul

Universităţii de Nord din Baia-Mare, Asociaţia

Română pentru Drepturile Femeii, Asociaţia

Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Aso -

ciaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei –

Family Forum, Liga Independentă Română pentru

Drepturile Copilului şi Tânărului şi Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană (19 mai 2016)

A cincea ediţie a conferinţei internaţionale

„Eficienţa normelor juridice” cu tema „Ştiinţa

dreptului – în avangarda sau ariergarda feno -

menelor social, politic şi economic? organizată de

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din

Bucureşti în parteneriat cu Institutul Român

pentru Drepturile Omului, Institutul de Istorie

„George Bariţiu” al Academiei Române, Colegiul

Medicilor Cluj, Societatea Autorilor şi Editorilor

Români de Opere Ştiinţifice, Asociaţia Ştiinţifică

de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Institutul de

Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova,

Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Autoritatea

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor

cu Caracter Personal, Eco Foundation Romania

XXI, INPPA Cluj şi Asociaţia „Alumni Drept

Cantemir Cluj” (26-28 mai 2016)

Inaugurarea Centrului de informare FRA în

cadrul Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca a
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Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din

Bucureşti, organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului şi Facultatea de Drept din Cluj-

Napoca (28 mai 2016)

Dezbatere cu tema „Toleranţă zero pentru

comerţul ilegal cu specii sălbatice”, temă reco -

mandată pentru acest an pentru Ziua Mondială a

Mediului de Programul Naţiunilor Unite pentru

Mediu (UNEP), organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi

Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un

Mediu Sănătos, consacrată Zilei Mondiale a

Mediului (3 iunie 2016)

Masă rotundă cu tema „Utilizarea durabilă a

componentelor diversităţii biologice”, organizată

în cadrul manifestărilor consacrate Zilei Mondiale

a Mediului, de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiu -

nile Unite din România, Asociaţia pentru Drep -

turile Omului la un Mediu Sănătos şi Asociaţia

Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” (6 iunie

2016)

Inaugurarea Clinicii de drepturile omului în

domeniul migraţiei în cadrul Facultăţii de Admi -

nistraţie Publică a Şcolii Naţionale de Studii Poli -

tice şi Administrative de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu SNSPA

(10 iunie 2016)

Simpozion cu tema „A 65-a aniversare a

Convenţiei privind statutul refugiaţilor” „Drep -

turile refugiaţilor în România”, organizată de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia pentru Promovarea Drep tu -

rilor Familiei – Family Forum, Asociaţia Română

pentru Drepturile Femeii, Liga Independentă

Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului

şi Aso ciaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană şi Asociaţia Clubul de la Cheia

cu ocazia Zilei Internaţionale a Refugiaţilor

(17 iunie 2016)

Masă rotundă cu tema „Instrumente naţionale

şi regionale privind drepturile refugiaţilor”, orga -

nizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiu -

nile Unite din România şi Asociaţia Clubul de la

Cheia, cu prilejul împlinirii a 15 ani de la adop -

tarea Rezoluţiei 55/76 a Adunării Generale a

Naţiunilor Unite care prevede ca data de 20 iunie

ca Zi Mondială a Refugiaţilor (21 iunie 2016)

Masă rotundă cu tema „Să investim în ado -

lescente”- fiind şi tema propusă de Organizaţia

Naţiunilor Unite pentru sărbătorirea din acest an a

Zilei Mondiale a Populaţiei organizată de Insti -

tutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia pentru Promovarea Dreptu -

rilor Familiei – Family Forum şi Asociaţia Clubul

de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”(11 iulie 2016)

Dezbatere cu tema „Taxa pe valoarea adăugată

în România. Aspecte practice din sistemul de

colectare”, organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului, Şcoala Naţională de Studii

Politice şi Administrative, Asociaţia pentru Pro -

mo varea Drepturilor Familiei – Family şi Aso -

ciaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană (14 iulie 2016)

Masă rotundă cu tema „Repere normative la

nivelul Uniunii Europene privind cadrul de con -

formitate pentru instituţiile publice”, organizată

de Institutul Român pentru Drepturile Omului,

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Admi -

nistrative şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor

Dan Zlătescu” (20 iulie 2016)

