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Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  (IRDO)  organism  independent,  cu
personalitate juridică, înfiin at prin lege - Legea nr. 9/1991, reprezintă prima institu ieț ț
na ională pentru drepturile omului creată în România după 1989 i singura institu ieț ș ț
na ională din ara noastră care a fost recunoscută ca având această calitate, de cătreț ț
Comitetul  de  Coordonare  a  Institu iilor  Na ionale  pentru  Drepturile  Omului  dinț ț
sistemul  ONU.  Institutul,  este  de  asemenea,  membru  al  Re elei  Europene  aț
Institu iilor Na ionale pentru Drepturile Omului, al Asocia iei Comisiilor Francofoneț ț ț
de  Drepturile  Omului,  al  Institutului  European  de  Drept  de  la  Bruxelles  i  alș
Institutului Interna ional de Drept de Expresie i Inspira ie Franceze.ț ș ț

IRDO a urmat în întreaga sa evolu ie respectarea Principiilor de la Paris formulateț
în 1991 la Conferin a consacrată institu iilor na ionale de drepturile omului, principiiț ț ț
devenite document oficial al Adunării Generale ONU în 1993, i care au în vedere: unș
mandat  „cât  mai  larg  posibil”,  care  să  aibă  la  bază  standardele  universale  ale
drepturilor  omului  i  care  să  includă  dubla responsabilitate  de  a  promova i  de aș ș
proteja  drepturile  omului,  acoperind  toate  drepturile;  independen ă fa ă  de guvern;ț ț
independen ă garantată prin Constitu ie sau prin lege; putere adecvată de investigare;ț ț
pluralism,  inclusiv  prin  structura  personalului  i/sau  cooperare  efectivă  i  resurseș ș
umane  i  financiare  adecvate.  Totodată,  Institutul  s-a  dezvoltat  potrivit  cerin elorș ț
formulate  i  de  Consiliul  Europei  prin  Recomandările  R  (79)  16  i  (97)  14  iș ș ș
Rezolu ia (97) 11 ale Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei.ț ș

Ancorându- i preocupările în realită ile concrete ale fiecărei perioade, ale fiecăreiș ț
etape, Institutul a avut permanent în vedere organizarea unui cadru corespunzător iș
crearea unor mijloace adecvate pentru aplicarea i respectarea concretă a drepturilorș
omului, pentru o mai bună cunoa tere i con tientizare a lor, atât de către institu iileș ș ș ț
publice,  cât  i  de  către  persoanele  fizice,  cu  atât  mai  mult  cuș  cât  România  este
membră a ONU, a OSCE, a Consiliului Europei i a Uniunii Europene.ș

A a cum  s-a  considerat  totdeauna,  misiunea  Institutului  este  de  a  juca  un  rolș
important pentru ca atât în România cât i la nivel european drepturile fundamentaleș
să devină o realitate pentru to i. În aceste condi ii, Institutul i-a orientat activitateaț ț ș
punând  un accent  deosebit  pe  desfă urarea  unor  programe i  parteneriate  care  săș ș
răspundă mai bine cerin elor interna ionale i na ionale de promovare a drepturilor iț ț ș ț ș
libertă ilor fundamentale ale omului, de formare a categoriilor de persoane care auț
răspunderi în domeniul protec iei acestora.ț

Colaborarea  cu  institu iile  publice,  mediul  academic,  organiza iileț ț
neguvernamentale  cu  preocupări  în  domeniul  drepturilor  omului  .a.  i  experien aș ș ț
acumulată de-a lungul timpului au asigurat Institutului o capacitate sporită de ac iune,ț
în scopul îndeplinirii atribu iilor conferite de Legea nr. 9/1991, ca institu ie na ionalăț ț ț
independentă  de  promovare  a  drepturilor  omului,  acesta  manifestându-se  ca  o
interfa ă, ca o punte de legătură între institu ii ale statului i societatea civilă.ț ț ș

Activitatea Institutului a fost răsplătită de-a lungul timpului cu o serie de premii la
nivel interna ional  i  na ional,  din partea unor institu ii  precum Comisia  Na ionalăț ș ț ț ț
Consultativă  de  Drepturile  Omului  din  Fran a,  Uniunea  Juri tilor  din  România,ț ș
Consiliul  de Mediere .a.,  iar în anul 2015, cu ocazia împlinirii  a 70 de ani de laș
crearea Organiza iei Na iunilor Unite, Institutul a primit din partea Asocia iei pentruț ț ț



Na iunile  unite  din  România  premiul  pentru  merite  deosebite  în  promovareaț
idealurilor înscrise în Declara ia Universală a Drepturilor Omului.ț

În conceperea programului de activitate pe anul 2016 al Institutului Român pentru
Drepturile Omului au fost avute în vedere, printre altele, Principiile de la Paris privind
func ionarea  institu iilor  na ionale  de  promovare  i  protec ie  a  drepturilor  omului,ț ț ț ș ț
Programul  de  ac iune  al  Conferin ei  Mondiale  a  Drepturilor  Omului  -  Vienaț ț 1,
Declara ia de la Durban, Planul de ac iune al Comitetului Director pentru Drepturileț ț
Omului  al  Consiliului  Europei,  Rezolu ia  nr.  21/14  privind  „Programul  mondialț
pentru educa ie în domeniul drepturilor omului” a Consiliului ONU pentru Drepturileț
Omului  (faza  a  3-a  a  Planului  de  ac iune  -  2015-2019),  Agenda  2030  pentruț
dezvoltare  durabilă,  Strategia  i  Programul  multianual  al  Agen iei  Drepturilorș ț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  2013  -  2017,  precum i  principalele  obiectiveș
stabilite de Comisia Europeană a fi atinse până în anul 2020 prin Strategia „Europa
2020”, care au devenit obiective na ionale pentru fiecare ară membră a UE (ocupareaț ț
locurilor de muncă,  cercetare i dezvoltare/inova ie,  schimbările climatice/ energie,ș ț
educa ie, i sărăcie/excludere socială), Strategia europeană pentru egalitate între femeiț ș
i  bărba i  (2010-2015),  Strategia  europeană  pentru  drepturile  persoanelor  cuș ț

dizabilită i (2010-2020), Planul strategic al Agen iei pentru drepturi fundamentale aț ț
Uniunii europene (2018-2020), precum i Planul de ac iuni al Asocia iei Comisiilorș ț ț
Francofone de Drepturile Omului.

Acest plan a fost elaborat de Consiliul general al IRDO i personalul IRDO, peș
baza consultărilor cu reprezentan ii FRA, Consiliului Europei, OSCE, organiza iilorț ț
cu atribu ii în domeniul drepturilor omului, cu mediul academic i alte componenteț ș
ale societă ii civile cu preocupări în domeniul drepturilor omului.ț

Capacitatea institutului de elaborare a răspunsurilor oportune în materia drepturilor
fundamentale  rămâne  la  fel  ca  i  cea  a  Agen iei  pentru  Drepturi  Fundamentale  aș ț
Uniunii Europene „un domeniu de dezvoltare care va trebui compensat prin nevoia
planificării cercetării pe termen lung, o contribu ie pertinentă i oportună la o politicăț ș
bazată pe probe (încercări) ce trebuie să garanteze justul echilibru între răspunsurile la
situa iile de urgen ă i polarizarea pe o cercetare pe termen lung analizând tendin eleț ț ș ț
evolutive în timp”.

Pornind de  la  importan a  deosebită  a  cunoa terii  drepturilor  omului,  i  în  anulț ș ș
2016, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfă urat activită i de formare,ș ț
informare,  documentare,  cercetare  i  consultan ă,  contribuind,  prin  întreaga  saș ț
activitate, la formarea persoanelor din structurile i institu iile publice cu atribu ii înș ț ț
domeniul  protec iei  i  promovării  drepturilor  omului,  la  informarea  sistematică  aț ș
cetă enilor în legătură cu drepturile ce le sunt garantate prin lege sau sunt prevăzute înț
documentele interna ionale la care România este parte. În acest sens, în anul 2016,ț
Institutul a organizat numeroase manifestări tiin ifice, simpozioane sau seminarii oriș ț
mese rotunde, dezbateri,  cursuri de formare, schimburi de experien ă etc. În cadrulț
Institutului s-au efectuat cercetări,  au fost publicate i difuzate lucrări  în domeniu,ș
rapoarte vizând o mai bună în elegere a standardelor interna ionale, a instrumentelorț ț
i mecanismelor de protec ie i promovare a drepturilor omului pe plan interna ionalș ț ș ț
i la care România a aderat, urmărindu-se facilitarea aplicării lor rapide i corecte peș ș

plan na ional.ț
1 Reamintim că  IRDO a  organizat  la  Bucure ti  Colocviul  interna ional  din  15-17  martie  1993,  înș ț
pregătirea Conferin ei Mondiale a Drepturilor Omului de la Viena din 1993. Declara ia finală a acestuiț ț
Colocviu  cu  tema  „Reforma  institu iilor  interna ionale  pentru  protec ia  drepturilor  omului"  a  fostț ț ț
recunoscută  i  considerată  drept  document  oficial  ONU prin  Rezolu ia  Adunării  Generale  a  ONUș ț
A/CONF.157  /PC/42/Add.8,27  aprilie  1993,  iar  Colocviul  a  fost  recunoscut  de  către  Comitetul
pregătitor ca fiind o reuniune satelit a Conferin ei Interna ionale de la Viena.ț ț



În  îndeplinirea  atribu iilor  stabilite  de  lege,  de  promovare  i  diseminare  aț ș
drepturilor  omului,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  încheiat  noi
parteneriate  i  le-a  continuat  pe  cele  deja  existente  cu  diferite  institu ii  i  cuș ț ș
organiza ii neguvernamentale, atât la nivel intern, cât i interna ional.ț ș ț

Sintetizând activită ile desfă urate de Institutul Român pentru Drepturile Omului înț ș
anul 2016, acestea pot fi structurate pe următoarele direc ii: asigurarea unei mai buneț
cunoa teri a problematicii drepturilor omului, a modului în care aceste drepturi suntș
garantate în ările membre ale ONU, OSCE, Consiliului Europei i Uniunii Europene;ț ș
informarea  institu iilor  interna ionale  în  legătură  cu  modalită ile  practice  în  careț ț ț
drepturile  omului  sunt  promovate i  garantate  în  România;  efectuarea  de cercetăriș
privind  noi  drepturi  ale  omului,  noi  încălcări  ale  drepturilor  omului  sau  privind
aspecte importante din domeniul promovării i respectării drepturilor omului în araș ț
noastră i pe plan interna ional; organizarea i realizarea de programe de formare iș ț ș ș
educare în domeniul drepturilor omului i găsirea unor noi metode i metodologii;ș ș
promovarea  unor  domenii  de  interes,  la  ini iativa  ONU  sau  a  altor  organiza iiț ț
interna ionale  sau regionale  (de  exemplu:  mediul  de  afaceri  i  drepturile  omului);ț ș
participarea la proiecte privind drepturile persoanelor cu dizabilită i, migran i, femei,ț ț
copii,  violen a  în  familie  .a.;  activită i  editoriale;  publicarea  reglementărilor,ț ș ț
documentelor, a studiilor i cercetărilor recent apărute pe plan interna ional i na ionalș ț ș ț
în domeniul drepturilor omului; perfec ionarea activită ii centrului de documentare alț ț
IRDO; acordarea de consultan ă; organizarea de conferin e,  seminarii,  simpozioaneț ț
interna ionale în colaborare cu comisiile parlamentare i universită i.ț ș ț



I. CERCETĂRI CONSACRATE PROMOVĂRII IȘ
RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA IȘ

PE PLAN INTERNA IONALȚ

Cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de  promovarea  i  respectarea  drepturilorș
omului  reprezintă  unul  dintre  principalele  elemente  ale  activită ii  desfă urate  deț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului. În abordarea acestei activită i, prevăzutăț
de lege,  Institutul  a  avut  în  vedere  „Principiile  de  la  Paris”2 privind  func ionareaț
institu iilor na ionale pentru promovarea i protec ia drepturilor omului, Programul deț ț ș ț
ac iune al  Conferin ei  Mondiale  a Drepturilor  Omului de la Viena (1993), Agendaț ț
2030 pentru dezvoltare durabilă, Declara ia de la Durban (2001), Planul de ac iune alț ț
Comitetului  director  pentru  Drepturile  Omului  al  Consiliului  Europei,  Rezolu iaț
59/113  a  ONU,  Strategia  FRA  2013-2017,  Programul  anual  al  Agen iei  pentruț
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Strategia europeană pentru persoanele cu
dizabilită i  (2010-2020),  i,  de  asemenea,  Recomandările  R (79)  16  i  (97)  14  iț ș ș ș
Rezolu ia  (97)  11  ale  Comitetului  de  Mini tri  al  Consiliului  Europei,  ceea  ceț ș
eviden iază  faptul  că  cercetarea  drepturilor  omului  i  învă area  drepturilor  omuluiț ș ț
constituie mijloace adecvate pentru respectarea demnită ii umane, pentru asigurareaț
respectării drepturilor omului i a valorii persoanei umane, pentru crearea condi iilorș ț
necesare înfăptuirii justi iei i respectării obliga iilor ce decurg din tratate i din alteț ș ț ș
izvoare  de  drept  interna ional  pentru  promovarea  progresului  social  i,  evident,ț ș
crearea unor condi ii mai bune de trai într-o mai mare libertate.ț

Având în vedere misiunea sa de a contribui  la edificarea în ara  noastră a uneiț
culturi a drepturilor omului, Institutul a efectuat cercetări în care au fost prezentate
atât aspecte generale ale istoriei i evolu iei drepturilor omului pe plan interna ional iș ț ț ș
intern, filosofia drepturilor omului, tiin a drepturilor omului, codificarea în domeniulș ț
drepturilor omului, cât i domenii specializate legate de diferitele genera ii de drepturiș ț
ale omului. Astfel, au făcut obiectul activită ii de cercetare atât drepturile din primaț
genera ie:  drepturile  civile  i  politice,  cât  i  cele  din  genera ia  a  doua:  drepturileț ș ș ț
economice,  sociale  i  culturale.  De asemenea,  au fost  abordate  i  teme apar inândș ș ț
genera iei  a  treia  de  drepturi  ale  omului,  cum  ar  fi:  dreptul  la  pace,  dreptul  laț
dezvoltare durabilă, dreptul la un mediu sănătos precum i drepturi considerate de uniiș
speciali ti ca făcând parte din genera ia a patra de drepturi ale omului. Astfel, au fostș ț
întreprinse cercetări  pe teme noi,  i  au fost  complinite  cercetări  privind dreptul  laș
fericire ca drept fundamental al omului (potrivit Rezolu iei Adunării Generale ONUț
nr.  65/309/2011)  sau  mediul  de  afaceri  i  drepturile  omului  (potrivit  cadrului  deș
protec ie, respectare i remediere al ONU referitor la mediul de afaceri i drepturileț ș ș
omului, precum i documentul de implementare din 2008 - DOC A/HRC/8/5), dreptulș
la demnitate, cercetări anuale privind drepturile omului la nivelul UE i în legisla iaș ț
României, studiul comparat al eviden ierii drepturilor omului în rapoartele anuale aleț
Agen iei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.ț

Experien a  acumulată  i  perfec ionarea  profesională  a  cercetătorilor  proprii,ț ș ț
precum  i  a  colaboratorilor  onorifici,  cercetători  renumi i,  personalită i  ale  vie iiș ț ț ț
tiin ifice sau tineri  cercetători,  au permis abordarea unor problematici  recente dinș ț

domeniu, prin lucrări de amploare, cu desfă urarea extinsă pe durata a mai mult de unș
an i realizate de echipe de cercetători din institut care au ac ionat în parteneriat cuș ț
2 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima întâlnire  interna ională  a  Institu iilor  Na ionale  pentruț ț ț
Promovarea i Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris în 7-9 octombrie 1991, cunoscuteș
drept „Principiile de la Paris". Adoptate de Adunarea Generală a ONU prin Rezolu ia 48/134 la 20ț
decembrie 1993.



cercetători asocia i onorifici tocmai pentru aprofundarea studiului în condi iile uneiț ț
teme mai ample.  În acela i  timp, au fost realizate  cercetări  care au privit  domeniiș
specializate,  efectuate  de  obicei  de  un  singur  cercetător,  rezultatele  acestor  studii
materializându-se fie prin publicarea lor în paginile revistei trimestriale „Drepturile
omului”,  în  publica ia  lunară  Info  IRDO,  în  lucrări,  sau  în  rapoarte  de  mai  mariț
dimensiuni, în lucrările publicate de IRDO sau de alte edituri cunoscute, prezentate în
cadrul  manifestărilor  tiin ifice  organizate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturileș ț
Omului i/sau de diverse organisme din mediul academic, na ional i interna ional sauș ț ș ț
al organiza iilor neguvernamentale, cu care Institutul colaborează. În această categorieț
intră marea majoritate a studiilor i cercetărilor efectuate în cadrul sau cu participareaș
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului.  De  asemenea,  cercetările  au  fost
prezentate  în  cadrul  sesiunii  a  XXII-a  a  Universită ii  Interna ionale  a  Drepturilorț ț
Omului.

