
Evenimente organizate în cursul anului 2014

 Seminar cu tema „Ziua Interna ională de Comemorare a Holocaustului” organizatț
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Universitatea
Ecologică din Bucure ti, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ș ț
pace i toleran ă i Asocia ia pentru Na iunile Unite din Româniaș ț ș ț ț

 Conferin a  cu  tema  „Mecanisme  europene  de  protec ie  a  drepturilor  omului”ț ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Universitatea  Ecologică  –  Facultatea  de  Drept  i  coala  Na ională  de  Studiiș Ș ț
Politice i Administrative – Facultatea de Administra ie Publicăș ț

 Seminar cu tema „Limbile locale pentru cetă enie globală: focus pe tiin ă”, temaț ș ț
aleasă pentru acest an de UNESCO pentru celebrarea Zilei Interna ionale a Limbiiț
Materne, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă, coalaț ș ț Ș
Na ională de Studii Politice i Administrative i Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ș ș ț ț
din România

 Seminar cu tema „Durerea nu are culoare” organizat de Funda ia Adolescen a iț ț ș
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu Colegiul  Na ionalț
„Mihai Viteazu” din Ploie ti în cadrul manifestărilor dedicate săptămânii europeneș
de ac iune împotriva rasismuluiț

 Seminar  privind  raportul  Avocatului  Poporului  privind  delicven a  juvenilă  înț
România,  organizat  în colaborare cu Comisia pentru drepturile  omului,  culte iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camerei  Deputa ilor  i  Institutul  Românț ț ț ș
pentru Drepturile Omului

 A III-a edi ie  a conferin ei  interna ionale cu tema „Eficien a normelor juridice.ț ț ț ț
Provocări  noului  deceniu”,  organizată  de  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir” din Cluj-Napoca – Facultatea de Drept în parteneriat cu Departamentul
de Cercetări Sociale i Umanistice al Institutului de Istorie „George Bari iu” dinș ț
Cluj-Napoca,  Departament  al  Academiei  Române,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Asocia ia  Române  de  tiin e  Penale,  Institutul  de  tiin eț Ș ț Ș ț
Administrative  din  Republica  Moldova,  Asocia ia  tiin ifică  de  Dreptulț Ș ț
Proprietă ii Intelectuale i Societatea Română a Autorilor i Editorilor de Opereț ș ș

tiin ificeȘ ț
 Conferin a cu tema „Investi ia în tineri”,  temă aleasă de Organiza ia Na iunilorț ț ț ț

Unite pentru celebrarea Zilei mondiale a popula iei i împlinirea a 40 de ani de laț ș
proclamarea  Anului  interna ional  al  popula iei  i  de  la  conferin a  Mondială  aț ț ș ț
Popula iei, desfă urată în luna august 1974 la Bucure ti, organizată de Institutulț ș ș
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentru  Na iunileț ț
Unite din România, Asocia ia Family Forum, Liga Independentă Română pentruț
Drepturile Copilului i Tânărului i Asocia ia Română pentru Libertate Personalăș ș ț
i Demnitate Umanăș

 Simpozion cu tema „Alfabetizarea i  dezvoltarea durabilă”,  temă aleasă pentruș
acest an de Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin ă i Cultură pentruț ț ț Ș ț ș
marcarea Zilei Interna ională pentru Alfabetizare,  organizat de Institutul Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  Română pentru  Libertateț
Personală i Demnitate Umană i Liga Independentă Română pentru Drepturileș ș
Copilului i Tânăruluiș

 Conferin a  cu  tema  „Implicarea  tineretului  în  democra ie”,  temă  propusă  deț ț
Organiza ia Na iunilor Unite pentru Ziua Mondială a Democra iei, organizată deț ț ț



Institutul  Român pentru Drepturile  Omului în colaborare cu Liga Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului  i  Asocia ia  pentru  Na iunileș ș ț ț
Unite din România

 Simpozion  cu  tema  „Educa ia  –  instrument  pentru  promovarea  culturiiț
non-violen ei”  organizat  cu  prilejul  Zilei  interna ionale  a  non-violen ei  deț ț ț
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru drepturile
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  i  Liga  Independentă  Română  pentruț ș ț ș
Drepturile Omului la Cultură i Sănătateș

 Simpozion cu tema „Ziua Organiza iei Na iunilor Unite” organizat de Facultateaț ț
de Drept Cluj-Napoca, a Universită ii Cre tine „Dimitrie Cantemir” Bucure ti înț ș ș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  i  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile Unite din Româniaț

 Conferin a cu tema „Ura – o amenin are periculoasă pentru democra ie i pace”,ț ț ț ș
organizată  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  de  Luptă  Împotriva  Fascismului  iț ș
Antisemitismului de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă, coalaț ș ț Ș
Na ională de Studii Politice i Administrativeț ș

 Conferin a  interna ională  cu  tema  „National  law  between  harmonization  andț ț
euro-compatibility”  organizată  de  Departamentul  de  Drept  i  Administra ieș ț
Publică  din  cadrul  Facultă ii  de  tiin e  Economice,  Juridice  i  Administrative,ț Ș ț ș
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mure  în parteneriat cu Institutul Românș
pentru Drepturile Omului, Asocia ia „Pro Iure” din Târgu Mure , Universitatea dinț ș
Miskolc,  Ungaria,  Universitatea  din  Salento,  Italia,  Revista  „Curentul  Juridic”,
Asocia ia Română de Drept i Afaceri Europene i Baroul Mureț ș ș ș

 Simpozion cu tema „Săptămâna drepturilor omului”, organizat de Facultatea de
Drept  Cluj-Napoca,  a  Universită ii  Cre tine  „Dimitrie  Cantemir”  Bucure ti  înț ș ș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  i  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile Unite din Româniaț

 A V-a edi ie a simpozionului cu tema „Drepturile i libertă ile fundamentale aleț ș ț
omului” organizat de Funda ia „Adolescen a” în parteneriat cu Institutul Românț ț
pentru  Drepturile  Omului,  Inspectoratul  colar  al  jude ului  Prahova  i  CasaȘ ț ș
Corpului Didactic Prahova  manifestare dedicată Zilei Interna ionale a Drepturilorț
Omului