A XXII-a ediţie a etapei finale a concursului

naţional „Democraţie şi toleranţă”, organizat de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Cercetării Ştiinţifice, evenimentul a fost organizat

la  Târgovişte (25-28 iulie 2016)

A XXII–a ediţie a cursurilor Universităţii Inter -

naţionale a Drepturilor Omului cu tema „Drep -

turile omului: realităţi şi perspective”, organizată

de Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat 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 con -

cursul membrilor AIDC, ELI, IDEF (23-27 iulie

2016)

Simpozion cu tema „Instrumente universale,

regionale şi naţionale privind traficul de persoane”

organizat, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la

intrarea în vigoare a Convenţiei pentru reprimarea

traficului cu fiinţe umane şi a exploatării pros -

tituţiei semenilor, de Institutul Român pentru

Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile

Unite din România, Asociaţia Clubul de la Cheia

„Victor Dan Zlătescu” şi Asociaţia Română pentru

Libertate Personală şi Demnitate Umană (25 iulie

2016)
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Conferinţa cu tema „Mediul de afaceri şi

drepturile omului”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

Catedra UNESCO pentru drepturile omului,

demo craţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru

Pro  movarea Drepturilor Familiei – Family Forum,

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan

Zlătescu” şi Asociaţia Română pentru Drepturile

Femeii (28 iulie 2016)

Conferinţa cu tema „Dreptul refugiaţilor în

contextul actual european”, organizată de Insti -

tutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia

Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană cu ocazia împlinirii a 65 de ani

de la intrarea în vigoare a Convenţiei privind

statutul refugiaţilor şi 15 ani de la ratificarea

acestei Convenţii de către România (28 iulie

2016)

Simpozion cu tema „Toleranţă zero faţă de

violenţa împotriva femeilor şi a violenţei do -

mestice” organizat de Institutul Român pentru

Drep turile Omului în parteneriat cu Asociaţia

Română pentru Drepturile Femeii, Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană şi Asociaţia pentru Promovarea Drep -

turilor Familiei – Family Forum pentru marcarea

împlinirii a 2 ani de la intrarea în vigoare a

Convenţiei de la Istan bul privind prevenirea şi

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a

violenţei domestice (1 august 2016)

Masa rotundă cu tema „Să construim o lume

mai bună cu implicarea tinerilor”, cu ocazia Zilei

Internaţionale a Tineretului, organizată de Insti -

tutul Român pentru Drepturile Omului în par -

teneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România. evenimentul a avut rolul de a examina

situaţiile complexe cu care se confruntă tinerii în

actuala societate (10 august 2016)

Dezbatere privind proiectul de Hotărâre a

Guvernului în legătură cu aprobarea programului

de interes naţional în domeniul protecţiei şi

promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

„Incluziune prin tehnologie asistivă”, organizată

de Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia Clubul de la Cheia, Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor

Familiei – Family Forum, Liga Independentă

Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului

şi Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii

(11 august 2016)

Masă rotundă cu tema „Analfabetismul, o

plagă socială, cauze şi măsuri de combatere”,

organizată cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la

prima sărbătorire a Zilei Internaţionale pentru

Alfabetizare de Institutul Român pentru Drep -

turile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul

de la Cheia (8 septembrie 2016)

Dezbatere cu tema „Democraţia la orizontul

anului 2030” organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu Aso -

ciaţia pentru Naţiunile Unite din România, Aso -

ciaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, şi

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană cu ocazia Zilei Internaţionale a

Democraţiei şi a împlinirii a 19 ani de la adoptarea

Declaraţiei Universale a Democraţiei (15 sep -

tembrie 2016)

Dezbatere cu tema „Meşteşugurile tradiţio -

 nale – contribuţia acestora la conservarea patri -

mo niului cultural” organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia Family Forum şi Asociaţia Română

pentru Drepturile Femeii cu ocazia Zilei Europene

a Patrimoniului (16 septembrie 2016)