Cercetările realizate în anul 2016 au avut la bază legisla ia na ională din domeniulț ț
drepturilor  omului  i  documentele  interna ionale  i  regionale  devenite  parte  dinș ț ș
dreptul intern prin ratificarea acestora de către România. Cităm cu titlu de exemplu:
Carta Drepturilor Omului, Carta ONU; Declara ia Universală a Drepturilor Omului,ț
Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice (ratificat de România înț ș
1974);  Pactul  interna ional  cu  privire  la  drepturile  economice,  sociale  i  culturaleț ș
(ratificat de România în 1974); Protocolul facultativ la Pactul interna ional cu privireț
la drepturile civile i politice (ratificat de România în 1993); Protocoalele la Pactul cuș
privire la Drepturile Economice Sociale i Culturale, Conven ia interna ională privindș ț ț
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ratificată de România în 1970);
Conven ia împotriva torturii i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sauț ș
degradante  (ratificată  de  România  în  1990);  Conven ia  asupra  eliminării  tuturorț
formelor de discriminare fa ă de femei (ratificată de România în 1981); Conven ia cuț ț
privire  la  drepturile  copilului  (ratificată  de  România  în  1990);  Conven ia  privindț
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i  (ratificată  de  România  în  2011);  Conven iaț ț
europeană  a  drepturilor  omului  (ratificată  de  România  în  1994);  Carta  socială
europeană revizuită  (ratificată  de România  în  1999);  Conven ia  europeană privindț
lupta împotriva traficului cu fiin e umane (ratificată de România în 2006); Conven iaț ț
europeană pentru prevenirea torturii  i a pedepselor sau tratamentelor inumane sauș
degradante  (ratificată  de  România  în  1994);  Conven ia  cadru  pentru  protec iaț ț
minorită ilor na ionale (ratificată de România în 1995), precum i altele.ț ț ș

În func ie de tematica abordată, s-au efectuat:ț
a) cercetări care au abordat o tematică generală;
b)  cercetări  consacrate  instrumentelor  i  mecanismelor  privind  protec ia  iș ț ș

promovarea drepturilor omului i evolu ia acestora în timp;ș ț
c) cercetări privind protec ia i promovarea drepturilor omului;ț ș
d) cercetări referitoare la drepturi i libertă i fundamentale ale omului, din cele treiș ț

genera ii  unanim  recunoscute:  drepturile  civile  i  politice;  drepturile  economice,ț ș
sociale i culturale; dreptul la pace, dezvoltare durabilă i la un mediu sănătos, dar iș ș ș
la  noi  drepturi  ale  omului,  considerate  de  speciali ti  ca  făcând  parte  din  a  patraș
genera ie de drepturi ale omului;ț

O  prezentare  exemplificativă  a  fiecărei  categorii  de  cercetări,  demonstrează
diversitatea temelor abordate.

a) Cercetări care au abordat o tematică generală:
• Educa ia continuă, dreptul fiecăruia i răspunderea tuturorț ș
•  Contractul  social  i  problematica  drepturilor  omului  fa ă  în  fa ă  cuș ț ț



postmodernitatea
•  Prevalenta  drepturilor  fundamentale  ale  omului  i  cetă eanului  în  raport  cuș ț

drepturile colective ale minorită ilor în contextul globalizăriiț
• O Românie accesibilă într-o Europă fără bariere
• Democra ia i Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilăț ș
• Educa ia i bunăstareaț ș

b) Cercetări  consacrate  instrumentelor  i  mecanismelor  privind  protec ia  iș ț ș
promovarea drepturilor omului i evolu ia acestora în timp:ș ț

• Analiza unor reglementări constitu ionale i legale privind mediul protejatț ș
• Reglementări actuale în domeniul nediscriminării
• Aspecte privind administrarea justi iei din România ca serviciu publicț
• O Românie accesibilă într-o Europă fără bariere
• Codificarea în secolul al XXI-lea. Noul cod civil român
• Aspecte de constitu ionalitate privind regimul probelor în procesul penalț

c) Cercetări privind protec ia i promovarea drepturilor omului:ț ș
• Statul de drept, drepturile omului, siguran a cetă enilor i starea de excep ieț ț ș ț
• Mecanismele ONU i drepturile persoanelor de vârsta a treiaș
• Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilită iț
• Politici ce vizează drepturile i libertă ile persoanelor cu dizabilită iș ț ț

d) Cercetări consacrate drepturilor i libertă ilor fundamentale ale omului: civileș ț
i politice, economice, sociale, culturale: dreptul la pace, dezvoltare durabilă i laș ș

un mediu sănătos: cercetări consacrate unor noi drepturi ale omului:
• Drepturile elevului i manualul digitalș
• Drepturile economice i sociale ale imigran ilorș ț
• Prezum ia de nevinovă ie i societatea controlatăț ț ș
• Aspecte privind reforma serviciilor medicale spitalice ti din Româniaș
• Aspecte privind încălcarea dreptului  la respectarea vie ii  private i de familie,ț ș

precum i a domiciliului în jurispruden a CEDOș ț



II. PROGRAME DE FORMARE I ACTIVITĂ I DEȘ Ț
EDUCA IE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUIȚ

Potrivit  Declara iei  Universale  a  Drepturilor  Omului,  educa ia  pentru  drepturileț ț
omului are în vedere persoana umană ca valoare centrală. Drepturile omului nu pot fi
apărate  i  promovate  numai  prin  existen a  instrumentelor  juridice,  educa ia  pentruș ț ț
drepturile  omului  fiind  esen ială  pentru  în elegerea,  sensibilizarea,  sus inerea,ț ț ț
protec ia  i respectarea acestor drepturi  la toate  nivelurile  i  în toate sectoarele  deț ș ș
activitate.  Într-o  societate  democratică,  această  formă  de  educa ie  este  absolutț
necesară i trebuie să constituie o preocupare generală i permanentă, întrucât nu esteș ș
suficientă  numai consacrarea  unor principii  i  norme în acest  domeniu,  ci  acesteaș
trebuie să fie în elese, interiorizate i respectate. Dobândirea de drepturi înseamnă iț ș ș
dobândirea de obliga ii, a indivizilor fa ă de ei în i i, dar i fa ă de societate, fără nicioț ț ș ș ș ț
formă de intoleran ă, fără discriminare sau competi ie negativă.ț ț

În această viziune s-au materializat ini iativele, programele i proiectele realizateț ș
de IRDO în domeniul educa iei i formării de formatori în anul 2016, ac iuni prin careț ș ț
Institutul a încercat să contribuie efectiv la realizarea unei adevărate culturi universale
a drepturilor omului în România.

Ac iunile desfă urate în acest sens (a se vedea ț ș Anexa A) au avut în vedere unul din
obiectivele principale cuprinse în Legea privind înfiin area Institutului Român pentruț
Drepturile Omului:  organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor
categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protec ia drepturilor omuluiț
sau  pentru  cunoa terea  problematicii  drepturilor  omului  în  rândurile  unor  largiș
categorii ale popula iei.ț

Avându-se în vedere principalele domenii  de interven ie din  ț Programul pentru
educa ie  post-2015  al  UNESCO,  ț Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
ac ionat  în concordan ă cu prevederile con inute în acesta i a acordat i în cursulț ț ț ș ș
anului  2016  o  aten ie  deosebită  intensificării  i  diversificării  ac iunilor  conceputeț ș ț
pentru dezvoltarea educa iei în acest domeniu. Scopul urmărit a fost cel al formăriiț
atitudinilor  i  comportamentelor  cetă ene ti  specifice  unei  societă i  democratice  iș ț ș ț ș
sporirii interesului i competen elor de participare la via a publică a cât mai multorș ț ț
cetă eni din rândul tuturor categoriilor socio-profesionale, atât tineri cât i vârstnici.ț ș

În  mod  concret,  Planul  de  ac iuni  al  sectorului  de  formare  i  pregătireaț ș
speciali tilor a cuprins, printre alte obiective:ș

• promovarea educa iei în domeniul drepturilor omului;ț
• formarea adul ilor i tinerilor în tema drepturilor omului i copilului;ț ș ș
• formarea de formatori în domeniul drepturilor omului;
• formarea educatorilor: cadre didactice din sistemul universitar i preuniversitar;ș
•  formarea  unor  categorii  profesionale,  care  sunt  direct  implicate  i  auș

responsabilită i în promovarea i apărarea drepturilor omului i copilului;ț ș ș
•  consolidarea  parteneriatului  i  cooperarea  cu  institu iile  care  fac  parte  dinș ț

sistemul de învă ământ românesc, precum i cu alte institu ii, asocia ii, ONG-uri dinț ș ț ț
diverse domenii;

•  monitorizarea  i  sprijinirea  programelor  de  educa ie  existente  în  domeniulș ț
drepturilor omului, pentru a pune în eviden ă bunele practici stimulând măsurile careț
vizează continuarea, perfec ionarea i dezvoltarea acestora.ț ș

Conceperea i organizarea ac iunilor consacrate educa iei în domeniul drepturilorș ț ț
omului  au  avut  la  bază  feedback-ul  primit  din  partea  reprezentan ilor  Caselorț
Corpului Didactic, a dascălilor din diferite coli i licee.ș ș

Grupurile  intă  care  au  beneficiat  de  activită ile  desfă urate  de  către  Sectorulț ț ș



formare  din  cadrul  I.R.D.O.  au  vizat  persoane  din  domeniile  învă ământului,ț
cercetării, administra iei publice, justi iei, sănătă ii, precum i persoane din categoriiț ț ț ș
cu probleme specifice: femei, copii, pensionari, minorită i, persoane cu handicap etc.ț

Activită ile de formare ale IRDO au fost proiectate i s-au desfă urat la ini iativaț ș ș ț
Institutului i a diferi ilor parteneri, la solicitarea autorită ilor centrale i locale sau aș ț ț ș
unor grupuri socio-profesionale i au îmbrăcat diferite forme:ș

- cursuri de formare de lungă durată, acreditate de MEN;
- cursuri de formare de scurtă durată, de tip „contact”;
- ac iuni de familiarizare cu principalele instrumente referitoare la promovarea iț ș

protec ia drepturilor omului;ț
- activită i de sensibilizare a unor grupuri sociale privind necesitatea cunoa terii iț ș ș

respectării drepturilor omului i copilului;ș
- simpozioane, conferin e, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc;ț
- activită i de diseminare;ț
- prezentări de căr i apărute la editura IRDO. Prin ac iunile i activită ile destinateț ț ș ț

educa iei pentru drepturile omului s-a urmărit prevenirea încălcării drepturilor omuluiț
prin informarea cetă enilor cât prive te drepturile i responsabilită ile care le revin,ț ș ș ț
mijloacele  pe  care  le  au  la  dispozi ie  pentru  a- i  apăra  drepturile  i  libertă ileț ș ș ț
fundamentale, dar i formarea de atitudini i comportamente pozitive.ș ș

În  anul  2016  au  fost  desfă urate  diverse  activită i  împreună  cu  parteneri  dinș ț
rândurile organiza iilor neguvernamentale cu preocupări preponderente în domeniulț
educa iei  pentru  drepturile  omului,  cu  institu ii  ale  statului,  dar  i  cu  institu ii  deț ț ș ț
învă ământ superior, culte religioase, asocia ii profesionale etc.ț ț

Dintre  activită ile  de  educa ie  i  de  formare  realizate  în  această  perioadă,ț ț ș
men ionăm în primul rând manifestările tiin ifice cu continuitate:ț ș ț

• a XXII-a edi ie a cursurilor de vară ale ț Universită ii Interna ionale a Drepturilorț ț
Omului,  organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă, Asocia iaț ș ț ț
pentru Na iunile Unite din România i Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”.ț ș

• dezbateri, cursuri de formare, mese rotunde, seminarii, conferin e, lansări de carteț
.a. organizate în colaborare cu alte institu ii  i organiza ii  neguvernamentale (a seș ț ș ț

vedea Anexa A);
•  coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democra ie, pace iț ș

toleran ă ț de către IRDO i Universitatea de Nord, Baia Mare, ș activitate cu caracter
permanent, care include cursurile de masterat, singurele din ară de acest gen;ț

• a XXII-a edi ie a concursurilor na ionale ale elevilor ț ț „Olimpiada de educa ie iț ș
cultură civică” i, respectiv, ș „Democra ie i toleran ă”;ț ș ț

•  dezbateri,  simpozioane,  colocvii  consacrate  promovării  drepturilor  omului  în
diferite domenii (vezi Anexa A) etc;

1.  Educarea  tinerei  genera ii  în  spiritul  respectării  drepturilor  i  libertă ilorț ș ț
fundamentale ale omului, al demnită ii i toleran ei, al schimbului ț ș ț liber de opinii,
este un obiectiv care constituie obiectul unui parteneriat între Institutul Român pentru
Drepturile Omului i Ministerul Educa iei Na ionale i care s-a concretizat i în anulș ț ț ș ș
2016  prin  desfă urarea  unor  activită i  devenite  tradi ionale:  concursurile  colareș ț ț ș
na ionale  ț „Olimpiada  de  educa ie  civică  i  cultură  civică”  ț ș i  ș „Democra ie  iț ș
toleran ă”,  ț cursuri  de  formare  continuă  pentru  profesori  i  învă ători;  colocvii,ș ț
simpozioane i dezbateri (a se vedea  ș Anexa A) pe teme privind diferite aspecte ale
activită ii de educa ie pentru drepturile omului i, nu în ultimul rând,  ț ț ș Concursul de
creativitate  didactică  în  domeniul  realizării  de  materiale  auxiliare  utilizabile  în



educa ia pentru drepturile omului ț i un ș Concurs de crea ie plastică pentru elevii dinț
învă ământul primar.ț

2. Concursurile colare na ionaleș ț
Ca  urmare  a  unei  ini iative  a  Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului,ț

Ministerul Educa iei Na ionale a inclus, începând cu anul 1994, disciplinele ț ț educa ieț
civică  (clasele III-IV), respectiv  cultură civică  (clasele VII-VIII) în categoria celor
pentru care se organizează concursuri anuale cu etape până la nivel na ional.ț

Aceste  concursuri,  în  organizarea  cărora  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  este  partener  al  Ministerului  Educa iei,  cunoscute  sub  denumirea  deț
olimpiade, răspund nevoii de educa ie a tinerilor în vederea asumării de către ace tia aț ș
rolului i statutului de cetă ean în cadrul unei societă i democratice, în scopul formăriiș ț ț
i dezvoltării competen elor de participare la via a publică, a spiritului social critic i aș ț ț ș

capacită ii de toleran ă.ț ț

a) Olimpiada na ională de tiin e socio-umaneț ș ț
Faza na ională a Olimpiadei de tiin e socio-umane s-a desfă urat la Tulcea, în lunaț ș ț ș

aprilie 2016, i a fost organizată de Ministerul Educa iei Na ionale în parteneriat cuș ț ț
Institutul Român pentru Drepturile Omului. Acest concurs este unul de excelen ă i seț ș
adresează elevilor cu aptitudini în domeniul tiin elor socio-umane, având ca obiectivș ț
educa ia  în  vederea  cunoa terii  i  experimentării  valorilor  fundamentale  aleț ș ș
drepturilor  omului,  a  deprinderii  de  comportamente  care  respectă  aceste  drepturi
esen iale, dar i de competen e de participare la via a publică.ț ș ț ț

Disciplinele  de concurs  sunt:  educa ie  civică,  cultură  civică,  logică,  psihologie,ț
sociologie,  economie  i  filosofie.  La  disciplina  educa ie  civică,  elevii  participă  înș ț
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 constituite din elevi din clasele a VII-a sau a
VIII-a  din  cadrul  aceleia i  unită i  colare.  eful  sectorului  formare  i  pregătireaș ț ș Ș ș
speciali tilor din cadrul IRDO a participat în calitate de pre edinte al Comisiei pentruș ș
educa ie i cultură civică la această olimpiadă.ț ș

i la edi ia din acest an, cele mai bune lucrări realizate de echipele participante auȘ ț
beneficiat  de  diplome  i  premii  acordate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturileș
Omului.

b)  A  XXII-a  edi ie  a  etapei  finale  a  Concursului  na ional  „Democra ie  iț ț ț ș
toleran ă”ț

Concursul ini iat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cuț
Ministerul Educa iei Na ionale reprezintă o formă complexă de educa ie civică în careț ț ț
sunt  implica i  elevii  din  ciclul  primar  i  gimnazial.  Obiectivele  generale  aleț ș
concursului vizează asumarea rolului i statutului de cetă ean în cadrul unei societă iș ț ț
democratice, formarea i dezvoltarea spiritului civic constructiv.ș

În mod concret, concursul urmăre te cunoa terea de către elevi a unor concepteș ș
esen iale  specifice  unei  societă i  democratice  i  a  unui  stat  de  drept:  democra ie,ț ț ș ț
toleran ă,  drepturile  omului,  drepturile  copilului;  cunoa terea  reglementărilorț ș
na ionale i interna ionale referitoare la aceste concepte;  exersarea de către elevi aț ș ț
atitudinilor i comportamentelor democratice, tolerante i a spiritului civic; formareaș ș
i dezvoltarea deprinderilor de participare la via a comunită ii educa ionale; formareaș ț ț ț

motiva iei în vederea promovării i apărării drepturilor omului i ale copilului.ț ș ș
Concursul s-a desfă urat pe trei dimensiuni: teoretică (constă într-o lucrare scrisă),ș

practic-aplicativă (elaborarea unui proiect pentru solu ionarea uneia dintre problemeleț



colii  sau  comunită ii  locale  căreia  îi  apar in  elevii,  proiectul  având  forma  unuiș ț ț
portofoliu) i artistică (realizarea unei lucrări plastice - desen, grafică, pictură, colaj,ș
sculptură etc, care să ilustreze modul de solu ionare a problemei prezentate în cadrulț
proiectului la nivelul probei practic-aplicative), cu participarea unor echipe alcătuite
din câte 3 membri, dintre care unul din învă ământul primar.ț

Experien a acumulată în perioada de desfă urare a concursului a pus în eviden ă iț ș ț ș
în acest an o cre tere constantă a calită ii materialelor prezentate în cadrul concursuluiș ț
- sub toate cele trei dimensiuni ale sale, precum i a interesului fa ă de problematicaș ț
pe  care  o  implică.  Pre edintele  Comisiei  Centrale  a  Concursului  Na ionalș ț
„Democra ie i Toleran ă” este reprezentantul IRDO. Evaluarea lucrărilor teoretice, aț ș ț
portofoliilor i lucrărilor plastice se realizează de trei subcomisii separate formate dinș
cadre  didactice  de specialitate,  pre edintele  Comisiei  Centrale  a  Concursului  fiindș
eful sectorului formare i pregătirea speciali tilor din cadrul IRDO.ș ș ș

Concursul,  a  cărui  edi ie  din anul  2016 s-a  desfă urat  la  Târgovi te,  a  urmăritț ș ș
dezvoltarea competen elor de cooperare la nivelul grupului, stimulând preocupărileț
pentru promovarea i respectarea drepturilor omului. În urma rezultatelor la cele treiș
probe ale concursului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a acordat premiile
speciale i men iunile „Drepturile Omului”.ș ț

c)  Concursul  Na ional  de  creativitate  didactică  în  domeniul  materialelorț
auxiliare destinate educa iei pentru drepturile omului, democra ie i o cultură aț ț ș
păcii în învă ământul preuniversitarț

Acest concurs este organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, o dată
la  doi  ani,  în  parteneriat  cu  Ministerul  Educa iei  Na ionale  i  Case  ale  Corpuluiț ț ș
Didactic  din  ară,  concursul  bucurându-se  de  un  larg  interes  din  partea  cadrelorț
didactice din întreaga ară.ț

În cadrul expozi iei organizate în această edi ie au fost expuse lucrări apar inândț ț ț
cadrelor  didactice  din  jude ele  Baia  Mare,  Cara -Severin,  Cluj,  Dolj,  Hunedoara,ț ș
Mehedin i sau Ilfov. Ca i în anii preceden i, această ac iune s-a dovedit i în anulț ș ț ț ș
2016  ca  fiind  una  benefică  i  constructivă,  desfă- urându-se  în  spiritul  educa ieiș ș ț
pentru drepturile omului, democra ie i o cultură a păcii.ț ș

