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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 -

tom brie 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 Cate -

dra UNESCO pentru drepturile omului, democ -

raţie, 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 Dreptu -

rile 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 Dreptu -

rilor 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 Interna -

ţională de Eradicare a Sărăciei, organizată de

Institutul Român pentru Drepturile Omului, Aso ci -

aţia pentru Naţiunile Unite din România, Aso ciaţia

Română pentru Libertate Personală şi Dem  nitate

Umană, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor

Familiei – Family Forum şi Asociaţia Română

pentru Drepturile Femeii (17 octombrie 2016)

Conferinţa cu tema „Traficul de persoane – ten -

dinţe şi provocări privind combaterea acestui

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 tole -

ranţă, 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 Uni -

versitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Epis -

copia Romano-Catolică şi Institutul de Edu caţie

Continuă (20-22 octombrie 2016)

Simpozion cu tema „ONU la 71 de ani şi cele 17

obiective ale Agendei 2030 privind eradicarea sără -

ciei şi realizarea dezvoltării durabile în privinţa

educaţiei, mediului, sănătăţii, energiei în următorii

ani” organizat de Institutul Român pentru Drep turile

Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din Româ -

nia, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Fa mi -

liei – 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
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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 pro -

movare şi dezvoltare de programe şi activităţi

educaţionale privind drepturile omului în învăţă -

mâ ntul universitar organizată de Catedra UNESCO

pentru drepturile omului, democraţie, pace şi tole -

ranţă 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

Bucu reşti 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” orga -

nizată 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 Inter -

naţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva

Femeilor şi finalizându-se de Ziua Internaţională

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 Naţiu -

nile 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 prote -

jarea victimelor violenţei în familie”, orga nizat 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 violen -

ţei împotriva femeilor” (6 decembrie 2016)

Conferinţa cu tema „Ia atitudine pentru drep tu -

rile cuiva astăzi!”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă şi Şcoala Naţională de Studii

Politice şi Administrative cu ocazia Zilei Interna -

ţionale 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



PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

A patra conferinţă internaţională „STRA TEGICA

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 „Moderni -

zarea 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 alternativ de

ţară al societăţii civile pe Convenţia ONU privind

drepturile persoanelor cu dizabilităţi (26 oc tombrie

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 -

blice” 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

Înal tului 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

problemele minorităţilor naţionale a Camerei

Depu  taţilor, Consiliul Naţional pentru Combaterea

Discriminării, Universitatea Creştină „Dimitrie

Cantemir” şi Centrul European pentru Promovarea

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

no iembrie 2016)

Forumul Agenţiilor Uniunii Europene cu tema

„Agenţiile UE lucrează pentru voi!”, organizat de

Reţeaua de Agenţii a Uniunii Europene (6-7

decembrie 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 decembrie

2016)
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Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” 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 drepturile

omului. Dreptul la fericire” organizată de Uni ver -

sitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti,

Academia Română, Institutul Internaţional pentru

Drepturile Omului şi Institutul Român pentru

Drepturile Omului (15-17 decembrie 2016)