Conferinţa cu tema „Obiectivele de Dezvoltare

Durabilă: Crearea unor blocuri pentru pace”

logoul propus de Organizaţia Naţiunilor Unite

pentru celebrarea din acest an a Zilei Interna -

ţionale a Păcii şi organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului şi Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România (21 septembrie

2016)

Dezbatere privind Proiectul de Ordin pentru

aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare

a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a

modalităţilor de aplicare a acestora, lansat de

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice şi organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Fami -

liei–Family Forum, Liga Independentă Română

pentru Drepturile Copilului şi Tânărului, Asociaţia

Română pentru Libertate Personală şi Demnitate

Umană, Asociaţia Română pentru Apărarea
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Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia

Clubul de la Cheia şi Asociaţia Română pentru

Drepturile Femeii (22 septembrie 2016)

Simpozion cu tema „Diversitatea lingvistică-

patrimoniul cultural al Uniunii Europene”, orga -

nizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor de

Institutul Român pentru Drepturile Omului,

Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei

– Family Forum, Asociaţia Română pentru Liber -

tate Personală şi Demnitate Umană şi Asociaţia

Română pentru Drepturile Femeii (26 septembrie

2016)

„Multilingvismul şi înţelegerea interculturală

în Uniunea Europeană” a fost tema mesei rotunde

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 Europene a Limbilor

(27 septembrie 2016)

Masă rotundă privind Proiectul lansat de

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice referitor la stabilirea con -

tribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu

handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice

pentru persoane adulte cu handicap sau de sus -

ţinătorii acestora şi a metodologiei de stabilire a

nivelului acestei contribuţii, organizată de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România, Asociaţia Clubul de la Cheia, Asociaţia

pentru Promovarea Drepturilor Familiei – Family

Forum, Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Română

pentru Drepturile Femeii, Liga Independentă

Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului

şi Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor

Omului la Vârsta a Treia (29 septembrie 2016)

Conferinţa cu tema „Ia o poziţie împotriva

discriminării faţă de vârstnici”, temă propusă de

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru sărbătorirea

din acest an a Zilei Internaţionale a Persoanelor în

Vârstă, organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile

Unite din România, Asociaţia Română pentru

Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia,

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană,  Asociaţia Clubul de la Cheia

„Victor Dan Zlătescu” şi Asociaţia pentru Pro mo -

varea Drepturilor Familiei – Family Forum (3 oc -

tombrie 2016)

Masă rotundă cu tema „Să punem profesorii

în valoare” logoul ales de Organizaţia Naţiuni -

lor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

(UNESCO) pentru marcarea Zilei Internaţionale

a Profesorilor, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Ca -

tedra UNESCO pentru drepturile omului, demo -

craţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile

Unite din România, Şcoala Naţională de Studii

Politice şi Administrative, Universitatea Creştină

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti şi  Universitatea

Ecologică (5 octombrie 2016)

Simpozion cu tema „Munca decentă – chinte -

senţa dezvoltării durabile şi echitabile” organizat

de Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu  Asociaţia pentru Naţiunile Unite

din România, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor

Dan Zlătescu”, Asociaţia Română pentru Drep -

turile Femeii, Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană şi Asociaţia pentru

Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum

cu ocazia Zilei Internaţionale a Muncii Decente

(7 octombrie 2016)

Masă rotundă cu tema „Demnitate în sănătatea

mintală – primul ajutor în sănătatea mintală pentru

toţi” fiind tema propusă de Federaţia Mondială

pentru Sănătate Mintală pentru campania din acest

pentru marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii Men -

tale, organizată de Institutul Român pentru Drep -

turile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română

pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană,

Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlă -

tescu”, Asociaţia Română pentru Drepturile

Femeii şi Asociaţia pentru Promovarea Drep -

turilor Familiei – Family Forum (10 octombrie

2016)

Masă rotundă cu tema „Trecerea de la umilinţă

şi excludere la participare: eradicarea sărăciei sub

toate formele sale” – tema din acest an propusă de

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Ziua Inter -

naţională de Eradicare a Sărăciei, organizată de

Institutul Român pentru Drepturile Omului,

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană, Asociaţia pentru Promovarea