Prin implicarea i pasiunea de care au dat dovadă, cadrele didactice au sus inutș ț
elevii  în ac iunile  menite  să stimuleze însu irea prin practică a valorilor cetă enieiț ș ț
active i responsabile, caș

i a comportamentelor necesare realizării unui mediu armonios în societatea în careș
trăiesc. În acest sens, materialele auxiliare au vizat diferitele obiective ale educa ieiț
pentru drepturile omului i au sus inut participarea activă a copiilor, familia-rizându-iș ț
cu problematica drepturilor omului i facilitând dobândirea de abilită i i dezvoltareaș ț ș
de atitudini privind respectul fa ă de demnitatea umană.ț

d) Concursul de crea ie plastică pentru elevii din învă ământul primar ț ț a fost
organizat în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei Interna ionale a Drepturilor Omului”ț
în  parteneriat  cu  Colegiul  Na ional  „Mihai  Viteazul”  i  Colegiul  Na ional  „Jeanț ș ț
Monnet” din Ploie ti.ș

e) Concursul de eseuri, pove ti i lucrări plastice ș ș pentru elevii din învă ământulț
primar având ca temă „Drepturile omului - universalitate  sau privilegiu” a fost  un
eveniment  organizat  în  parteneriat  cu coala  Gimnazială  „Ion Vi oiu”  din Chitila,Ș ș
jude ul Ilfov.ț



3. In domeniul pregătirii continue a învă ătorilor i profesorilor care realizeazăț ș
educa ia pentru drepturile omului, ț în anul 2016, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a continuat organizarea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure ti, aș
Programului de formare „Educa ie pentru drepturile omului i ale copilului”. Acestț ș
program este  acreditat  de  Ministerul  Educa iei  Na ionale  i  a  avut  ca  public  intăț ț ș ț
cadrele didactice i didactic-auxiliare din învă ământul preuniversitar.ș ț

Creat  ca  urmare  a  solicitărilor  numeroase  venite  din  rândul  cadrelor  didactice
pentru formarea personalului  didactic  în domeniul drepturilor omului,  programul a
avut i în anul 2016 scopul de a sprijini elevii în procesul cunoa terii i con tientizăriiș ș ș ș
drepturilor omului i ale copilului, a legisla iei na ionale i interna ionale în domeniu.ș ț ț ș ț

4. Activită i consacrate pregătirii practicienilor i func ionarilor publiciț ș ț
Cursurile  Universită ii Interna ionale a Drepturilor Omului  ț ț reprezintă o reuniune

de speciali ti  i  exper i  ce are ca scop reînnoirea i perfec ionarea programelor  deș ș ț ș ț
formare  în  domeniul  drepturilor  omului.  Cea  de-a  XXII-a  edi ie  a  Universită iiț ț
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema  „Drepturile  omului:  realită i  iț ț ș
perspective”,  a  fost  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedra  UNESCOț ț
pentru drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia Clubul de la Cheiaț ș ț ș ț
„Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor AIDC, ELI, IDEF i participarea unorș
reprezentan i ai  Senatului,  Camerei Deputa ilor, Consiliului Legislativ, Ministeruluiț ț
Afacerilor Externe,  Ministerului Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale i Persoanelorț ș
Vârstnice,  Ministerului  Afacerilor  Externe,  Secretariatului  General  al  Guvernului.
Edi ia din 2016 a Universită ii Interna ionale a Drepturilor Omului a reunit exper i,ț ț ț ț
cercetători,  reprezentan i  ai  unor  organiza ii  interna ionale,  reprezentan i  ai  unorț ț ț ț
institu ii  guvernamentale,  cadre  didactice  universitare,  magistra i,  doctoranzi  iț ț ș
masteranzi. În cadrul manifestărilor au fost prezentate publica iile IRDO i cele maiț ș
noi informa ii privind drepturile omului.ț

5. Alte forme specifice de pregătire i educa ie în ș ț domeniul drepturilor omului:

a)  Elaborarea  unor  programe  speciale  consacrate  unor  evenimente  mai
importante  i  apreciate  ca  atare  de  Organiza ia  Na iunilor  Unite,  Consiliulș ț ț
Europei,  Organiza ia  pentru  Securitate  i  Cooperare  în  Europa  etc.  i  cuț ș ș
rezonan ă pentru protec ia i promovarea drepturilor omului.ț ț ș

Din categoria  acestor  proiecte,  în  anul  2016 au  fost  realizate  ac iuni  legate  deț
următoarele momente i evenimente:ș

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă i Programul Educa ie 2030;ș ț
- 66 de ani de la adoptarea Conven iei europene pentru apărarea drepturilor omuluiț

i a libertă ilor fundamentale;ș ț
- 22 de ani de la ratificarea Conven iei europene pentru apărarea drepturilor omuluiț

i a libertă ilor fundamentale de România;ș ț
- 49 de ani de la intrarea în vigoare a Pactului interna ional privind drepturile civileț

i politice i a Pactului interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale;ș ș ț ș
- 61 de ani de la aderarea României la ONU;
- 42 de ani de la înfiin area OSCE.ț

b) Coordonarea  Catedrei  UNESCO pentru  drepturile  omului,  democra ie,ț
pace i toleran ă.ș ț

Catedra func ionează în baza unui acord între Organiza ia Na iunilor Unite pentruț ț ț
Educa ie,  tiin ă  i  Cultură  -  Paris,  Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului  iț Ș ț ș ș



Universitatea de Nord Baia Mare. Această catedră reprezintă un centru de cercetare,
dezbatere i formare la nivel postuniversitar ale cărei programe de ma ter, singureleș ș
de  acest  fel  din  România,  integrează,  în  pas  cu  evolu iile  i  progresele  din  acestț ș
domeniu specific, rezultatele cercetării realizate pe plan na ional i interna ional. Înț ș ț
anul 2016 o nouă promo ie a absolvit  masteratul  în drepturile  omului,  democra ie,ț ț
pace i toleran ă.ș ț

c) Organizarea  unor  cursuri  de  formare  i  participarea  la  dezbatereaș
diferitelor aspecte referitoare la respectarea i promovarea drepturilor omului ș în
cadrul unor manifestări tiin ifice, simpozioane, colocvii, dezbateri, mese rotunde etc.ș ț
sau în cadrul media (a se vedea Anexa B).

În  îndeplinirea  mandatului  său,  Institutul  a  avut  în  vedere  atragerea  diferitelor
institu ii  publice  i  organiza ii  neguvernamentale  în  ac iuni  inând  de  domeniulț ș ț ț ț
drepturilor  omului  prin  intermediul  unor  parteneriate.  i  în  anul  2016  au  fostȘ
încheiate, respectiv, reînnoite, astfel de parteneriate care au ob inut rezultate notabileț
în  cadrul  activită ilor  desfă urate.  Amintim  dintre  acestea:  conferin a  cu  temaț ș ț
„Oportunită i  i obstacole în atingerea obiectivelor reconcilierii vie ii de familie cuț ș ț
cea  profesională”,  seminarul  cu  tema  „Ziua  Interna ională  de  Comemorare  aț
Holocaustului”, conferin a cu tema „Educa ia pentru toleran ă”, conferin a cu tema „5ț ț ț ț
ani de la adoptarea Conven iei Consiliului Europei privind prevenirea i combatereaț ș
violen ei  împotriva  femeilor  i  a  violen ei  domestice”,  simpozionul  cu  temaț ș ț
„Accesibilitatea  digitală  -  un  pas  mare  către  incluziunea  digitală”,  conferin aț
interna ională  „Eficien a  normelor  juridice”,  simpozionul  cu  tema  „Instrumenteț ț
universale,  regionale i  na ionale privind traficul  de persoane”,  conferin a cu temaș ț ț
„Dreptul  refugia ilor  în  contextul  actual  european”,  Simpozionul  cu  temaț
„Diversitatea lingvistică - patrimoniul cultural al Uniunii Europene”.



III. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂ I SPECIFICEȚ
DEDICATE DREPTURILOR OMULUI

Activitatea  de  organizare  a  unor  seminarii,  simpozioane  sau  mese  rotunde,
împreună cu celelalte activită i  ale Institutului, de cercetare, educare i formare, seț ș
constituie într-un ansamblu armonios de abordare a problematicii drepturilor omului,
subliniind importan a promovării i protec iei acestora.ț ș ț

Rapoartele  i  studiile  prezentate  cu  ocazia  acestor  manifestări  au  fost  rodulș
activită ii de cercetare a Institutului Român pentru Drepturile Omului. Ne referim atâtț
la manifestări organizate de Institut (a se vedea Anexa A), cât i la ac iuni organizateș ț
în  parteneriat.  Schimbul  de experien ă,  opiniile  i  concluziile  desprinse au permisț ș
conturarea unor noi teme de cercetare, a unor modalită i noi de abordare a aspectelorț
de formare i educare în spiritul respectului drepturilor omului.ș

Solicitarea Institutului de către organiza ii i organisme cu preocupări în domeniulț ș
drepturilor omului, din ară sau din străinătate, de a participa cu studii, comunicări,ț
rapoarte etc. la ac iuni organizate de acestea (a se vedea ț Anexa B) ilustrează faptul că
Institutul s-a făcut remarcat atât pe plan na ional, cât i interna ional, prestigiu câ tigatț ș ț ș
prin  rigoarea  i  consecven a  implicării  Institutului  în  protec ia  i  promovareaș ț ț ș
drepturilor i libertă ilor fundamentale ale omului.ș ț

Este  de  remarcat  faptul  că  în  mod  constant  Institutul  a  atras  de  multe  ori
participarea  la  manifestările  sale  i  a  determinat  implicarea  în  organizarea  lor  aș
numero i factori cu atribu ii sau preocupări în domeniul drepturilor omului din cadrulș ț
Parlamentului,  al  mediului  academic,  al  organismelor  guvernamentale  iș
neguvernamentale sau al unor organiza ii interna ionale i regionale. Prin antrenareaț ț ș
acestor factori - prin contribu ia pe care au avut-o participând cu studii, prezentări,ț
comunicări sau cu expertize sau rapoarte proprii sau la care i-au adus contribu ia -s-aș ț
urmărit o mai bună comunicare i o mai strânsă colaborare pentru găsirea i aplicareaș ș
unor  solu ii  mai  eficiente  pentru  promovarea  i  protec ia  drepturilor  omului  înț ș ț
România.

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  organizat  numeroase  întâlniri  iș
dezbateri consacrate afirmării, promovării i protec iei drepturilor omului la care auș ț
participat personalită i din ară i de peste hotare recunoscute pentru contribu ia lor laț ț ș ț
cunoa terea i promovarea drepturilor omului.ș ș

Nediscriminare
În elegerea  profundă  a  caracterului  universal  al  drepturilor  omului  presupuneț

recunoa terea  necondi ionată  i  fără  niciun  fel  de restric ii  a  diversită ii  umane,  aș ț ș ț ț
factorilor civiliza ionali care indiferent de deosebirile dintre indivizii apar inând unorț ț
rase, etnii,  categorii  de vârstă, de comunită i religioase sau de altă natură nu oferăț
niciun  argument  pentru  manifestări  de  excluziune  i  discriminare  sau  forme  deș
intoleran ă i agresivitate.ț ș

Pluralismul i diversitatea trebuie privite ca o formă contemporană de progres peș
drumul păcii, toleran ei i în elegerii între popoare. Diversitatea i cultura diversită iiț ș ț ș ț
nu înseamnă numai simpla prezen ă a unor grupuri diferite, ci i acceptarea acelorț ș
diferen e existente în cadrul aceluia i grup.ț ș

Institutul Român pentru Drepturile Omului, ca în fiecare an, s-a alăturat campaniei
organizate de Re eaua United Against Racism cu ocazia săptămânii ac iunii europeneț ț
împotriva  rasismului  (12-21  martie),  organizând  dezbateri  în  urma  cărora  s-au
conturat  o  serie  de  recomandări  concrete  privind  combaterea  rasismului  i  aș
discriminării multiple.



Amintim în acest sens de simpozionul „Nu învinui i migran ii i refugia ii pentruț ț ș ț
toate problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană”, organizat în colaborare cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  -ț ș ț
Universitatea de Nord din Baia Mare, Asocia ia pentru Na iunile Unite din Româniaț ț
(ANUROM), IDEF, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asocia iaț ț
Română  pentru  Apărarea  Drepturilor  Omului  la  Vârsta  a  Treia  (ARDOVT).  De
asemenea,  sub coordonarea Institutului  Român pentru Drepturile  Omului,  Funda iaț
Adolescen a a organizat concurs de eseuri cu tema „Rădăcinile unei plante otrăvitoareț
- discriminarea”.

IRDO  a  ini iat  dezbaterea  privind  Proiectul  de  Hotărâre  pentru  aprobareaț
programelor  de  interes  na ional  în  domeniul  protec iei  drepturilor  copilului  pentruț ț
perioada  2016-2018,  lansat  de  Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale  iț ș
Persoanelor  Vârstnice.  Dezbaterea  a  fost  organizată  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umană, Asocia ia pentru Na iunileș ț ț
Unite din România Asocia ia Clubul de la Cheia, Liga Independentă Română pentruț
Drepturile Copilului i Tânărului i Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familieiș ș ț
- Family Forum.

Activită ile  IRDO  de  monitorizare  privind  dreptul  persoanelor  vârstnice  iț ș
îngrijirea acestora pe termen lung în cadrul centrelor de îngrijire din ară se înscriu iț ș
în tema nediscriminării. Persoanele vârstnice fac parte dintr-o categorie vulnerabilă cu
un risc crescut de a suferi abuzuri sau discriminări. Aceste activită i de monitorizareț
s-au desfă urat în perioada februarie - martie 2016.ș

În data de 6 mai 2016, cu ocazia Zilei Na ionale a Egalită ii de anse Institutulț ț Ș
Român pentru Drepturile Omului a organizat Conferin a cu tema „Egalitatea de anseț ș
i  de  tratament  între  femei  i  bărba i  -  un  principiu  fundamental  al  drepturilorș ș ț

omului”,  în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile  omului,  democra ie,ț
pace i toleran ă - Universitatea de Nord din Baia Mare, Asocia ia pentru Promovareaș ț ț
Drepturilor Familiei - Family Forum, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Liga  Independentă  Românăț
pentru Drepturile Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentru Libertate Personalăș ț
i Demnitate Umană i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii.ș ș ț

În  cadrul  Conferin ei  cu  tema  „5  ani  de  la  adoptarea  Conven iei  Consiliuluiț ț
Europei privind prevenirea i combaterea violen ei împotriva femeilor i a violen eiș ț ș ț
domestice”, organizată pe 11 mai 2016, de către Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ț ș ț
Clubul de la Cheia . au fost dezbătute aspecte ale discriminării multiple i ale risculuiș
de discriminare  pe  care  îl  prezintă  categoriile  vulnerabile  de  popula ie,  în  specialț
femeile i fetele apar inând unor minorită i sau având calitatea de solicitante de azil.ș ț ț

În spiritul educa iei continue pentru respectarea i promovarea drepturilor omului aț ș
avut loc cea de a XXII-a edi ie a etapei finale a concursului na ional „Democra ie iț ț ț ș
toleran ă”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cuț
Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetării tiin ifice. Evenimentul s-a desfă urat laț ț ș Ș ț ș
Târgovi te în perioada 25-28 iulie 2016.ș

Simpozionul din data de 1 august 2016, cu tema „Toleran ă zero fa ă de violen aț ț ț
împotriva  femeilor  i  a  violen ei  domestice”  organizat  de Institutul  Român pentruș ț
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umană i Asocia ia pentruț ș ș ț
Promovarea Drepturilor Familiei - Family Forum a marcat împlinirea a 2 ani de la
intrarea  în  vigoare  a  Conven iei  de  la  Istanbul  privind  prevenirea  i  combatereaț ș
violen ei împotriva femeilor i a violen ei domestice.ț ș ț



Totodată,  subliniem  organizarea  Conferin ei  Interna ionale  a  Nediscriminării  iț ț ș
Egalită ii de anse - NEDES 2016, de către Comisia pentru drepturile omului, culte iț Ș ș
problemele minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor, Consiliul Na ional pentruț ț ț ț
Combaterea Discriminării, Universitatea Cre tină „Dimitrie Cantemir” Bucure ti i cuș ș ș
concursul Institutului Român pentru Drepturile Omului.

La  solicitarea  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Parlamentului,  Institutul  a
contribuit  cu  puncte  de  vedere  privind  o  serie  de  proiecte  legislative,  dintre  care
amintim proiectul privind recunoa terea prin lege a parteneriatului civil în România,ș
modificarea unor pedepse prevăzute pentru infrac iuni contra libertă ii i integrită iiț ț ș ț
sexuale3.  În  acest  sens  IRDO  a  făcut  referire  la  documentele  interna ionale  iț ș
regionale  privind  drepturile  omului,  demnitatea,  nediscriminarea,  libertatea  de
exprimare .a.ș

Drepturile copilului
Interesul sporit pentru drepturile  unor categorii  de popula ii  distincte,  cum ar fiț

drepturile  celor  mai  mici  i  vulnerabile  fiin e  umane  -  copiii  -  se  regăse te  ca  oș ț ș
prioritate  pe  agenda  institu iilor  na ionale  i  interna ionale  care  au  ca  obiectț ț ș ț
promovarea i protec ia drepturilor fundamentale ale omului.ș ț

În acest sens IRDO a organizat o serie de evenimente, dezbateri i discu ii atât cuș ț
reprezentan ii  institu iilor  publice cu atribu ii  în domeniu cât i cu reprezentan i  aiț ț ț ș ț
mediului academic i ai organiza iilor neguvernamentale. Întâlnirile au privit aspecteș ț
legate de îmbunătă irea legisla iei din domeniu, dreptul la educa ie, neexploatarea prinț ț ț
muncă, nediscriminarea anumitor categorii de copii (romi, refugia i, cu dizabilită i).ț ț

În rezonan ă  cu  tema din acest  an propusă  de  Organiza ia  Na iunilor  Unite  cuț ț ț
ocazia Zilei interna ionale de con tientizare a autismului, IRDO a organizat în data deț ș
1  aprilie  2016,  Conferin a  cu  tema  „Autism  i  Agenda  2030.  Includere  iț ș ș
neurodiversitate”,  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,ț ț
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă,ț ș ț
Universitatea de Nord din Baia Mare i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeiiș ț

Printre drepturile copilului se numără desigur i dreptul la educa ie, aceasta fiindș ț
un  factor  esen ial  pentru  dezvoltarea  armonioasă  i  integrarea  în  societate.ț ș
Alfabetizarea este una dintre cele mai mari realizări ob inute de către omenire, la nivelț
global, 860 de milioane de adul i continuă să fie analfabe i, iar peste 100 de milioaneț ț
de copii nu frecventează coala. Cu ocazia Zilei interna ionale pentru alfabetizare, 8ș ț
septembrie  2016,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (ANUROM) i Asocia ia Clubul de laț ț ș ț
Cheia „Victor Dan Zlătescu”, a organizat o masă rotundă cu tema „Analfabetismul, o
plagă  socială,  cauze  i  măsuri  de  combatere”.  Evenimentul  a  reunit  exper i,ș ț
cercetători, reprezentan i ai autorită ilor, institu ii academice i universitare, asocia iiț ț ț ș ț
civice,  organiza ii  guvernamentale  i  non-guvernamentale.  În  lucrările  prezentateț ș
precum i în cadrul dezbaterilor s-a subliniat  că educa ia,  în general,  constituie unș ț
agent  important  în  promovarea păcii  i  a  toleran ei.  O persoană alfabetizată  poateș ț
lupta mai eficient împotriva sărăciei, a problemelor de sănătate i a prejudecă ilor, î iș ț ș
poate îmbunătă i veniturile, poate dezvolta rela ii armonioase cu restul lumii i ceeaț ț ș
ce este extrem de important î i poate cunoa te propriile drepturi. Anul 2016 a fost iș ș ș
primul an de implementare al Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030, iar în acest
context ac iunile în privin a alfabetizării  însemnă incluziune,  o calitate echitabilă aț ț
educa iei i oportunită i de învă are pe tot parcursul vie ii, în special pentru tineri iț ș ț ț ț ș
adul i.ț
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Accesul la justi ieț
Înfăptuirea  actului  de  justi ie,  în  orice  tip  de  societate  sau  regim  politic  esteț

indisociabilă  de  ideea  statului  de  drept,  care  înseamnă  nu  doar  proclamarea  unor
valori  i  principii  generale,  ci  i  implementarea  consecventă  a  legii.  Dincolo  deș ș
ac iunile care transpun o ordine juridică în fapt este imperios necesară recunoa tereaț ș
i respectarea unui drept fundamental al omului - accesul la justi ie, fără îngrădiri iș ț ș

restric ii.ț
Pe parcursul  anului  2016 IRDO a  organizat  o  serie  de  conferin e,  seminarii  iț ș

dezbateri  având ca  obiect  accesul  la  justi ie  ca  drept  fundamental.  Dintre  acesteaț
amintim:

Cea de-a cincea edi ie a conferin ei interna ionale „Eficien a normelor juridice -ț ț ț ț
interpretarea i aplicarea legii”, a avut ca temă principală de dezbatere perspectiveleș
privind interpretarea i aplicarea legii. Evenimentul a fost organizat de Universitateaș
Cre tină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept din Cluj Napoca, în colaborare cuș
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul de Istorie „George Bari iu” alț
Academiei Române, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Asocia ia Română deț

tiin e Penale, Institutul de tiin e Administrative din Republica Moldova. Conferin aȘ ț Ș ț ț
a fost dedicată provocărilor actualului deceniu. În acest sens, pe parcursul celor două
zile  au  fost  aduse  în  aten ia  participan ilor  probleme  de  mare  actualitate  privindț ț
interpretarea  i  aplicarea  legii.  S-a  eviden iat  faptul  că  amploarea  i  multiplicareaș ț ș
activită ilor  sociale  reclamă  în  întreaga  lume  existen a  unor  norme legale.  Astfel,ț ț
aspecte legate de protec ia datelor, comer ul interna ional, probleme legate de mediuț ț ț
i  conflictele  militare  interna ionale  precum i  rela iile  familiale,  proprietatea  sauș ț ș ț

drepturile fundamentale ale omului sunt reglementate pe diferite niveluri.
Cea de a 3-a edi ie a Conferin ei anuale cu participare interna ională „Justi ia iț ț ț ț ș

dreptul administrativ  din perspectivă interdisciplinară”,  organizată  în parteneriat  cu
coala  Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,  Facultatea  de  Administra ieȘ ț ș ț

Publică,  Universitatea  „Magna  Graecia”,  Catanzaro,  Italia,  i  Universitatea  „Petruș
Maior”, Târgu Mure .ș

Conferin a  cu tema „Ia  atitudine  fa ă  de drepturile  cuiva  astăzi”,  organizată  cuț ț
ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  de  către  Institutul  Român pentruț
Drepturile  Omului  alături  de  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România.ț ț
Evenimentul  a  fost  dedicat  evolu iei  drepturilor  omului,  democra iei  i  statului  deț ț ș
drept în context interna ional i regional, iar temele dezbătute au tratat aspecte privindț ș
func ionarea  institu iilor  democratice,  eficien a  i  independen a  sistemului  judiciar,ț ț ț ș ț
noi drepturi ale omului i protec ia lor prin mecanisme interna ionale.ș ț ț

IRDO este  membru în  Grupul  de  lucru  juridic  din cadrul  Re elei  Europene deț
Institu ii Na ionale pentru Drepturile Omului i a participat activ în cadrul temelor deț ț ș
discu ie  privind  reforma  Cur ii  Europene  a  Drepturilor  Omului,  precum  i  laț ț ș
promovarea  Conven iei  europene  a  drepturilor  omului  i  a  Cartei  Drepturilorț ș
Fundamentale a Uniunii Europene.

Familie
Familia  rămâne în  centrul  vie ii  societă ii.  Ea asigură bunăstarea  membrilor  ei,ț ț

contribuie  la  educa ia  tineretului  i  are  grijă  de  persoanele  vârstnice.  Obiectiveleț ș
centrale ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă se axează pe eradicarea sărăciei,
promovarea  prosperită ii  economice,  dezvoltarea  socială  i  bunăstarea  popula iei,ț ș ț
protejarea  mediului.  Politicile  familiale  contribuie  la  realizarea  obiectivelor  de
dezvoltare durabilă 1 i 5 din Agenda 2030, care se referă la combaterea foametei i aș ș



sărăciei,  asigurarea  unei  vie i  sănătoase  i  a  bunăstării  pentru  toate  vârstele  prinț ș
asigurarea educa iei continue i realizarea egalită ii de gen. i în anul 2016 IRDO aț ș ț Ș
avut în vedere promovarea i consolidarea politicilor de sprijinire a familiei, precumș
i  intensificarea activită ilor  în domeniul  cercetării  pentru a- i  aduce contribu ia laș ț ș ț

fundamentarea  acestora,  elementele  esen iale  constând în  combaterea  i  prevenireaț ș
sărăciei i a excluziunii sociale.ș

Între activită ile consacrate Zilei Interna ionale a familieiț ț 4 amintim dezbaterea cu
tema „Educa ia i bunăstarea”, în colaborare cu Asocia ia pentruț ș ț

Promovarea Drepturilor Familiei  - Family Forum, Asocia ia  Clubul de la Cheiaț
„Victor Dan Zlătescu”, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (ANUROM),ț ț
Asocia ia  Română  pentru  Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  i  Asocia iaț ș ș ț
Română pentru Drepturile Femeii.

Scopul acestei mese rotunde a fost sensibilizarea opiniei publice cu privire la rolul
familiei  în  societate,  promovarea  celor  mai  noi  tendin e  socio-economice  iț ș
demografice care afectează nucleul familial, precum i identificarea problemelor cheieș
cu  care  se  confruntă  familia  contemporană  i  posibile  răspunsuri  la  acestea.  S-aș
eviden iat faptul că politicile familiale la nivel na ional, care se referă la diferite fa eteț ț ț
ale vie ii de familie, de multe ori, de i au poten ial, nu sunt implementate a a cum arț ș ț ș
trebui  pentru  a  reu i  să  contribuie  în  mod  concret  la  realizarea  multor  obiectiveș
na ionale de dezvoltare durabilă.ț

Problemele realizării  unui echilibrului între via a personală i profesie în cadrulț ș
familiei  au  fost  dezbătute  i  analizate  în  vederea  identificării  celor  mai  eficienteș
propuneri  i  solu ii  cu  ocazia  Conferin ei  cu  tema  „Oportunită i  i  obstacole  înș ț ț ț ș
atingerea obiectivelor reconcilierii vie ii de familie cu cea profesională”, organizată deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România (ANUROM) i Asocia ia Family Forum.ț ș ț

În  tema  drepturilor  familiei  s-a  înscris  i  masa  rotundă  din  11 iulie  2016 „Săș
investim în adolescente” - aceasta fiind i tematica propusă de Organiza ia Na iunilorș ț ț
Unite pentru sărbătorirea din acest an a Zilei Mondiale a Popula iei. Evenimentul aț
fost  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț ț ț
Drepturilor  Familiei  -  Family Forum i Asocia ia  Clubul  de la  Cheia „Victor  Danș ț
Zlătescu”.

Combaterea traficului de persoane
O temă importantă pe agenda Institutului Român pentru Drepturile Omului este iș

respectarea,  protec ia  i  promovarea drepturilor  persoanelor  care devin victime aleț ș
traficului cu fiin e umane. În contextul amplificării fenomenului migra iei, categoriileț ț
vulnerabile de popula ie, femeile adolescentele, copiii, în special din medii sărace seț
confruntă tot mai frecvent cu acest risc. Institutul Român pentru drepturile omului a
continuat  cercetările  în  acest  domeniu.  Atât  prin  intermediul  revistei  trimestriale
IRDO, cât i prin manifestările organizate pe această temă, s-a prezentat tuturor celorș
interesa i în domeniu (institu iilor guvernamentale i de specialitate, reprezentan ilorț ț ș ț
legislativului i societă ii civile) analiza instrumentelor regionale i na ionale privindș ț ș ț
prevenirea i combaterea traficului de persoane. În acest sens amintim simpozionul cuș

4 Ziua de 15 mai a fost declarată de către Adunarea Generală a Organiza iei Na iunilor Unite ca fiindț ț
Ziua Interna ională a Familiei, printr-o Rezolu ie dată în septembrie 1993. La propunerea Institutuluiț ț
Român pentru Drepturile Omului i sus inută de Patriarhia României, ziua de 15 mai a devenit oficial iș ț ș
Ziua familiei române.



tema  „Instrumente  universale,  regionale  i  na ionale  privind  traficul  de  persoane”ș ț
organizat, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la intrarea în vigoare a Conven iei pentruț
reprimarea traficului cu fiin e umane i a exploatării prostitu iei semenilor, de cătreț ș ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” i Asocia ia Românăț ș ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană.ș

Azil i Migra ieș ț
Garantarea  drepturilor  omului,  prin  documentele  adoptate  la  nivel  interna ional,ț

regional i na ional, asigură protec ia drepturilor persoanelor care î i părăsesc ara deș ț ț ș ț
origine. Drepturile fundamentale trebuie recunoscute tuturor persoanelor indiferent de
statutul  lor:  solicitan i  de  azil,  refugia i  sau  migran i.  În  acest  sens  IRDO,  prinț ț ț
cercetările realizate, dezbaterile organizate i punctele de vedere prezentate diferitelorș
comisii  parlamentare,  a  urmărit  în  permanen ă  eviden ierea  reglementărilorț ț
interna ionale i regionale din domeniu i transpunerea acestora în legisla ia na ională.ț ș ș ț ț

În  contextul  fenomenului  acutizant  al  migra iei,  IRDO a  organizat  i  în  cursulț ș
acestui an o serie de manifestări  dedicate  crizei  refugia ilor  i gestionării  acesteia.ț ș
Astfel.  În data de 9 mai  2016, a avut loc masa rotundă cu tema „Europa 2016 iș
gestionarea celei mai dificile provocări - criza refugia ilor”. Evenimentul organizat înț
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  iț ș
toleran ă, Universitatea de Nord din Baia Mare i Asocia ia pentru Na iunile Unite dinț ș ț ț
România. Totodată, în contextul preocupărilor i activită ilor de cercetare ale IRDO peș ț
această  tema,  la  invita ia  Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleț ș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor, reprezentan i ai Institutul Român pentruț ț ț ț
Drepturile Omului au

participat la dezbaterea privind Comunicarea cu tema „Posibilită i de reformare aț
sistemului european comun de azil i de îmbunătă ire a căilor legale de migra iune -ș ț ț
COM(2016)197” (8 iunie 2016)

În 10 iunie, 2016, a avut loc inaugurarea Clinicii de drepturile omului în domeniul
migra iei, de către IRDO în parteneriat cu Facultatea de Administra ie Publică a coliiț ț Ș
Na ionale de Studii Politice i Administrative, care a reprezentat o etapă importantă aț ș
activită ii IRDO în domeniul azilului i migra iei. De asemenea, IRDO a organizat înț ș ț
17 iunie 2016, simpozionul cu tema „A 65-a aniversare a Conven iei privind statutulț
refugia ilor”.ț

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la adoptarea Rezolu iei 55/76 a Adunării Generaleț
a Na iunilor Unite care prevede ca data de 20 iunie ca Zi Mondială a Refugia ilor,ț ț
IRDO a găzduit în 21 iunie, 2016 lucrările unei mese rotunde cu tema „Instrumente
na ionale  i  regionale  privind  drepturile  refugia ilor”,  eveniment  organizat  înț ș ț
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia ia Clubul de laț ț ș ț
Cheia.

IRDO  este  membru  în  grupul  de  lucru  privind  azilul  i  migra ia  al  Re eleiș ț ț
Europene  de  Institu ii  Na ionale  de  Drepturile  Omului  i  membru  al  Institutuluiț ț ș
European de Drept i al Institutului de Drept de Expresie i de Inspira ie Franceză.ș ș ț

Dreptul la sănătate
Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului  (IRDO),  în  parteneriat  cu  Asocia iaț

pentru  Na iunile  Unite  din  România  i  Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iț ș ș
problemele minorită ilor a Camerei Deputa ilor, precum i cu concursul Centrului deț ț ș
Drept Public i tiin e Administrative din carul SNSPA i al Societă ii Academice deș Ș ț ș ț

tiin e  Administrative,  a  organizat  dezbaterea  cu tema „Ziua  Mondială  a  Sănătă iiȘ ț ț



-Combaterea  diabetului”.  În  cadrul  evenimentului  au  fost  prezentate  o  serie  de
expuneri  pe  teme  de  actualitate  în  domeniu:  educa ia  pentru  sănătate,  garantareaț
dreptului la sănătate al copilului în România,  dreptul la sănătate al migran ilor .a.ț ș
Totodată,  în  cadrul  discu iilor  s-a  subliniat  importan a  reducerii  inegalită ii  dinț ț ț
domeniul  sănătă ii,  a  cre terii  eficacită ii  i  calită ii  actului  medical,  precum  iț ș ț ș ț ș
necesitatea  existen ei  unui  echilibru  între  finan area  i  prestarea  îngrijirilor  deț ț ș
sănătate.

Drepturile persoanelor cu dizabilită iț
Promovarea i protec ia drepturilor persoanelor cu dizabilită i rămâne o temă deș ț ț

mare actualitate la nivel na ional, regional i interna ional. Principalele teme urmăriteț ș ț
în  activitatea  IRDO,  pe  parcursul  acestui  an,  au  vizat  aspecte  privind  abordarea
dizabilită ii din perspectiva drepturilor omului, recunoa terea capacită ii juridice, via aț ș ț ț
independentă i integrarea în comunitate, drepturile femeilor cu dizabilită i, dreptul laș ț
muncă .a.ș

În acest sens IRDO a organizat o serie de întâlniri i dezbateri din care amintimș
dezbaterea „Reglementări interna ionale i na ionale privind drepturile persoanelor cuț ș ț
dizabilită i”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului i Facultatea deț ș
Psihologie  i  tiin e  al  Educa iei  din  cadrul  Universită ii  „Al.  I.  Cuza”  din  Ia i;ș Ș ț ț ț ș
dezbaterea  privind  proiectul  de  Hotărâre  a  Guvernului  în  legătură  cu  aprobarea
programului  de  interes  na ional  în  domeniul  protec iei  i  promovării  drepturilorț ț ș
persoanelor  cu  dizabilită i  „Incluziune  prin  tehnologie  asistivă”,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România.ț

Aspecte  ale  drepturilor  persoanelor  cu  dizabilită i  i  ale  luptei  împotrivaț ș
discriminării  au fost analizate i în cadrul Conferin ei cu tema „Autism i Agendaș ț ș
2030. Includere i neurodiversitate” desfă urată în data de 1 aprilie 2016, i organizatăș ș ș
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,ț
democra ie, pace i toleran ă, Universitatea de Nord din Baia Mare, Asocia ia Clubulț ș ț ț
de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii.ș ț

Institutul, împreună cu alte trei institu ii na ionale de drepturile omului din Europa,ț ț
s-a  alăturat  Re elei  Europene  a  Institu iilor  Na ionale  pentru  Drepturile  Omuluiț ț ț
(ENNHRI)  în  proiectul  privind  identificarea  de  bune  practici  în  implementarea
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 discu ii  în cadrul întâlnirilor Grupului de lucru pe CDPD dinț
acest  an  au  vizat  aspecte  privind  aplicarea  art.  12  din  Conven ie,  dialogul  cuț
Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilită i, jurispruden a recentă aț ț
CEDO în domeniu .a.ș

De asemenea în cadrul întâlnirii Structurii Uniunii Europene privind monitorizarea
implementării  CDPD  la  nivelul  Uniunii  cu  institu iile  na ionale  pentru  drepturileț ț
omului  au  fost  discutate  aspecte  privind  rolul  mecanismelor  de  monitorizare  în
procesul de evaluare al Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilită i.ț
IRDO a participat i la Forumurile de lucru organizate anual de Comisia Europeană cuș
privire la implementarea art. 33 din Conven ia ONU.ț

Drepturile persoanelor vârstnice
Institutul  participă  alături  de alte  cinci  institu ii  na ionale  similare  din Uniuneaț ț



Europeană în proiectul „Drepturile persoanelor vârstnice i îngrijirea pe termen lung”ș
(2015-2017),  coordonat  de  Re eaua  Europeană  de  Institu ii  Na ionale  pentruț ț ț
Drepturile  Omului  (ENNHRI).  Proiectul  urmăre te  să  determine  o  abordare  dinș
perspectiva  drepturilor  omului  în  îngrijirea  persoanelor  vârstnice  în  Europa,
clarificarea  standardelor  interna ionale  i  regionale  aplicabile  în  domeniu  iț ș ș
formularea  de  recomandări  către  factorii  deciden i  la  nivel  european  pentruț
eficientizarea protec iei acestor persoane, precum i cre terea gradului de recunoa tereț ș ș ș
a rolului institu iilor na ionale de drepturile omului în domeniu. În acest an, Institutulț ț
a realizat activitatea de monitorizare a opt centre de îngrijire din ară, 4 din mediulț
urban i 4 din mediul rural, 6 din sistemul public i 2 private, în urma căruia a fostș ș
realizat  un  raport.  De  asemenea,  reprezentan ii  IRDO  au  participat  la  o  serie  deț
întruniri i discu ii privind analiza reglementărilor interna ionale i regionale privindș ț ț ș
promovarea  i  protec ia  persoanelor  vârstnice  i  au  organizat  interviuri  cuș ț ș
reprezentan i ai autorită ilor centrale i locale cu atribu ii în domeniu, precum i cuț ț ș ț ș
reprezentan i ai organiza iilor neguvernamentale i ai organiza iilor profesionale.ț ț ș ț

Referitor  la  programul  de  interes  na ional  „Cre terea  calită ii  vie ii  persoanelorț ș ț ț
vârstnice  din  căminele  pentru  persoane  vârstnice”  lansat  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelor  Vârstnice,  Institutul  Român  pentruț ș
Drepturile  Omului  a ini iat  o dezbatere în parteneriat  cu Asocia ia  Română pentruț ț
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asocia ia Română pentru Libertateț
Personală i Demnitate Umană, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinș ț ț

România, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” i Asocia ia Românăț ș ț
pentru Drepturile Femeii.