Drepturilor Familiei – Family Forum şi Asociaţia

Română pentru Drepturile Femeii (17 octombrie

2016)

Conferinţa cu tema „Traficul de persoane –

tendinţe şi provocări privind combaterea acestui
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fenomen”, organizată cu ocazia Zilei europene de

luptă împotriva traficului de persoane de Institutul

Român pentru Drepturile Omului, Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite

din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia (18

octombrie 2016)

A XVIII-a ediţie a simpozionului internaţional

cu tema „Dimensiunea spirituală şi drepturile

omului. Educaţia pentru valori”, organizat de

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,

Episcopia Romano-Catolică şi Institutul de

Educaţie Continuă (20-22 octombrie 2016)

Simpozion cu tema „ONU la 71 de ani şi cele

17 obiective ale Agendei 2030 privind eradicarea

sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile în

privinţa educaţiei, mediului, sănătăţii, energiei în

următorii ani” organizat de Institutul Român

pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România, Asociaţia pentru

Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum

şi Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la

un Mediu Sănătos cu ocazia Zilei Organizaţiei

Naţiunilor Unite (24 octombrie 2016)

Dezbatere cu tema „Reglementări interna -

ţionale şi naţionale privind drepturile persoanelor

cu dizabilităţi”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Psiho -

logie şi Ştiinţe al Educaţiei din cadrul Universităţii

Al.I.Cuza din Iaşi (28-29 octombrie 2016)

Expoziţia Naţională de Creativitate Didactică

2016 organizată de Ministerul Educaţiei în

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile

Omului şi Casa Corpului Didactic Cluj (31 octom -

brie 2016)

Întâlnire de consultare privind acţiuni de

promovare şi dezvoltare de programe şi activităţi

educaţionale privind drepturile omului în învă -

ţământul universitar organizată de Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă şi Institutul Român pentru

Drepturile Omului (10 noiembrie 2016)

Întâlnire privind acţiuni de promovare a drep -

turilor omului la nivel universitar organizată de

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din

Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile

Omului (11 noiembrie 2016)

Masă rotundă cu tema „Educaţia pentru tole -

ranţă” organizată, cu ocazia împlinirii a 20 de ani

de când a fost iniţiată Ziua internaţională a

toleranţei şi a 30 de ani de la enunţarea Declaraţiei

principiilor toleranţei, 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 (16 noiembrie 2016)

Conferinţă organizată în cadrul Proiectului cu

tema „Drepturile omului – universalitate sau

privilegiu”, de Şcoala Gimnazială „Ion Vişoiu” în

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile

Omului şi Casa de Cultură „Tudor Arghezi” din

Chitila (24 noiembrie 2016)

Conferinţa cu tema „Violenţa împotriva feme -

ilor o gravă încălcare a drepturilor omului”

organizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului, în cadrul campaniei „Împreună pentru a

pune capăt violenţei împotriva femeilor” – iniţiată

de Secretarul general ONU, care se desfăşoară în

fiecare an în perioada 25 noiembrie – 10 decem -

brie – numită şi „16 zile de activism împotriva

violenţei pe bază de gen” debutând de Ziua

Internaţională pentru Eliminarea Violenţei  Împo -

triva Femeilor şi finalizându-se de Ziua Interna -

ţională a Drepturilor Omului (25 noiembrie 2016)

Jurizarea lucrărilor prezentate în cadrul expo -

ziţiei naţionale de creativitate didactică „EXPO

2016 – Cluj”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Minis -

terul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

şi Casa Corpului Didactic Cluj (28 noiembrie

2016)

Dezbatere privind Proclamaţia de acţiune

pentru climă şi dezvoltare durabilă adoptată în

cadrul conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite

privind schimbările climatice de la Marrakech din

7-18 noiembrie a.c., organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia

Română pentru Drepturile Omului la un Mediu

Sănătos (28 noiembrie 2016)