IV. PUBLICAREA REGLEMENTARILOR,
DOCUMENTELOR, A STUDIILOR I CERCETĂRILOR DINȘ

DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Institutul Român pentru Drepturile Omului promovează formarea i informarea înș
domeniul  drepturilor  omului  în  beneficiul  organismelor  publice,  al  organiza iilorț
neguvernamentale  i  al  persoanelor  fizice,  cu  privire  la  respectarea,  protejarea  iș ș
garantarea drepturilor omului prin reglementări interne i interna ionale, institu ii iș ț ț ș
mecanisme, practici i uzan e. El are rolul de a aduce la cuno tin a tuturor factorilorș ț ș ț
interesa i  cele  mai  noi  cercetări  tiin ifice  în  domeniul  drepturilor  omului,ț ș ț
angajamentele  interna ionale  asumate  de  România  i  modul  în  care  ele  suntț ș
îndeplinite. În cadrul Institutului sunt traduse i publicate documente interna ionaleș ț
care, prin actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către institu iile guvernamentaleț
i neguvernamentale pentru promovarea i protec ia drepturilor omului.ș ș ț

Publica ii periodiceț
Revista  trimestrială  „Drepturile  Omului”  cuprinde  studii,  cercetări,  articole  iș

rapoarte.  Preocupările  redac ionale  se  extind  i  asupra  textelor  reglementărilorț ș
na ionale sau interna ionale cu semnifica ii majore în domeniul drepturilor omului iț ț ț ș
privesc  atât  prezentarea  cât  i  interpretarea  lor,  asupra  jurispruden ei  în  materie  aș ț
Cur ii  Europene  a  Drepturilor  Omului  i/sau  a  instan elor  na ionale,  asupra  unorț ș ț ț
institu ii importante din domeniul drepturilor omului.ț

În revistă se regăsesc analize tiin ifice i diversificate ale drepturilor fundamentaleș ț ș
ale  omului,  punându-se accent  pe  legăturile  de  colaborare  i  de rela ionare  dintreș ț
acestea i valorile, principiile, normele i standardele la care se raportează institu iile,ș ș ț
mecanismele, cât i pe termenii, conceptele i tendin ele metodologice i tehnologice.ș ș ț ș
La  acestea  se  adaugă  cronicile  diferitelor  evenimente  din  domeniul  drepturilor
omului,  note  i  comentarii,  recenzii  de căr i  în materia  drepturilor  omului,  noută iș ț ț
editoriale ale Institutului i prezentarea pe scurt a principalelor activită i organizate deș ț
Institutul Român pentru Drepturile Omului sau la care acesta i-a adus contribu ia.ș ț

Info IRDO, buletinul lunar de informare a publicului larg, prezentând succint tiriș
de actualitate despre evenimentele legate de drepturile omului ce au loc pe plan intern
i interna ional, studii i cercetări tiin ifice. De asemenea, sunt prezentate în buletinș ț ș ș ț

diferite cazuri de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului dar i de la Curtea deș
Justi ie a Uniunii Europene, căutându-se a se veni în întâmpinarea cerin elor actualeț ț
ale societă ii civile, ale institu iilor sau ale studen ilor etc. Totodată, amintim rubricileț ț ț
care sunt consacrate unor documente interna ionale recent adoptate.ț

Cercetări elaborate i lucrări publicate în 2016ș
Sub egida Institutului Român pentru Drepturile Omului au apărut noi culegeri de

documente i au fost elaborate noi lucrări de cercetare:ș

Dreptul la fericire: drept fundamental al omului
Lucrarea  face  parte  dintr-un  amplu  proiect  derulat  de  Institutul  Român  pentru

Drepturile  Omului,  dedicat  dreptului  la fericire  ca drept fundamental  al  omului,  iș
cuprinde, alături de documentele interna ionale relevante, cel de-al patrulea  ț Raport
privind distribu ia fericirii în lume.ț

Primul raport privind fericirea în lume a fost publicat în aprilie 2012, în sprijinul
reuniunii la nivel înalt cu privire la fericire i la bunăstare desfă urată la Na iunileș ș ț



Unite în baza Rezolu iei Adunării Generale a ONU nr. 65/309 din 19 Mie 2011.ț
Raportul prezent, o aducere la zi a Raportului privind fericirea în lume 2015, este

structurat în patru capitole: Fixarea cadrului; Distribu ia fericirii în lume; Promovareaț
unei etici a fericirii: cel mai important principiu al fericirii; Fericirea i dezvoltareaș
durabilă: concepte i dovezi.ș

Studiul con ine o analiză a inegalită ii  în planul bunăstării,  bazată pe distribu iaț ț ț
nivelurilor de fericire în cadrul societă ilor i între acestea, arătând că oamenilor leț ș
pasă  de  fericirea  altora  i  modul  în  care  este  ea  distribuită;  se  face  referire  laș
Obiectivele  Dezvoltării  Durabile  (ODD),  arătându-se  că  indicele  ODD  ajută  la
explicarea abloanelor transna ionale ale fericirii chiar i după analiza PIB-ului pe capș ț ș
de locuitor i a ratei omajului.ș ș

Educa ie, dreptul la educa ie i educa ia pentru drepturile omuluiț ț ș ț
Dreptul la educa ie este un drept fundamental al omului, din genera ia a doua deț ț

drepturi,  consacrat  la nivel  interna ional,  regional  i  na ional.  El  se află  în strânsăț ș ț
legătură cu celelalte drepturi ale omului i este esen ial  dezvoltării  fiecărui individș ț
potrivit principiilor interdependen ei i indivizibilită ii, i de el depinde până la urmăț ș ț ș
chiar dezvoltarea durabilă a societă ii.ț

După cum se arată în prima parte a studiului, interdependen a dreptului la educa ieț ț
cu  celelalte  drepturi  ale  omului  nu  este  nicăieri  mai  evidentă  decât  în  procesul
educativ. Din această cauză, dreptul la educa ie trebuie privit ca un drept exercitat atâtț
individual cât i în grup, ceea ce implică atât cunoa terea de către individ a drepturilorș ș
lui fundamentale, dar i dobândirea de competen e i comportamente care să-i permităș ț ș
să recurgă la ele, să beneficieze de ele, i să contribuie la promovarea, protejarea iș ș
respectarea lor.

Cea de a doua parte a lucrării  este dedicată prezentării  principalelor documente
interna ionale  din  domeniu  i  a  ac iunilor  care  au  vizat  încurajarea,  facilitarea  iț ș ț ș
promovarea  activită ilor  de  educa ie  pentru  drepturile  omului,  precum  Deceniulț ț
Mondial al Educa iei pentru Drepturile Omului (1995-2004), Deceniul interna ionalț ț
de  promovare  a  unei  culturi  a  non-violen ei  i  a  păcii  în  favoarea  copiilor  lumiiț ș
(2001-2010); Deceniul Na iunilor Unite privind Educa ia pentru Dezvoltare Durabilăț ț
(2005-2014); Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă i programul Educa ie 2030 .a.ș ț ș

Ultima  parte  a  studiului  eviden iază  rolul  institu iilor  na ionale  în  promovareaț ț ț
dreptului la educa ie i educa iei pentru drepturile omului, fiind prezentată activitateaț ș ț
Institutului Român pentru Drepturile Omului în domeniu.

Jus est ars boni et aequi
Volumul, apărut sub coordonarea Institutului Român pentru Drepturile Omului iș

Institutului de Cercetări  Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române,
reprezintă  o  colec ie  deosebit  de  importantă  de  studii  i  cercetări  relevante  înț ș
domeniul dreptului. Astfel, prima parte dedicată teoriei generale a dreptului, tratează
aspecte privind tiin a dreptului, trăsături definitorii ale acesteia, precum i elementeș ț ș
componente ale sistemului tiin elor juridice .a.ș ț ș

În  capitolul  dedicat  dreptului  interna ional  sunt  prezentate  i  analizate  temeț ș
importante,  precum perspectiva istorică asupra evolu iei  conceptului  de patrimoniuț
comun al umanită ii, rolul Comisiei de Drept Interna ional i progresul către statul deț ț ș
drept la nivel interna ional, protec ia interna ională a drepturilor omului în contextulț ț ț
suveranită ii statale.ț

Legătura  dintre  partea  dedicată  dreptului  interna ional  i  cea  privind  dreptulț ș
european  este  făcută  prin  studiul  dedicat  codificării  drepturilor  omului,  tiin aș ț



drepturilor  omului  având  legături  de  necontestat  cu  toate  ramurile  de  drept:
interna ional, comparat, constitu ional, penal, civil, administrativ etc. Chiar limbajulț ț
în  care  drepturile  omului  i  libertă ile  sale  fundamentale  sunt  exprimate  este  celș ț
juridic, ele fiind înainte de toate no iuni de drept. După cum se subliniază în lucrare, oț
legătură strânsă a tiin ei drepturilor omului este cu dreptul constitu ional, fiindcă înș ț ț
acest drept sunt prezente legile constitu ionale în care se găsesc înscrise drepturileț
omului, drepturi care, în fond, determină raporturile dintre stat i persoană, văzută înș
calitate de cetă ean. Aceste legi definesc domeniul în care statul nu poate interveni, înț
care statul are obliga ia să le garanteze respectarea i să le promoveze, i tot aici suntț ș ș
înscrise i obliga iile pe care cetă eanul le are fa ă de stat.ș ț ț ț

Cu  privire  la  dreptul  european,  volumul  de  fa ă  tratează  aspecte  privindț
răspunderea organiza iilor interna ionale. Printre temele abordate se numără: Uniuneaț ț
Europeană,  determinarea  legii  aplicabile  în  procesele  civile  interna ionale,  aspecteț
teoretice i practice privind excep iile de la aplicarea principiului liberei circula ii aș ț ț
mărfurilor, persoanelor, serviciilor, capitalurilor i plă ilor .a.ș ț ș

Dreptul la sănătate i reforma serviciilor medicale spitalice ti din Româniaș ș
Dreptul la sănătate este condi ionat de sistemul de sănătate. Modul de organizare aț

sistemului  de  sănătate  este  un  factor  determinant  al  sănătă ii  individului  iț ș
colectivită ii,  punându- i  amprenta  de-a  lungul  întregii  vie i  a  omului,  încă  de  laț ș ț
venirea pe lume (siguran a unei maternită i) până la îngrijirile specifice vârstnicilor.ț ț
Performan a unui sistem de sănătate este dată de modul în care are loc strângereaț
fondurilor pentru sănătate precum i de modul de distribuire a acestora către furnizori.ș

Prima parte a studiului, intitulată „Dreptul la sănătate din perspectiva drepturilor
omului”,  prezintă  conceptele  de  bază  i  evolu ia  acestora  în  timp.  Problematicaș ț
sănătă ii  popula iei  este  abordată  din  prin  prisma  drepturilor  omului  ca  un  dreptț ț
efectiv  al  fiecărui  cetă ean  la  ocrotirea  i  ameliorarea  propriei  stări  de  sănătateț ș
garantate de către stat. Sunt trecute în revistă institu iile, mecanismele i instrumenteleț ș
de garantare a dreptului la sănătate atât la nivel mondial cât i în context european.ș

Pe parcursul lucrării sunt analizate modelele consacrate de organizare a sistemelor
de sănătate existente în lume i care au stat la baza celorlalte sisteme dezvoltate înș
diferite ări. De asemenea se face o analiză a evolu iei celor mai importan i indicatoriț ț ț
care reflectă  la  nivel  macro evolu ia  stării  de sănătate  a popula iei,  modul în  careț ț
sistemul sanitar românesc î i dovede te eficien a.ș ș ț

Calitatea  serviciilor  medicale  oferite  popula iei  în  spitale  i  a teptările  acesteiaț ș ș
reprezintă tema păr ii a treia din studiu. Sunt analiza i principalii furnizori de serviciiț ț
medicale, sisteme de management al calită ii serviciilor medicale acordate popula ieiț ț
dar i răspunderea personalului medico-sanitar din punct de vedere civil, material iș ș
penal în cazuri  de malpraxis.  Nu se poate vorbi despre asigurarea unor servicii  de
calitate dacă nu sunt bine definite limitele responsabilită ii profesionale pentru fiecareț
tip de furnizor de servicii în parte.

Partea finală a studiului cuprinde propuneri privind modificarea anumitor prevederi
legislative  adoptate  în  domeniul  sanitar,  cre terea  rolului  autorită ilor  statului  înș ț
administrarea  sistemului  public  de  sănătate,  implicarea  într-o  măsură  mai  mare  a
societă ii civile în procesul de monitorizare i îmbunătă ire a calită ii actului medical,ț ș ț ț
sanc ionarea furnizorilor de servicii medicale care prestează servicii pentru popula ieț ț
i care nu respectă prevederile legale.ș

Rapoarte
• Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul 2016;



• IRDO - Record of activities 2016;
•  Raport  privind  evolu ia  legisla iei  în  domeniul  drepturilor  omului  în  Uniuneaț ț

Europeană i în România - 2016;ș
• Raport de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor vârstnice în

centrele de îngrijire din România.



V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

Activitatea  Centrului  de  documentare  al  Institutului  Român  pentru  Drepturile
Omului, înfiin at în baza legii  nr. 9/1991, a continuat i pe parcursul anului 2016,ț ș
Centrul oferind materiale din domeniul drepturilor omului studen ilor, masteranzilor,ț
doctoranzilor,  cercetătorilor,  reprezentan ilor  institu iilor  guvernamentale  i  aiț ț ș
societă ii civile. Biblioteca centrului de documentare de ine un fond de carte structuratț ț
pe 251 de arii de cercetare i interes, cuprinzând documente specializate din domeniulș
dreptului i al drepturilor omului, instrumente i mecanisme na ionale,  regionale iș ș ț ș
interna ionale,  precum i texte de legi,  documente de drept i legisla ie europeană,ț ș ș ț
istoria dreptului, drept comparat, studii, publica ii i referin e bibliografice i volumeț ș ț ș
din  varii  domenii  conexe.  Ca  i  în  anii  preceden i,  Centrul  de  documentare  alș ț
Institutului  Român  pentru  drepturile  omului  a  beneficiat  de  un  schimb  activ  de
informa ii cu organiza ii interna ionale, institu ii de învă ământ superior, ONG-uri, iț ț ț ț ț ș
cu alte organisme cu preocupări în domeniul drepturilor omului.

Centrul de documentare i-a continuat colaborarea cu partenerii  consacra i,  prinș ț
reînnoirea unor contracte i protocoale de parteneriat.  Totodată au fost coopta i noiș ț
parteneri, prin intermediul cărora s-au promovat constant atât activitatea Institutului
Român pentru Drepturile Omului i a Centrului său de documentare, precum i cea aș ș
partenerului  respectiv.  Astfel,  prin  intermediul  acestor  parteneriate,  Centrul  de
documentare al IRDO a oferit informare, consultan ă i consiliere de specialitate înț ș
domeniul  drepturilor  omului.  S-au  continuat  parteneriatele  din  anii  preceden i  iț ș
totodată s-au încheiat noi parteneriate cu: Copy Ro - societatea de gestiune colectivă a
drepturilor  de  autor,  Liceul  teoretic  Tudor  Vladimirescu  din  Bucure ti,ș
Agro-intelligence  SISA,  coala  gimnazială  Profesor  Ion  Vi oiu  din  Chitila.  S-aȘ ș
reînnoit parteneriatul cu Funda ia Adolescen a din Ploie ti. În cadrul parteneriatuluiț ț ș
cu Autoritatea Na ională pentru persoanele cu Dizabilită i (ANPD) au fost diseminateț ț
materiale informative i s-au organizat în cooperare cu IRDO în calitate de mecanismș
independent de monitorizare a implementării Conven iei pentru drepturile persoanelorț
cu  dizabilită i,  o  serie  de  activită i  de  promovare  a  principiilor  i  dezideratelorț ț ș
Conven iei pentru drepturile persoanelor cu dizabilită i.  În domeniul accesului la oț ț
educa ie pentru to i, a fost încheiat i Protocolul de colaborare între Institutul Românț ț ș
pentru Drepturile Omului i Asocia ia Surzilor din România pentru sus inerea activă aș ț ț
politicilor ce vizează drepturile i libertă ile persoanelor cu deficien e de auz, precumș ț ț
i  a  unei  bune  informări  a  publicului  larg  i  a  reprezentan ilor  organiza iilor  iș ș ț ț ș

asocia iilor persoanelor cu deficien e de auz.ț ț
Ca întotdeauna,  Centrul  de  documentare  al  IRDO a  acordat  o  aten ie  specialăț

parteneriatului i colaborării cu biblioteci na ionale, dar i cu institu ii de specialitateș ț ș ț
din  alte  ări,  sau  apar inând  unor  organiza ii  interna ionale  de  profil,  dintre  careț ț ț ț
men ionăm:  Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  (FRA),  a  cărei  activitateț ț
trimestrială este constant prezentată i eviden iată în revista tiin ificăș ț ș ț

trimestrială a IRDO „Drepturile Omului”. Men ionăm cu precădere parteneriatulț
cu  Biblioteca  Alexandrina  din  Alexandria,  Egipt.  Distribuirea  gratuită  a  revistei
„Drepturile  Omului”  a  trezit  interesul  tinerilor  studen i  în  drept  i  al  cititorilorț ș
bibliotecii  Alexandrina,  datorită  rezumatelor  lucrărilor  tiin ifice,  atât  în  limbaș ț
engleză, cât i în limba franceză. Al i parteneri i colaboratori constan i ai centrului deș ț ș ț
documentare sunt i Biblioteca Institutului Elve ian de Drept Comparat -Lausanne,ș ț
Elve ia,  Institutul de Drept European, Biblioteca Universită ii  din Leicester, Mareaț ț
Britanie,  Biblioteca  Institutului  Interna ional  de  Drept  de  Expresie  i  Inspira ieț ș ț
Franceză, AIDC, Biblioteca Facultă ii de Drept a Universită ii din Strasbourg, Fran a,ț ț ț



Biblioteca  Universită ii  Catolice  din  Louvain,  Belgia,  Biblioteca  Universită ii  dinț ț
Potsdam,  Germania,  Biblioteca  Universită ii  din  Padova,  Italia,  Bibliotecaț
Universită ii  din  Luxemburg,  Biblioteca  Universită ii  de  Studii  Europene  dinț ț
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 i un schimb constant de informa ii i de publica ii cuș ț ș ț
biblioteca  ONU  din  Geneva,  New  York  i  Viena,  Biblioteca  Congresului  dinș
Washington DC, SUA, Biblioteca Na ională din Republica Cehă, Biblioteca Na ionalăț ț
din Madrid, Spania i Biblioteca Na ională din Viena, Austria.ș ț

La nivel local, Centrul de documentare al Institutului este în permanentă legătură
cu  bibliotecile  na ionale  jude ene,  care  primesc  trimestrial  cu  titlu  gratuit  revistaț ț
tiin ifică  „Drepturile  Omului”,  precum i  cele  mai  recente  publica ii  apărute  subș ț ș ț

egida institutului.
Comisia pentru Drepturile  Omului,  culte  i  problemele minorită ilor  na ionale aș ț ț

Camerei  Deputa ilor  i  Comisia  pentru  Drepturile  omului,  culte  i  minorită i  aț ș ș ț
Senatului,  precum i  ministerele  cu  atribu ii  i  preocupări  în  domeniul  drepturilorș ț ș
omului,  în  special  Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice,  au  solicitat  Centrului  de  documentare  revista  „Drepturile  Omului”,
publica iile apărute sub egida IRDO i alte materiale de specialitate. Acestea au fostț ș
de asemenea solicitate i de către case ale corpului didactic, cur i de apel, judecătorii,ș ț
tribunale, precum i de reprezentan i ai Parchetului General.ș ț

De asemenea, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat o serie de
manifestări consacrate Zilei ONU i Zilei interna ionale a Drepturilor Omului, ocaziiș ț
cu care to i participan ii la aceste evenimente au avut ocazia să beneficieze de numereț ț
din  revista  tiin ifică  trimestrială  „Drepturile  Omului”  editată  sub egida  IRDO, alș ț
cărei  con inut  a  venit  în  sprijinul  dezbaterilor  i  în  folosul  cercetărilor  ulterioareț ș
prilejuite de aceste simpozioane i conferin e.ș ț

Publica iile  i  revistele  IRDO au fost  diseminate în conformitate  cu prevederileț ș
legale, cu titlu gratuit, la Biblioteca Na ională a României, Biblioteca Metropolitană,ț
Academia  Română,  Biblioteca  Centrală  Universitară,  Senatul  României,  Camera
Deputa ilor, Curtea Constitu ională, Consiliul Superior al Magistraturii,  înalta Curteț ț
de Casa ie i Justi ie, Consiliul Legislativ, Guvernul României, ministere i institu iiț ș ț ș ț
na ionale,  Consiliul  Na ional  al  Federa iei  SANITAS, precum i la:  universită i  deț ț ț ș ț
profil,  Universitatea Ecologică,  Universitatea Cre tină „Dimitrie  Cantemir”,  coalaș Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,  Universitatea  Ovidiu,  Constan a,ț ș ț
Universitatea  Alexandru  Ioan  Cuza  din  Ia i,  catedra  UNESCO  pentru  drepturileș
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  a  Universită ii  de  Nord  Baia  Mare,  Casaț ș ț ț
Corpului Didactic Bucure ti, Casa Corpului Didactic Cluj etc.ș

Revista tiin ifică trimestrială „Drepturile Omului” a fost distribuită cu titlu gratuitș ț
participan ilor  interesa i  de  domeniul  drepturilor  omului  din  cadrul  seriilor  deț ț
manifestări organizate de IRDO pe parcursul anului 2016, precum: Ziua interna ionalăț
pentru  eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare  rasială  (21  martie)  săptămâna
ac iunii europene împotriva rasismului (14-22 martie), Ziua ONU, Ziua Drepturilorț
Omului etc.

Centrul  de  documentare  i-a  continuat  colaborarea  în  domeniul  informării  iș ș
documentării cu agen iile specializate ale ONU: UNESCO, UNICEF, UNHCR, OIMț
i  OMS, înaltul  Comisariat  pentru Drepturile  Omului de la Geneva,  precum i cuș ș

Consiliul  Europei,  Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului,  Secretariatul  Cartei
Sociale Europene,  Curtea Europeană de Justi ie,  Academia Interna ională de Dreptț ț



Comparat, Centrul de Studii Interna ionale i Europene, Agen ia UE pentru Drepturiț ș ț
Fundamentale,  Avocatul  parlamentar  al  poporului  din  Finlanda,  Centrul  pentru
Drepturile Omului din Finlanda, Institutul de Drept European, Institutul Interna ionalț
de Drept de Expresie i Inspira ie Franceză.ș ț

În  anul  2016,  numărul  cititorilor,  care  au  frecventat  Centrul  de  documentare  a
crescut  în  compara ie  cu  anul  precedent,  înregistrând-se  aproape  3000 de  cititori.ț
Biblioteca centrului de documentare a fost consultată de cadre didactice, magistra i,ț
avoca i,  doctoranzi,  masteranzi,  studen i  interesa i  de  literatura  tiin ifică  dinț ț ț ș ț
domeniul dreptului na ional i interna ional, din domeniul drepturilor omului sau dinț ș ț
alte  domenii  conexe.  Fondul  de  carte  a  fost  îmbogă it  prin  achizi ionarea  unorț ț
publica ii extrem de utile, de ultimă genera ie, care sprijină studiul comparat al maiț ț
multor discipline din perspectiva drepturilor omului, după cum urmează: „Noul cod
de  procedură  civilă”;  „Elemente  de  dreptul  urbanismului  în  România  i  Uniuneaș
Europeană”;  „Dreptul  tratatelor”;  „Drept  penal  social”;  „Analiza  infrac iunilor  dinț
domeniul  muncii  i  securită ii  sociale”;  „Liberarea  condi ionată  în  noile  coduri”;ș ț ț
„Procesul legislativ”; „Marea divizare. Societă ile inegale i ce putem face în privin aț ș ț
lor”;  „Dona ia  în  dreptul  european.  Aspecte  de  drept  comparat”;  „Comunicareaț
judiciară eficientă. Ghid practic de metodologie a cererilor persuasive în instan ă”.ț

IRDO dispune i  de  o bibliotecă  virtuală  aflată  la  dispozi ia  celor  interesa i,  aș ț ț
partenerilor de peste hotare, sau a persoanelor care au dificultă i de deplasare i nu potț ș
ajunge la centrul de documentare. Biblioteca virtuală poate fi accesată cu u urin ă peș ț
website-ul  IRDO  înfiin at  din  anul  2007,  www.irdo.ro  i  con ine  majoritateaț ș ț
publica iilor de specialitate în domeniul drepturilor omului apărute sub egida IRDO,ț
colec ia revistei tiin ifice trimestriale „Drepturile Omului”, precum i jurispruden ă,ț ș ț ș ț
care  prezintă  o  paletă  variată  de  cazuri  specifice  solu ionate  de  către  Curteaț
Europeană a Drepturilor Omului. Din păcate, datorită atât unor motive conjuncturale
cât  i  faptului  că  Legea  nr. 9/1991,  în  baza  căreia  func ionează  Institutul  Românș ț
pentru Drepturile Omului, nu prevede niciun post în domeniul IT, pagina de internet a
institutului a rămas inactivă începând din a doua jumătate a anului 2016. În prezent,
ea poate fi încă accesată,  dar nu poate fi inută la zi,  totodată existând permanentț
pericolul ca în cazul apari iei unei defec iuni, atât site-ul institutului cât i legătura laț ț ș
internet i serviciul de e-mail să devină inoperabile.ș

O importantă  componentă a activită ii  Centrului de documentare o reprezintă iț ș
activitatea de documentare, informare i diseminare, factor catalizator care faciliteazăș
organizarea  i  desfă urarea  conferin elor,  simpozioanelor,  dezbaterilor  i  meselorș ș ț ș
rotunde, precum i colaborarea cu institu ii na ionale i cu societatea civilă. Centrul deș ț ț ș
documentare reprezintă o verigă importantă în contribu ia Institutului Român pentruț
Drepturile  Omului  la  o  abordare  modernă,  tiin ifică  i  responsabilă  cu  privire  laș ț ș
protejarea  i  respectarea  drepturilor  omului  i  la  realizarea  unei  mai  buneș ș
con tientizări a acestora pe plan na ional, regional i interna ional, printr-o informareș ț ș ț
constantă cu privire la problemele actuale cu care se confruntă drepturile omului la
toate nivelurile.

Rela iile cu publiculț
După  cum  am  men ionat  mai  sus,  centrul  de  documentare  al  IRDO  a  pus  laț

dispozi ia  publicului  larg biblioteca  centrului,  care  a  înregistrat  în  decursul  anuluiț
2016 un număr de aproximativ 3000 de cititori.

De  asemenea,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  fost  solicitat  în
decursul anului 2016 de cetă eni din întreaga ară, care s-au adresat Institutului fieț ț
prin audien ă la sediul IRDO, fie prin apeluri telefonice solicitând consultan ă, sauț ț



prin mecanismul depunerii de peti ii prin po tă. Cererile i plângerile cetă enilor s-auț ș ș ț
referit  la  numeroase  probleme  privind  încălcarea  drepturilor  omului,  IRDO  fiind
solicitat să recomande modalită ile i căile cele mai eficiente de clarificare, precum iț ș ș
filiera depunerii plângerilor i peti iilor formale către autorită i, solicitând solu ionareaș ț ț ț
acestor încălcări.

Reprezentan ii  institutului  au  ac ionat  răspunzând  acestor  numeroase  solicitări,ț ț
îndrumând  peti ionarii  spre  calea  de  solu ionare  a  problemei  respective,  oferindț ț
consultan ă juridică de specialitate cu privire la formularea de memorii i sesizări i laț ș ș
înaintarea acestora către organismele competente.

Cele mai frecvente solicitări i peti ii s-au referit la condi iile proaste de trai oferiteș ț ț
în penitenciare persoanelor private de libertate. Mul i peti ionari, care au epuizat toateț ț
căile de ac iune injusti ie, au fost consilia i cu privire la procedura adresării peti iilorț ț ț ț
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cele mai frecvente aspecte semnalate au
fost cel al nerespectării dreptului de proprietate, refuzul punerii în posesie pe anumite
terenuri,  nerespectarea  unor  hotărâri  judecătore ti,  plângeri  privind  recalculareaș
pensiilor,  neacordarea  ajutorului  social,  sesizări  privind  incapacitatea  autorită ilorț
competente  de  a  acorda  par ial  sau  total  anumite  drepturi  băne ti  derivate  dinț ș
legisla ia  reglementând  protec ia  socială  (ajutorul  pentru  diverse  categoriiț ț
defavorizate, aloca iile pentru copii etc), încălcări ale drepturilor copilului , malpraxis,ț
încălcări  ale  legisla iei  muncii,  plângeri  din  partea  unor  persoane  fizice  privindț
desfă urarea unor procese sau nesolu ionarea acestora în termen rezonabil.  Au maiș ț
fost de asemenea înregistrate peti ii sau plângeri referitoare la executarea pedepselorț
în  penitenciare,  peti ii  care  vizează  încălcarea  egalită ii  de  anse,  încălcareaț ț ș
drepturilor  unor persoane apar inând minorită ilor  na ionale sau cultelor  religioase;ț ț ț
atât persoanele care s-au prezentat personal la sediul IRDO cât i cele cea. 500 deș
persoane  care  ne-au  contactat  telefonic  au  primit  consultan ă  i  îndrumare.ț ș
Solicitan ilor le-au fost furnizate materiale documentare privind legisla ia internă înț ț
vigoare legată de domeniul de interes. În aproximativ 80% din cazurile înregistrate
printr-un număr considerabil de peti ii scrise am putut veni în sprijinul reclaman ilorț ț
îndrumând fiecare petent către organismul competent sau formulând o recomandare
cu  privire  la  institu ia  la  care  trebuie  să  apeleze.  Majoritatea  peti iilor  au  fostț ț
transmise către institu iile i organismele abilitate să solu ioneze problema sau cerereaț ș ț
respectivă,  i  anume  către:  Ministerul  Justi iei,  Autoritatea  Na ională  pentruș ț ț
Restituirea  Proprietă ilor,  Ministerul  Public,  prefecturi,  consilii  locale,  primării,ț
Direc ii ale penitenciarelor.ț

Ata amentul  fa ă  de  problematica  drepturilor  omului,  seriozitatea  iș ț ș
profesionalismul au contribuit la prestigiul crescând al IRDO în rândul beneficiarilor
i al institu iilor de profil din ară i din străinătate.ș ț ț ș

Activitatea institutului, profund dedicată protejării i respectării drepturilor omului,ș
colaborarea deosebită cu institu ii na ionale i interna ionale din domeniul drepturilorț ț ș ț
omului  au  contribuit  la  încrederea  sporită  în  IRDO  în  rândul  solicitan ilor  deț
consultan ă privind căile de atac în chestiuni de încălcare a drepturilor omului.ț

Drept urmare, numeroase organisme interne i interna ionale i-au exprimat dorin aș ț ș ț
ca Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin reprezentan ii săi, să facă parte dinț
structurile de lucru sau din structurile de conducere ale acestora. Iată câteva exemple:
IRDO este membru în Comisia Na ională pentru Bioetică a UNESCO; a func ionat caț ț
mecanism  independent  de  monitorizare  a  implementării  Conven iei  ONU  privindț
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i,  colaborând  cu  Ministerul  Muncii  i  cuț ș
ONG-urile din domeniu.

Drept recunoa tere pe plan interna ional a eforturilor depuse de IRDO în domeniulș ț



promovării drepturilor omului, acesta sau reprezentan ii săi au fost ale i în diverseț ș
structuri ale unor

organisme  interna ionale  cum  ar  fi:  membru  al  Organiza iei  Interna ionale  aț ț ț
Organismelor  Familiale;  membru  al  re elei  europene  a  institu iilor  na ionale  deț ț ț
drepturile omului:  din cadrul ONU, din Consiliul  Europei,  din Agen ia Drepturilorț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene;  membru al  Comitetului  Director  al  Institutului
Interna ional de Drept de Expresie i Inspira ie Franceză (IDEF); membru în cadrulț ș ț
grupurilor  europene  de  lucru  pe  justi ie,  pe  implementarea  Conven iei  privindț ț
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i,  pe  migra ie  i  educa ie,  ce  fac  parte  dinț ț ș ț
Comitetul interna ional de coordonare al Re elei europene a institu iilor na ionale deț ț ț ț
drepturile omului.

Cercetătorii  tiin ifici  ai  IRDO sunt  membri  în  grupurile  de  lucru  ale  Agen ieiș ț ț
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene i unii dintre ei au fost desemn a i caș ț
exper i  ai  UNESCO,  ai  OSCE,  ai  Consiliului  Europei  i  ai  Uniunii  Europene,ț ș
participând în această calitate ca raportori sau conducători ai unor sec iuni în cadrulț
unor manifestări tiin ifice consacrate drepturilor omului.ș ț



ANEXA A

ACTIVITĂ I PROPRII SAU ÎN COLABORAREȚ

Conferin a cu tema „Oportunită i i obstacole în atingerea obiectivelor reconcilieriiț ț ș
vie ii  de  familie  cu  cea  profesională”,  organizată  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile  Omului  în colaborare  cu Asocia ia  pentru Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(ANUROM) i Asocia ia Family Forum (14-15 ianuarie 2016)ș ț

Seminarul  cu  tema  „Ziua  Interna ională  de  Comemorare  a  Holocaustului”,ț
organizată  de Institutul  Român pentru Drepturile  Omului în colaborare cu Catedra
UNESCO pentru drepturile  omului,  democra ie,  pace i toleran ă,  Universitatea deț ș ț
Nord din Baia Mare (26 ianuarie 2016)

Conferin a  cu  tema  „Holocaustul  i  demnitatea  umană”  -  temă  propusă  deț ș
Organiza ia Na iunilor Unite pentru ac iunile de comemorare organizate în 2016 cuț ț ț
ocazia Zilei Interna ionale de Comemorare a Holocaustului, organizată de Institutulț
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Universitatea  Ecologică  din
Bucure ti (27 ianuarie 2016)ș

Conferin a  cu  tema  „Progresul  tehnologic  i  noile  provocări  pentru  dreptul  deț ș
protec ie  al  datelor”  organizată,  cu  ocazia  Zilei  Europene  a  Protec iei  Datelor,  deț ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”,ț ț
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  –  Family  Forum  i  Asocia iaț ș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umană (28 ianuarie 2016)ș

Conferin a  cu  tema „Educa ia  pentru  toleran ă”  organizată  de  Institutul  Românț ț ț
pentru Drepturile Omului, Asocia ia Română pentru Libertate Personală i Demnitateț ș
Umană,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Asocia ia  pentruț ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family,  Forum  i  Liga  Independentă  Românăș
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului  cu  ocazia  Zilei  interna ionale  pentruș ț
nonviolen ă în coli (29 ianuarie 2016)ț ș

Dezbatere privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes
na ional în domeniul protec iei drepturilor copilului pentru perioada 2016-2018, lansatț ț
de Ministerul Muncii,

Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice organizat de Institutul Românț ș
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia ia  Română  pentru  Libertateț
Personală  i  Demnitate  Umană,  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaș ț ț
Asocia ia Clubul de la Cheia, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copiluluiț
i Tânărului i Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei - Family Forum (5ș ș ț

februarie 2016)
Conferin a  cu  tema  „O  tranzi ie  dreaptă:  economii  i  societă i  în  armonie  cuț ț ș ț

natura”, temă propusă de Organiza ia pentru Na iunile Unite pentru Ziua Mondială aț ț
Justi iei  Sociale,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  înț
parteneriat cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (20 februarie 2016)ț ț

Simpozion  cu  tema  „Limba  maternă  -  componentă  indisolubilă  a  educa iei”ț
organizat cu ocazia Zilei Interna ionale a Limbii Materne de Institutul Român pentruț
Drepturile Omului (21 februarie 2016)