Simpozion cu tema „Realizarea celor 17 obiec -

tive pentru viitorul pentru care ni-l dorim pentru

generaţiile viitoare”, fiind logoul propus de Orga -

nizaţia Naţiunilor Unite pentru celebrarea din

acest an a Zilei internaţionale pentru persoane cu

dizabilităţi şi a 10 ani de la adoptarea Convenţiei

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,

organizat de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru
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Naţiunile Unite din România, Asociaţia pentru

Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum

şi Asociaţia Clubul de la Cheia (5 decembrie

2016)

Simpozion cu tema „Instrumente naţionale,

regionale şi universale privind combaterea tuturor

formelor de violenţă împotriva femeilor şi pro -

tejarea victimelor violenţei în familie”, 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, în cadrul

campaniei „Împreună pentru a pune capăt vio -

lenţei împotriva femeilor” (6 decembrie 2016)

Conferinţa cu tema „Ia atitudine pentru drep -

turile cuiva astăzi!”, organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

Catedra UNESCO pentru drepturile omului,

demo craţie, pace şi toleranţă, şi Şcoala Naţională

de Studii Politice şi Administrative cu ocazia Zilei

Internaţionale a Drepturilor Omului (9 decembrie

2016) 

Campania de conştientizare şi informare a

populaţiei privind drepturile omului numită „Scri -

soare către trecători” organizată cu ocazia Zilei

Internaţionale a Drepturilor Omului de Asociaţia

pentru Dialog Intercultural în parteneriat cu

Institutul Roman pentru Drepturile Omului şi

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

realizată în Curtea de Argeş cu concursul

Colegiului Naţional „Vlaicu Voda” şi în Bucureşti

cu concursul Colegiul Naţional „Ion Luca

Caragiale”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Liceul

Tehnologic „Mircea  Vulcănescu”, Liceul Teoretic

„Ion Barbu” şi Liceul Teoretic Bulgar „Hristo

Botev” (10 decembrie 2016)

Ediţia a IV-a a conferinţei internaţionale cu

tema „Cultura europeană pentru drepturilor omu -

lui. Dreptul la fericire” organizată de Univer -

sitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti,

Academia Română, Institutul Internaţional pentru

Drepturile Omului şi Institutul Român pentru

Drepturile Omului (15-17 decembrie 2016)



ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Dezbaterea cu tema „Tribunalul pentru arbitraj

sportive şi Codul pentru arbitraj sportive”

organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie

Cantemir”- Masteratul de Drept Internaţional şi

European în parteneriat cu Asociaţia Română de

Drept şi Afaceri Europene (13 ianuarie 2016)

Curs cu tema „Codul muncii 2016” organizat

de Expert Aktiv Group (14-17 ianuarie 2016)

Simpozionul cu tema „Protecţia datelor

personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă”,

organizat de ANSPDCP cu ocazia Zilei Europene

a Protecţiei Datelor la Palatul Parlamentului (28

ianuarie 2016)

Dezbatere cu tema „Autocraţia electivă vs.

democraţia parlamentară” organizată de Institutul

de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”

al Academiei Române (4 februarie 2016)

Curs cu tema „Inspector salarii” organizat de

Expert Aktiv Group (18-21 februarie 2016)

Dezbatere cu tema „Fluxul de imigranţi – un

nou test pentru statele membre ale UE? Cum

răspunde România noilor provocări socio-poli -

tice!”, organizată de Reprezentanţa Comisiei

Europene în România în parteneriat cu Asociaţia

Liderjust, Asociaţia ARDAE şi Asociaţia România

US Alumni (23 februarie 2016)

Conferinţa naţională cu tema „Educaţia des -

chisă – accesibilizare şi inovare” organizată de

Asociaţia pentru Promovarea Educaţiei Deschise,

Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA şi

Inspectoratele Judeţene Şcolare Braşov şi Tulcea

(11 martie 2016)

Seminar internaţional cu tema „Obiectivele

dezvoltării durabile în Asia şi Europa-Agenda

2030 pentru dezvoltarea durabilă” organizat de

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adminis -

trative în colaborare cu Asia-Europe Environment

Forum (17 martie 2016)

Atelierul cu tema Coordonarea Resurselor

Lingvistice Europene (European Language Resource

Coordination, ELRC) în România, organizată de

Reprezentanţa în România a Comisiei Europene

(23 martie 2016)

Conferinţa-dezbatere cu tema „Bruxelles euro -

pean. Context românesc” organizată de Center for

EU Communication Studies din cadrul SNSPA

(30 martie 2016)

Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema

„Spaţiul juridic românesc – între tradiţie şi refor -

mă”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative din cadrul Universităţii Ecologice

din Bucureşti cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la

înfiinţarea universităţii (5 aprilie 2016)

Conferinţa privind drepturile persoanelor

vârstnice şi implementarea articolului 19 din Con -

venţia ONU privind drepturile persoanelor cu

dizabilităţi privind viaţa independentă şi inte -

grarea în comunitate, găzduită de Comitetul ONU

pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

(7-8 aprilie 2016)

A 15-a sesiune de lucru a Comitetului ONU

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, orga -

nizată de Reţeaua Europeană a Instituţiilor

Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) în

colaborare cu Comisia Europeană şi Centrul

European pentru Politici de Asistenţă Socială şi

Cercetare (7-9 aprilie 2016)

Eveniment pentru celebrarea Zilei Interna -

ţionale a Romilor, organizat de Organizaţia Salvaţi

Copiii în colaborare cu Ministerul Educaţiei

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (8 aprilie 2016)

Conferinţa de drept bancar cu tema „Supra

îndatorarea consumatorilor de credite bancare.

Cauze, efecte, soluţii”, organizată de Facultatea

de Drept din cadrul Universităţii de Vest din

Timişoara în cooperare cu Asociaţia Europeană

pentru Drept Bancar şi Financiar – România

(AEDBF) (8 aprilie 2016)

Dezbaterea cu tema „Avocatul Poporului-

perspective de reformă”, organizată, cu ocazia

încheierii proiectului „Reţeaua pentru Apărarea

Drepturilor Cetăţeneşti – Ne trebuie un Avocat al

Poporului eficient!” de APADOR-CH, Asociaţia

Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetă -

ţeni (ANBCC) şi ActiveWatch cu participarea

reprezentanţilor Comitetului Helsinki din Norve -

gia, ai Institutului Naţional de Drepturile Omului
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din Norvegia şi din partea Ombudsmanului nor -

vegian (13 aprilie 2016)

Reuniunea suplimentară a Dimensiunii Umane

a OSCE cu tema „Politici şi strategii pentru pro -

movarea toleranţei şi nediscriminării” organi zată

la Viena (14-15 aprilie 2016)

A II-a conferinţă mondială cu tema „Protecţia

mediului prin dreptul penal”, organizată de Aso -

ciaţia Internaţională de Drept Penal, Academia

Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad.

Andrei Rădulescu”, Asociaţia Română de Ştiinţe

Penale şi Universitatea Ecologică Bucureşti 

(18-20 mai 2016)

Întâlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile

organizată de Autoritatea Naţională pentru Per -

soanele cu Dizabilităţi (21 aprilie 2016)

Conferinţa cu tema „Ziua pământului 2016”

organizată de Universitatea Ecologică din Bucu -

reşti (22 aprilie 2016)

A III-a ediţie a evenimentului „Piaţa statelor

membre ale UE”, organizată de Ministerul Afa -

cerilor Externe cu ocazia Zilei Europei (7 mai 2016)

Masă rotundă cu tema „Switzerland and

European Union – challenges and opportunities

for a non EU member” organizată de Şcoala

Naţională de Studii Politice şi Administrative cu

ocazia Zilei Europei, având-o ca invitat pe

preşedinta Consiliului Naţional al Confederaţiei

Elveţiene, dna Christa Markwalder (9 mai 2016)

Conferinţa mondială de drept penal cu tema

„Protecţia mediului prin dreptul penal” organizată

de Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP)

în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

şi Universitatea Ecologică Bucureşti (18-20 mai

2016)