Activită i  de  monitorizare  privind  dreptul  persoanelor  vârstnice  i  îngrijirea  peț ș
termen lung în cadrul centrelor de îngrijire din ară organizate de Institutul Românț
pentru Drepturile Omului (25 februarie 2016)

Dezbatere  privind  proiectul  programului  de  interes  na ional  „Cre terea  calită iiț ș ț



vie ii  persoanelor  vârstnice  din  căminele  pentru  persoane  vârstnice”  lansat  deț
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice organizată deț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asocia ia Română pentruț
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asocia ia Română pentru Libertateț
Personală  i  Demnitate  Umană,  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România  iș ț ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Asocia ia  Română  pentruț ț
Drepturile Femeii (29 februarie 2016)

Activită i  de  monitorizare  privind  dreptul  persoanelor  vârstnice  i  îngrijirea  peț ș
termen lung în cadrul centrelor de îngrijire din ară organizateț  de Institutul Român
pentru Drepturile Omului (2-4 martie 2016)

Prezentarea  volumelor  editate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
activită i  de informare privind drepturile omului în cadrul Casei Corpului Didacticț
Bacău (7-8 martie 2016)

Activită i  de  monitorizare  privind  dreptul  persoanelor  vârstnice  i  îngrijirea  peț ș
termen lung în cadrul centrelor de îngrijire din ară organizate de Institutul Românț
pentru Drepturile Omului (8 martie 20\6)

Întâlnirea Consiliului General al Institutului Român pentru Drepturile Omului (15
martie 2016)

Prezentarea  volumelor  editate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
activită i  de informare privind drepturile omului în cadrul Casei Corpului Didacticț
Foc ani (16-17 martie 2016)ș

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 Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedra  UNESCO pentru  drepturile  omului,ț
democra ie, pace i toleran ă, coala Na ională de Studii Politice i Administrative,ț ș ț Ș ț ș
Universitatea Ecologică i Universitatea Cre tină „Dimitrie Cantemir” Bucure ti (17ș ș ș
martie 2016)

Concurs de eseuri cu tema „Rădăcinile unei plante otrăvitoare-discriminarea” iș
sesiunea de întrebări  i  răspunsuri organizate  de Funda ia Adolescen a i  Institutulș ț ț ș
Român pentru Drepturile Omului în cadrul Săptămânii europene de ac iune împotrivaț
rasismului 12-21 martie 2016 (19 martie 2016)

Simpozion cu tema „Nu învinui i migran ii i refugia ii pentru toate problemele cuț ț ș ț
care  se  confruntă  Uniunea  Europeană”,  organizat  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România, IDEF,ț ș ț ț ț
Asocia ia Clubul de la Cheia, Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii, Asocia iaț ț ț
Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia i Asocia ia Românăș ț
pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos cu ocazia Zilei interna ionale pentruț
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (21 martie 2016)

Activită i  de  monitorizare  privind  dreptul  persoanelor  vârstnice  i  îngrijirea  peț ș
termen lung în cadrul centrelor de îngrijire din ară, organizate de Institutul Românț
pentru Drepturile Omului (21-23 martie 2016)

Masă rotundă cu tema „Apa i activită ile umane”, organizată de Zilei Mondiale aș ț
Apei,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, Asocia ia pentru Na iunileț ț ț
Unite din România i Asocia ia Clubul de la Cheia (22 martie 2016)ș ț

Conferin a  cu  tema  „Autism  i  Agenda  2030.  Includere  i  neurodiversitate”,ț ș ș
subiect propus de Organiza ia Na iunilor Unite pentru marcarea Zilei de con tientizareț ț ș
a autismului din acest an, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în



colaborare  cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedra  UNESCOț ț
pentru drepturile  omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă,  Universitatea  de Nord dinț ș ț
Baia  Mare,  Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum,ț
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Liga  Independentă  Românăț
pentru Drepturile Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentru Libertate Personalăș ț
i Demnitate Umană i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (1 aprilie 2016)ș ș ț

Conferin a cu tema „Combaterea diabetului” -logoul ales de Organiza ia Na iunilorț ț ț
Unite  pentru celebrarea  din acest  an a Zilei  Mondiale  a Sănătă ii  i  organizată  deț ș
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  în  colaborare  cu Camera  Deputa ilor  -ț
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  i  probleme  ale  minorită ilor  na ionale,ș ț ț
Asocia ia  pentru Na iunile  Unite  din România  i  cu concursul  Centrului  de Dreptț ț ș
Public i tiin e Administrative din cadrul SNSPA i Societatea Academică de tiin eș Ș ț ș Ș ț
Administrative (7 aprilie 2016)

Curs  cu  tema  „Interpretarea  i  aplicarea  Conven iei  i  a  Protocoalelor  saleș ț ș
adi ionale.  Jurispruden a  CEDO”  organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturileț ț
Omului (11-12 aprilie 2016)

Olimpiada  de  tiin e  socio-umane,  faza  na ională,  organizată  de  Ministerulș ț ț
Educa iei i Cercetării tiin ifice în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturileț ș Ș ț
Omului i Casa Corpului Didactic Tulcea (18-22 aprilie 2016)ș

Dezbaterea privind „Problematica conexă a dreptului la carte, a dreptului de autor
i drepturilor omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului înș

parteneriat cu COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu
ocazia Zilei mondiale a Căr ii i a Drepturilor de Autor (21 aprilie 2016)ț ș

Masă rotundă cu tema „Copaci pentru Pământ”, tema propusă pentru acest an de
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  celebrarea  Zilei  Pământului  i  organizată  deț ț ș
Institutul Roman pentru Drepturile Omului cu Universitatea Ecologică i Asocia iaș ț
Română pentru un Mediu Sănătos (22 aprilie 2016)

Inaugurarea  Centrului  de  informare  FRA în  cadrul  Universită ii  Ecologice  dinț
Bucure ti, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului i Universitateaș ș
Ecologică (27 aprilie 2016)

Simpozion cu tema „Accesul  la  informa ie  i  la  libertă ile  fundamentale  -  Esteț ș ț
dreptul  tău!”,  temă propusă de Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru marcarea  Zileiț ț
mondiale a libertă ii presei, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omuluiț
în colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (4 mai 2016)ț ț

Conferin a cu tema „Egalitatea de anse i de tratament între femei i bărba i - unț ș ș ș ț
principiu fundamental al drepturilor omului”, organizată cu ocazia Zilei Na ionale aț
Egalită ii  de anse de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cuț Ș
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  -ț ș ț
Universitatea  de  Nord  din  Baia  Mare,  Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei  - Family Forum, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,  Asocia iaț ț ț
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile  Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Română pentru  Libertate  Personală  iș ț ș
Demnitate Umană i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (6 mai 2016)ș ț

Masă rotundă cu tema „Europa 2016 i gestionarea celei mai dificile provocări -ș
criza refugia ilor”, organizată cu ocazia celebrării Zilei Europei de Institutul Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă,  Universitatea  de  Nord  din  Baia  Mare  iț ș ț ș
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (9 mai 2016)ț ț

Conferin a cu tema „5 ani de la adoptarea Conven iei Consiliului Europei privindț ț
prevenirea i combaterea violen ei împotriva femeilor i aș ț ș



violen ei domestice”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului înț
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia ia Clubul de laț ț ș ț
Cheia (11 mai 2016)

Conferin a cu tema „Familiile, via a sănătoasă i viitorul durabil”, organizată deț ț ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”,ț ț
Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei - Family Forum, Asocia ia Românăț ț
pentru Drepturile Femeii, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului iș
Tânărului  i Asocia ia  Română pentru Libertate  Personală i  Demnitate  Umană cuș ț ș
ocazia  Zilei  interna ionale  a  familiei  i  Zilei  na ionale  a  familiei  române (16  maiț ș ț
2016)

Simpozionul  cu  tema  „Accesibilitatea  digitală  -  un  pas  mare  către  incluziunea
socială”,  organizat  cu  ocazia  Zilei  de  Con tientizare  a  Accesibilită ii  Digitale  deș ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile
omului, democra ie, pace i toleran ă din cadrul Universită ii de Nord din Baia-Mare,ț ș ț ț
Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Danț ț
Zlătescu”,  Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei  - Family Forum, Ligaț
Independentă Română pentru Drepturile Copilului i Tânărului i Asocia ia Românăș ș ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană (19 mai 2016)ș

A cincea edi ie a conferin ei interna ionale „Eficien a normelor juridice” cu temaț ț ț ț
„ tiin a  dreptului  -  în  avangarda  sau  ariergarda  fenomenelor  social,  politic  iȘ ț ș
economic? organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universită iiț
Cre tine „Dimitrie Cantemir” din Bucure ti în parteneriat cu Institutul Român pentruș ș
Drepturile  Omului,  Institutul  de  Istorie  „George  Bari iu”  al  Academiei  Române,ț
Colegiul  Medicilor  Cluj,  Societatea  Autorilor  i  Editorilor  Români  de  Opereș

tiin ifice,  Asocia ia  tiin ifică  de  Dreptul  Proprietă ii  Intelectuale,  Institutul  deȘ ț ț Ș ț ț
tiin e Administrative al  Republicii  Moldova, Asocia ia  Română de tiin e Penale,Ș ț ț Ș ț

Autoritatea Na ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ecoț
Foundation România XXI, INPPA Cluj i Asocia ia „Arumni Drept Cantemir Cluj”ș ț
(26-28 mai 2016)

Inaugurarea  Centrului  de  informare  FRA  în  cadrul  Facultă ii  de  Drept  dinț
Cluj-Napoca a Universită ii Cre tine „Dimitrie Cantemir” din Bucure ti, organizată deț ș ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului i Facultatea de Drept din Cluj-Napocaș
(28 mai 2016)

Dezbatere cu tema „Toleran ă zero pentru comer ul ilegal cu specii sălbatice”, temăț ț
recomandată  pentru  acest  an  pentru  Ziua  Mondială  a  Mediului  de  Programul
Na iunilor  Unite  pentru  Mediu  (UNEP),  organizată  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile Omului în colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, consacrată Zileiț
Mondiale a Mediului (3 iunie 2016)

Masă rotundă cu tema „Utilizarea durabilă a componentelor diversită ii biologice”,ț
organizată în cadrul manifestărilor consacrate Zilei Mondiale a Mediului, de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din România, Asocia ia pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos i Asocia iaț ș ț
Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” (6 iunie 2016)

Inaugurarea Clinicii de drepturile omului în domeniul migra iei în cadrul Facultă iiț ț
de Administra ie Publică a colii  Na ionale de Studii  Politice i Administrative deț Ș ț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu SNSPA (10 iunie 2016)

Simpozion cu tema „A 65-a aniversare a Conven iei privind statutul refugia ilor”ț ț
„Drepturile  refugia ilor  în  România”,  organizată  de  Institutul  Român  pentruț



Drepturile Omului în colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei - Family Forum, Asocia ia Românăț ț
pentru Drepturile Femeii, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului iș
Tânărului  i  Asocia ia  Română pentru Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană iș ț ș ș
Asocia ia Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei Interna ionale a Refugia ilor (17 iunieț ț ț
2016)

Masă  rotundă  cu  tema  „Instrumente  na ionale  i  regionale  privind  drepturileț ș
refugia ilor”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborareț
cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia ia Clubul de la Cheia, cuț ț ș ț
prilejul împlinirii  a 15 ani de la adoptarea Rezolu iei  55/76 a Adunării  Generale aț
Na iunilor Unite care prevede ca data de 20 iunie ca Zi Mondială a Refugia ilor (21ț ț
iunie 2016)

Masă  rotundă cu  tema  „Să investim în  adolescente”-  fiind  i  tema  propusă  deș
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  sărbătorirea  din  acest  an  a  Zilei  Mondiale  aț ț
Popula iei organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cuț
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț ț ț
Drepturilor  Familiei  -  Family Forum i Asocia ia  Clubul  de la  Cheia „Victor  Danș ț
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,

coala Na ională de Studii  Politice i Administrative,  Asocia ia pentru PromovareaȘ ț ș ț
Drepturilor  Familiei  -  Family  i  Asocia ia  Română  pentru  Libertate  Personală  iș ț ș
Demnitate Umană (14 iulie 2016)

Masă  rotundă  cu  tema „Repere  normative  la  nivelul  Uniunii  Europene  privind
cadrul  de  conformitate  pentru  institu iile  publice”,  organizată  de  Institutul  Românț
pentru Drepturile  Omului,  coala  Na ională  de Studii  Politice  i  Administrative  iȘ ț ș ș
Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” (20 iulie 2016)ț

A XXII-a edi ie a etapei finale a concursului na ional „Democra ie i toleran ă”,ț ț ț ș ț
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul
Educa iei Na ionale i Cercetării tiin ifice, evenimentul a fost organizat la Târgovi teț ț ș Ș ț ș
(25-28 iulie 2016)

A XXII-a edi ie a cursurilor Universită ii Interna ionale a Drepturilor Omului cuț ț ț
tema  „Drepturile  omului:  realită i  i  perspective”,  organizată  de  Institutul  Românț ș
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă iț ș ț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor AIDC,ț
ELI, IDEF (23-27 iulie 2016)

Simpozion cu tema „Instrumente universale, regionale i na ionale privind traficulș ț
de persoane” organizat, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la intrarea în vigoare a
Conven iei pentru reprimarea traficului  cu fiin e umane i a exploatării  prostitu ieiț ț ș ț
semenilor, de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asocia ia pentru Na iunileț ț
Unite din România, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” i Asocia iaț ș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umană (25 iulie 2016)ș

Conferin a  cu  tema  „Mediul  de  afaceri  i  drepturile  omului”,  organizată  deț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru
drepturile  omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă,  Asocia ia  pentru  Promovareaț ș ț ț
Drepturilor Familiei - Family Forum, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  i  Asocia ia  Română  pentruț ș ț
Drepturile Femeii (28 iulie 2016)

Conferin a cu tema „Dreptul refugia ilor în contextul actual european”, organizatăț ț



de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinț ț
România, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” i Asocia ia Românăț ș ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană cu ocazia împlinirii a 65 de ani de laș
intrarea în vigoare a Conven iei privind statutul refugia ilor i 15 ani de la ratificareaț ț ș
acestei Conven ii de către România (28 iulie 2016)ț

Simpozion  cu  tema  „Toleran ă  zero  fa ă  de  violen a  împotriva  femeilor  i  aț ț ț ș
violen ei  domestice”  organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  înț
parteneriat cu Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii, Asocia ia Română pentruț ț
Libertate Personală i Demnitate Umană i Asocia ia pentru Promovarea Drepturilorș ș ț
Familiei - Family Forum pentru marcarea împlinirii a 2 ani de la intrarea în vigoare a
Conven iei  de  la  Istanbul  privind  prevenirea  i  combaterea  violen ei  împotrivaț ș ț
femeilor i a violen ei domestice (1 august 2016)ș ț

Masa rotundă cu tema „Să construim o lume mai bună cu implicarea tinerilor”, cu
ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Tineretului,  organizată  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile Omului în parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
evenimentul a avut rolul de a examina situa iile complexe cu care se confruntă tineriiț
în actuala societate (10 august 2016)

Dezbatere  privind  proiectul  de  Hotărâre  a  Guvernului  în  legătură  cu  aprobarea
programului  de  interes  na ional  în  domeniul  protec iei  i  promovării  drepturilorț ț ș
persoanelor  cu  dizabilită i  „Incluziune  prin  tehnologie  asistivă”,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Clubul de la Cheia, Asocia ia Română pentruț ț ț
Libertate Personală i Demnitate Umană, Asocia ia pentru Promovarea Drepturilorș ț

Familiei - Family Forum, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului
i Tânărului i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (11 august 2016)ș ș ț

Masă  rotundă  cu  tema  „Analfabetismul,  o  plagă  socială,  cauze  i  măsuri  deș
combatere”, organizată cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la prima sărbătorire a Zilei
Interna ionale pentru Alfabetizare de Institutul Român pentru Drepturile Omului înț
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia ia Clubul de laț ț ș ț
Cheia (8 septembrie 2016)

Dezbatere cu tema „Democra ia la orizontul anului 2030” organizată de Institutulț
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  i  Asocia iaț ș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umană cu ocazia Zilei Interna ionaleș ț
a  Democra iei  i  a  împlinirii  a  19  ani  de  la  adoptarea  Declara iei  Universale  aț ș ț
Democra iei (15 septembrie 2016)ț

Dezbatere cu tema „Me te ugurile tradi ionale - contribu ia acestora la conservareaș ș ț ț
patrimoniului cultural” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România, Asocia ia Family Forumț ț ț
i  Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii  cu  ocazia  Zilei  Europene  aș ț

Patrimoniului (16 septembrie 2016)
Conferin a  cu  tema  „Obiectivele  de  Dezvoltare  Durabilă:  Crearea  unor  blocuriț

pentru  pace”  logoul  propus  de Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  celebrarea  dinț ț
acest  an  a  Zilei  Interna ionale  a  Păcii  i  organizată  de  Institutul  Român  pentruț ș
Drepturile Omului i Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (21 septembrieș ț ț
2016)

Dezbatere privind Proiectul de Ordin pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale
de încadrare a copiilor cu dizabilită i în grad de handicap i a modalită ilor de aplicareț ș ț
a acestora,  lansat de Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice i organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cuș



Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț ț ț
Drepturilor  Familiei-Family  Forum,  Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Română pentru  Libertate  Personală i  Demnitateș ț ș
Umană, Asocia ia Română pentru Apărareaț

Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asocia ia Clubul de la Cheia i Asocia iaț ș ț
Română pentru Drepturile Femeii (22 septembrie 2016)

Simpozion  cu  tema  „Diversitatea  lingvistică-patrimoniul  cultural  al  Uniunii
Europene”, organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Familyț
Forum,  Asocia ia  Română  pentru  Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană  iț ș ș
Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (26 septembrie 2016)ț

„Multilingvismul i în elegerea interculturală în Uniunea Europeană” a fost temaș ț
mesei rotunde organizată, de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia ia Clubul de la Cheia cuț ț ș ț
ocazia Zilei Europene a Limbilor (27 septembrie 2016)

Masă rotundă privind Proiectul lansat de Ministerul Muncii,  Familiei,  Protec ieiț
Sociale i Persoanelor Vârstnice referitor la stabilirea contribu iei lunare de între inereș ț ț
datorate de adul ii cu handicap asista i în centrele reziden iale publice pentru persoaneț ț ț
adulte  cu  handicap  sau  de  sus inătorii  acestora  i  a  metodologiei  de  stabilire  aț ș
nivelului acestei contribu ii, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omuluiț
în parteneriat cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România, Asocia ia Clubul de laț ț ț
Cheia, Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei - Family Forum, Asocia iaț ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umană, Asocia ia Română pentruș ț
Drepturile  Femeii,  Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș
Tânărului i Asocia ia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treiaș ț
(29 septembrie 2016)