Conferinţa cu tema „Către un pilon european

al drepturilor sociale” organizată de Reprezentanţa

Comisiei Europene în România (19 mai 2016)

Întâlnirea lunară, cu reprezentanţi ai societăţii

civile, cu tema „Accesibilitatea digitală – cale

sigură pentru incluziune!”, organizată de Auto -

ritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

cu ocazia Zilei de Conştientizare a Accesibilităţii

Digitale (19 mai 2016)

Eveniment de diplomaţie publică dedicat cele -

brării Zilei mondiale a diversităţii culturale,

organizat de Ministerul Afacerilor Externe în

parteneriat cu  Camera Deputaţilor şi Depar -

tamentul pentru Relaţii Interetnice desfăşurat sub

egida Alianţei Civilizaţiilor a ONU (ACONU) şi

în contextul aniversării a 60 de ani de la aderarea

României la UNESCO (19 mai 2016)

Vernisajul expoziţiei multinaţionale şi multi -

etnice cu tema „Arta – spaţiu al dialogului inter -

cultural”, organizat de Fundaţia Inter Art din Aiud

cu ocazia Zilei mondiale a diversităţii culturale

(19 mai 2016)

Participarea la şedinţa Comisiei pentru drep -

turile omului, culte şi problemele minori tăţilor

naţionale a Camerei Deputaţilor la dezbaterea

privind Comunicarea cu tema „Posibilităţi de

reformare a sistemului european comun de azil şi

de îmbunătăţire a căilor legale de migraţiune –

COM(2016)197” (8 iunie 2016)

Conferinţa internaţională cu tema „Europa în

derivă. De la unitate în diversitate la diversitate

fără unitate – Efecte juridice, sociale, politice,

economice si culturale„ organizată de Univer -

sitatea Petrol-Gaze din Ploiesti–Centrul de Studii

şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative,

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

(ARDAE), Societatea de Ştiinţe Juridice şi

Administrative, Institutul de Ştiinţe Adminis tra -

tive „Paul Negulescu” din Sibiu, Institutul de

Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova şi

Curtea de Apel Ploieşti (10 iunie 2016)

Forumul pentru implementarea Convenţiei

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

(CDPD),  eveniment organizat anual de către

Comisia Europeană în parteneriat cu forumul

European al Dizabilităţii, ce reuneşte reprezentaţi

ai instituţiilor responsabile cu punerea în aplicare

şi monitorizarea implementării CDPD atât la nivel

naţional cât şi european (10 iunie 2016)

Întâlnirea lunară, cu reprezentanţi ai societăţii

civile, cu tema „Evaluarea în grad şi tip de han -

dicap”, organizată de Autoritatea Naţională pentru

Persoanele cu Dizabilităţi (23 iunie 2016)

Al XI-lea Congres al Societas Iuris Publici

Europaei (SIPE) cu tema „Migraţia: noi provocări

pentru Europa, suveranitatea statală şi statul de

drept social” organizat, sub înaltul patronaj al

Comisarului european pentru migraţie, afaceri

interne şi cetăţenie, Dimitris Avramopoulos, de

Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în

cooperare cu Institutul de Cercetări al Universităţii

Bucureşti şi Centrul Regional Francofon de Cer -

cetări Avansate în Ştiinţe Sociale (CeReFREA)

(30 iunie -2 iulie 2016)

Dezbatere cu tema „Drepturi, Respect, Reali -

tate: Europa valorilor în lumea de astăzi”,
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organizată de Agenţia pentru Drepturi Funda -

mentale a Uniunii Europene(29 august 2016)

Conferinţa anuală a Institutului de Drept

European şi Adunarea generală, organizate în

parteneriat cu Facultatea de Drept a Universităţii

din Ferrara (7-9 septembrie 2016)

Simpozion cu tema „Egalitatea de tratament

între lucrători şi lucrătoare. Aplicarea Directivei

97/81/CE”, organizat de Asociaţia pentru Promo -

varea Drepturilor Familiei – Family Forum şi

Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii

(16 sep tembrie 2016)

Târgul lingvistic organizat de Reprezentanţa

Comisiei Europene în România cu membrii reţelei

EUNIC România – Reţeaua Institutelor Naţionale

de Cultură din Uniunea Europeană cu ocazia Zilei

Europene a Limbilor (24 septembrie 2016)

Dezbatere privind Raportul naţional pe proble -

matica discriminării pentru Congresul Academiei

Internaţionale de Drept Comparat, organizată de

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu

participarea Family Forum, Asociaţia Română

pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos,

Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi

Demnitate Umană, Asociaţia Clubul de la Cheia,

APADOR-CH şi Institutul Român pentru Drep -

turile Omului (27 septembrie 2016)

A patra conferinţă internaţională „STRA TE -

GICA 2016” organizată de Şcoala Naţională de

Studii Politice şi Administrative – Facultatea de

Management în parteneriat cu Banca Naţională

a României şi International Association for

Knowledge Management (20-21 octombrie 2016)

Sesiunea ştiinţifică anuală cu tema „Moder -

nizarea dreptului românesc – între deziderat şi

realitate” organizată de Universitatea Ecologică

din Bucureşti – Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative (25 octombrie 2016)

Conferinţa Naţională a Consiliului Naţional al

Dizabilităţii din România cu tema „O Românie

accesibilă într-o Europă fără bariere” şi demararea

procedurii de redactare al Raportului alternative

de ţară al societăţii civile pe Convenţia ONU

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

(26 octombrie 2016)

Curs cu tema „Soluţii în aplicarea prevederilor

Codului Muncii 2016”, organizat de Expert Aktiv

Group (3-6 noiembrie 2016)

Curs cu tema „Contabilitatea instituţiilor pu bli -

ce” organizat de Expert Aktiv Group (10-13 no -

iem brie 2016)

Forumul anual al Naţiunilor Unite „Mediul de

afaceri şi drepturile omului” organizat de Biroul

Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile

Omului (14-16 noiembrie 2016)

Conferinţa internaţională a nedescriminării şi

egalităţii de şanse NEDES 2016 cu tema „Exer -

citarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de

şanse în societatea contemporană”, organizată de

Comisia pentru drepturile omului, culte şi pro -

blemele minorităţilor naţionale a Camerei Depu -

taţilor, Consiliul Naţional pentru Combaterea

Discriminării, Universitatea Creştină „Dimitrie

Cantemir” şi Centrul European pentru Promo -

varea Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse 

(15-17 noiembrie 2016)

Manifestare cu tema „Diversitate culturală –

diversitate religioasă în România” organizată sub

egida Alianţei Civilizaţiilor cu sprijinul Federaţiei

Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul

Mozaic şi al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din

România, cu ocazia Zilei Internaţionale a Tole

ranţei (18-19 noiembrie 2016)

Întâlnire de lucru cu societatea civilă cu tema

„Priorităţi în domeniul dizabilităţii”, organizată de

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Diza

bilităţi în perspectiva preluării de către România a

Preşedinţiei Uniunii Europene în primul trimestru

al anului 2019 (22 noiembrie 2016)

Conferinţa cu tema „UNESCO şi partenerii în

an aniversar”, organizată de Comisia Naţională a

României la UNESCO cu ocazia împlinirii a 60 de

ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiu -

nilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 

(29 noiembrie 2016)

Forumul Agenţiilor Uniunii Europene cu tema

„Agenţiile UE lucrează pentru voi!”, organizat de

Reţeaua de Agenţii a Uniunii Europene (6-7 de -

cembrie 2016) 

Întâlnirea grupului pilot al proiectului cu tema

„Drepturile persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe

termen lung” organizată de Reţeaua Europeană a

Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului

(12-15 decembrie 2016)

Seminarul la nivel înalt cu tema „Libertatea de

exprimare – rolul şi atribuţiile instituţiilor naţio -

nale pentru drepturile omului, precum şi a altor

mecanisme naţionale”, organizat de Consiliul

Europei şi Reţeaua Europeană a Instituţiilor

Naţionale pentru Drepturile Omului (15 decem -

brie 2016)