Conferin a cu tema „Ia o pozi ie împotriva discriminării fa ă de vârstnici”, temăț ț ț
propusă  de  Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  sărbătorirea  din  acest  an  a  Zileiț ț
Interna ionale  a  Persoanelor  în  Vârstă,  organizată  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile Omului, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România, Asocia ia Românăț ț ț
pentru  Apărarea  Drepturilor  Omului  la  Vârsta  a  Treia,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate Personală i Demnitate Umană, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Danș ț
Zlătescu”  i  Asocia ia  pentru Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum (3ș ț
octombrie 2016)

Masă rotundă cu tema „Să punem profesorii în valoare” logoul ales de Organiza iaț
Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin ă i Cultură (UNESCO) pentru marcarea Zileiț ț Ș ț ș
Interna ionale a Profesorilor, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omuluiț
în  parteneriat  cu  Catedra  UNESCO pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  iț ș
toleran ă, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România, coala Na ională de Studiiț ț ț Ș ț
Politice  i  Administrative,  Universitatea  Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucure ti  iș ș ș ș
Universitatea Ecologică (5 octombrie 2016)

Simpozion cu tema „Munca decentă - chintesen a dezvoltării durabile i echitabile”ț ș
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat  cu Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț ț
Zlătescu”,  Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,  Asocia ia  Română  pentruț ț
Libertate Personală i Demnitate Umană i Asocia ia pentru Promovarea Drepturilorș ș ț
Familiei - Family Forum cu ocazia Zilei Interna ionale a Muncii Decente (7 octombrieț
2016)

Masă rotundă cu tema „Demnitate în sănătatea mintală - primul ajutor în sănătatea
mintală  pentru  to i”  fiind  tema  propusă  de  Federa ia  Mondială  pentru  Sănătateț ț



Mintală  pentru  campania  din  acest  pentru  marcarea  Zilei  Mondiale  a  Sănătă iiț
Mentale, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Asocia ia  pentru Na iunile  Unite  din România,  Asocia ia  Română pentru Libertateț ț ț
Personală i Demnitate Umană, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”,ș ț
Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii  i  Asocia ia  pentru  Promovareaț ș ț
Drepturilor Familiei - Family Forum (10 octombrie 2016)

Masă  rotundă  cu  tema  „Trecerea  de  la  umilin ă  i  excludere  la  participare:ț ș
eradicarea sărăciei sub toate formele sale” - tema din acest an propusă de Organiza iaț
Na iunilor  Unite  pentru Ziua  Interna ională  de Eradicare  a  Sărăciei,  organizată  deț ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România,  Asocia ia  Română  pentru  Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ț ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  i  Asocia iaț ș ț
Română pentru Drepturile Femeii (17 octombrie 2016)

Conferin a cu tema „Traficul de persoane -tendin e i provocări privind combatereaț ț ș
acestui fenomen”, organizată cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de
persoane de Institutul  Român pentru Drepturile  Omului,  Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinț ș ț ț ț
România i Asocia ia Clubul de la Cheia (18 octombrie 2016)ș ț

A XVIII-a edi ie a simpozionului interna ional cu tema „Dimensiunea spirituală iț ț ș
drepturile  omului.  Educa ia  pentru  valori”,  organizat  de  Universitatea  „Alexandruț
Ioan Cuza”  din  Ia i  în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,ș
Mitropolia  Moldovei  i  Bucovinei,  Episcopia  Romano-Catolică  i  Institutul  deș ș
Educa ie Continuă (20-22 octombrie 2016)ț

Simpozion cu tema „ONU la  71 de ani  i  cele  17 obiective  ale  Agendei  2030ș
privind  eradicarea  sărăciei  i  realizarea  dezvoltării  durabile  în  privin a  educa iei,ș ț ț
mediului,  sănătă ii,  energiei  în următorii  ani” organizat de Institutul Român pentruț
Drepturile Omului, Asocia ia pentru Na iunile Unite din România, Asocia ia pentruț ț ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  i  Asocia ia  Română  pentruș ț
Drepturile Omului la un Mediu Sănătos cu ocazia Zilei Organiza iei Na iunilor Uniteț ț
(24 octombrie 2016)

Dezbatere  cu  tema  „Reglementări  interna ionale  i  na ionale  privind  drepturileț ș ț
persoanelor cu dizabilită i”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omuluiț
i Facultatea de Psihologie i tiin e al Educa iei din cadrul Universită ii Al.I.Cuza dinș ș Ș ț ț ț

Ia i (28-29 octombrie 2016)ș
Expozi ia  Na ională  de  Creativitate  Didactică  2016  organizată  de  Ministerulț ț

Educa iei  în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  i  Casaț ș
Corpului Didactic Cluj (31 octombrie 2016)

Întâlnire de consultare privind ac iuni de promovare i dezvoltare de programe iț ș ș
activită i educa ionale privind drepturile omului în învă ământul universitar organizatăț ț ț
de  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  iț ș ț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului (10 noiembrie 2016)

Întâlnire  privind  ac iuni  de  promovare  a  drepturilor  omului  la  nivel  universitarț
organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universită ii Cre tineț ș
„Dimitrie Cantemir” din Bucure ti i Institutul Român pentru Drepturile Omului (11ș ș
noiembrie 2016)

Masă rotundă cu tema „Educa ia pentru toleran ă” organizată, cu ocazia împlinirii aț ț
20 de ani de când a fost ini iată Ziua interna ională a toleran ei i a 30 de ani de laț ț ț ș
enun area  Declara iei  principiilor  toleran ei,  de  Institutul  Român pentru  Drepturileț ț ț
Omului  în  parteneriat  cu  Catedra  UNESCO pentru  drepturile  omului,  democra ie,ț
pace i toleran ă i Asocia ia pentru Na iunile Unite din România (16 noiembrie 2016)ș ț ș ț ț



Conferin ă  organizată  în  cadrul  Proiectului  cu  tema  „Drepturile  omului  -ț
universalitate  sau privilegiu”,  de coala Gimnazială  „Ion Vi oiu” în parteneriat  cuȘ ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului i Casa de Cultură „Tudor Arghezi” dinș
Chitila (24 noiembrie 2016)

Conferin a cu tema „Violen a împotriva femeilor o gravă încălcare a drepturilorț ț
omului”  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  în  cadrul
campaniei „împreună pentru a pune capăt violen ei împotriva femeilor” - ini iată deț ț
Secretarul general ONU, care se desfă oară în fiecare an în perioada 25 noiembrie -ș
10 decembrie - numită i „16 zile de activism împotriva violen ei pe bază de gen”ș ț
debutând de Ziua Interna ională pentru Eliminarea Violen ei  împotriva Femeilor  iț ț ș
finalizându-se de Ziua Interna ională a Drepturilor Omului (25 noiembrie 2016)ț

Jurizarea  lucrărilor  prezentate  în  cadrul  expozi iei  na ionale  de  creativitateț ț
didactică  „EXPO  2016  -  Cluj”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în parteneriat cu Ministerul Educa iei, Cercetării, Tineretului i Sportului iț ș ș
Casa Corpului Didactic Cluj (28 noiembrie 2016)

Dezbatere  privind  Proclama ia  de  ac iune  pentru  climă  i  dezvoltare  durabilăț ț ș
adoptată  în  cadrul  conferin ei  Organiza iei  Na iunilor  Unite  privind  schimbărileț ț ț
climatice de la Marrakech din 7-18 noiembrie a.c.,  organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului i Asocia ia Română pentru Drepturile Omului la un Mediuș ț
Sănătos (28 noiembrie 2016)

Simpozion cu tema „Realizarea celor 17 obiective pentru viitorul pentru care ni-1
dorim pentru genera iile viitoare”, fiind logoul propus de Organiza ia Na iunilor Uniteț ț ț
pentru celebrarea din acest an a Zilei interna ionale pentru persoane cu dizabilită i i aț ț ș
10  ani  de  la  adoptarea  Conven iei  privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i,ț ț
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat  cu Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț ț
Familiei - Family Forum i Asocia ia Clubul de la Cheia (5 decembrie 2016)ș ț

Simpozion  cu  tema  „Instrumente  na ionale,  regionale  i  universale  privindț ș
combaterea tuturor formelor de violen ă împotriva femeilor i protejarea victimelorț ș
violen ei  în  familie”,  organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  înț
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  iț ș
toleran ă  i  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  în  cadrul  campanieiț ș ț ț
„împreună pentru a pune capăt violen ei împotriva femeilor” (6 decembrie 2016)ț

Conferin a  cu  tema  „Ia  atitudine  pentru  drepturile  cuiva  astăzi!”,  organizată  deț
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă, i coala Na ională de Studii Politice iț ș ț ș Ș ț ș
Administrative cu ocazia Zilei Interna ionale a Drepturilor Omului (9 decembrie 2016)ț

Campania  de  con tientizare  i  informare  a  popula iei  privind  drepturile  omuluiș ș ț
numită  „Scrisoare  către  trecători”  organizată  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  aț
Drepturilor Omului de Asocia ia pentru Dialog Intercultural în parteneriat cu Institutulț
Roman pentru Drepturile Omului i Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti,ș Ș ș
realizată în Curtea de Arge  cu concursul Colegiului  Na ional  „Vlaicu Vodă” i înș ț ș
Bucure ti  cu concursul Colegiul  Na ional „Ion Luca Caragiale”,  Colegiul  Na ionalș ț ț
„Mihai Eminescu” Colegiul Na ional „Octav Onicescu”, Liceul Tehnologic „Mirceaț
Vulcănescu”, Liceul Teoretic „Ion Barbu” i Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev”ș
(10 decembrie 2016)

Edi ia  a  IV-a  a  conferin ei  interna ionale  cu  tema  „Cultura  europeană  pentruț ț ț
drepturilor omului. Dreptul la fericire” organizată de Universitatea Cre tină „Dimitrieș
Cantemir”  Bucure ti,  Academia  Română,  Institutul  Interna ional  pentru  Drepturileș ț
Omului i Institutul Român pentru Drepturile Omului (15-17 decembrie 2016)ș



ANEXAB

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Dezbaterea cu tema „Tribunalul pentru arbitraj  sportive i Codul pentru arbitrajș
sportive”  organizată  de Universitatea  Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”-  Masteratul  deș
Drept  Interna ional  i  European  în  parteneriat  cu  Asocia ia  Română  de  Drept  iț ș ț ș
Afaceri Europene (13 ianuarie 2016)

Curs  cu  tema  „Codul  muncii  2016”  organizat  de  Expert  Aktiv  Group  (14-17
ianuarie 2016)

Simpozionul  cu  tema  „Protec ia  datelor  personale  ale  angaja ilor  în  rela iile  deț ț ț
muncă”,  organizat  de ANSPDCP cu ocazia  Zilei  Europene a  Protec iei  Datelor  laț
Palatul Parlamentului (28 ianuarie 2016)

Dezbatere cu tema „Autocra ia electivă vs. democra ia parlamentară” organizată deț ț
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 imigran i - un nou test pentru statele membre aleț
UE?  Cum  răspunde  România  noilor  provocări  socio-politice!”,  organizată  de
Reprezentan a Comisiei Europene în România în parteneriat cu Asocia ia Liderjust,ț ț
Asocia ia ARD AE i Asocia ia România US Alumni (23 februarie 2016)ț ș ț

Conferin a  na ională  cu  tema  „Educa ia  deschisă  -  accesibilizare  i  inovare”ț ț ț ș
organizată de Asocia ia pentru Promovarea Educa iei Deschise, Facultatea de tiin eț ț Ș ț
Politice din cadrul SNSPA i Inspectoratele Jude ene colare Bra ov i Tulcea (11ș ț Ș ș ș
martie 2016)

Seminar  interna ional  cu  tema  „Obiectivele  dezvoltării  durabile  în  Asia  iț ș
Europa-Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă” organizat de coala Na ională deȘ ț
Studii Politice i Administrative în colaborare cu Asia-Europe Environment Forumș
(17 martie 2016)

Atelierul  cu  tema  Coordonarea  Resurselor  Lingvistice  Europene  (European
Language Resource Coordination, ELRC) în România, organizată de Reprezentan a înț
România a Comisiei Europene (23 martie 2016)

Conferin a-dezbatere cu tema „Bruxelles european. Context românesc” organizatăț
de Center for EU Communication Studies din cadrul SNSPA (30 martie 2016)

Sesiunea de comunicări tiin ifice cu tema „Spa iul juridic românesc - între tradi ieș ț ț ț
i  reformă”, organizată de Facultatea de Drept i tiin e Administrative din cadrulș ș Ș ț

Universită ii Ecologice din Bucure ti cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la înfiin areaț ș ț
universită ii (5 aprilie 2016)ț

Conferin a privind drepturile persoanelor vârstnice i implementarea articolului 19ț ș
din  Conven ia  ONU  privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i  privind  via aț ț ț
independentă  i  integrarea  în  comunitate,  găzduită  de  Comitetul  ONU  pentruș
drepturile persoanelor cu dizabilită i (7-8 aprilie 2016)ț

A 15-a  sesiune  de  lucru  a  Comitetului  ONU privind  drepturile  persoanelor  cu
dizabilită i,  organizată  de  Re eaua  Europeană  a  Institu iilor  Na ionale  pentruț ț ț ț
Drepturile  Omului  (ENNHRI)  în  colaborare  cu  Comisia  Europeană  i  Centrulș
European pentru Politici de Asisten ă Socială i Cercetare (7-9 aprilie 2016)ț ș

Eveniment  pentru  celebrarea  Zilei  Interna ionale  a  Romilor,  organizat  deț
Organiza ia  Salva i  Copiii  în  colaborare  cu  Ministerul  Educa iei  Na ionale  iț ț ț ț ș
Cercetării tiin ifice (8 aprilie 2016)Ș ț



Conferin a de drept bancar cu tema „Supra îndatorarea consumatorilor de crediteț
bancare.  Cauze,  efecte,  solu ii”,  organizată  de  Facultatea  de  Drept  din  cadrulț
Universită ii de Vest din Timi oara în cooperare cu Asocia ia Europeană pentru Dreptț ș ț
Bancar i Financiar - România (AEDBF) (8 aprilie 2016)ș

Dezbaterea cu tema „Avocatul Poporului-perspective de reformă”, organizată, cu
ocazia încheierii  proiectului „Re eaua pentru Apărarea Drepturilor Cetă ene ti  - Neț ț ș
trebuie  un  Avocat  al  Poporului  eficient!”  de  APADOR-CH,  Asocia ia  Na ională  aț ț
Birourilor  de  Consiliere  pentru Cetă eni  (ANBCC) i  ActiveWatch  cu  participareaț ș
reprezentan ilor  Comitetului  Helsinki  din  Norvegia,  ai  Institutului  Na ional  deț ț
Drepturile Omului din Norvegia i din partea Ombudsmanului norvegian (13 aprilieș
2016)

Reuniunea  suplimentară  a  Dimensiunii  Umane  a  OSCE  cu  tema  „Politici  iș
strategii pentru promovarea toleran ei i nediscriminării” organizată la Viena (14-15ț ș
aprilie 2016)

A  Ii-a  conferin ă  mondială  cu  tema  „Protec ia  mediului  prin  dreptul  penal”,ț ț
organizată de Asocia ia Interna ională de Drept Penal, Academia Română - Institutulț ț
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Asocia ia Română de tiin e Penaleț Ș ț
i Universitatea Ecologică Bucure ti (18-20 mai 2016)ș ș

Întâlnire  cu reprezentan i  ai  societă ii  civile  organizată  de Autoritatea  Na ionalăț ț ț
pentru Persoanele cu Dizabilită i (21 aprilie 2016)ț

Conferin a cu tema „Ziua pământului 2016” organizată de Universitatea Ecologicăț
din Bucure ti (22 aprilie 2016)ș

A IlI-a  edi ie  a  evenimentului  „Pia a  statelor  membre  ale  UE”,  organizată  deț ț
Ministerul Afacerilor 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 coala Na ională de Studii PoliticeȘ ț
i Administrative cu ocazia Zilei Europei, având-o ca invitat pe pre edinta Consiliuluiș ș

Na ional al Confedera iei Elve iene, d-na Christa Markwalder (9 mai 2016)ț ț ț
Conferin a mondială de drept penal cu tema „Protec ia mediului prin dreptul penal”ț ț

organizată  de  Asocia ia  Interna ională  de  Drept  Penal  (AIDP)  în  colaborare  cuț ț
Institutul de Cercetări  Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române iș
Universitatea Ecologică Bucure ti (18-20 mai 2016)ș

Conferin a cu tema „Către un pilon european al drepturilor sociale” organizată deț
Reprezentan a Comisiei Europene în România (19 mai 2016)ț

Întâlnirea  lunară,  cu  reprezentan i  ai  societă ii  civile,  cu  tema  „Accesibilitateaț ț
digitală - cale sigură pentru incluziune!”, organizată de Autoritatea Na ională pentruț
Persoanele cu Dizabilită i cu ocazia Zilei de Con tientizare a Accesibilită ii Digitaleț ș ț
(19 mai 2016)

Eveniment  de diploma ie publică dedicat  celebrării  Zilei  mondiale  a diversită iiț ț
culturale,  organizat  de  Ministerul  Afacerilor  Externe  în  parteneriat  cu  Camera
Deputa ilor i Departamentul pentru Rela ii Interetnice desfă urat sub egida Alian eiț ș ț ș ț
Civiliza iilor a ONU (ACONU) iț ș

În contextul aniversării a 60 de ani de la aderarea României la UNESCO (19 mai
2016)

Vernisajul  expozi iei  multina ionale  i  multietnice  cu  tema  „Arta  -  spa iu  alț ț ș ț
dialogului  intercultural”,  organizat  de  Funda ia  Inter  Art  din  Aiud  cu  ocazia  Zileiț
mondiale a diversită ii culturale (19 mai 2016)ț

Participarea  la  edin a  Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș ț ș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor la dezbaterea privind Comunicarea cuț ț ț
tema „Posibilită i de reformare a sistemului european comun de azil i de îmbunătă ireț ș ț



a căilor legale de migra iune -COM(2016) 197” (8 iunie 2016)ț
Conferin a interna ională cu tema „Europa în derivă. De la unitate în diversitate laț ț

diversitate  fără  unitate  -  Efecte  juridice,  sociale,  politice,  economice  i  culturale,,ș
organizată de Universitatea Petrol-Gaze din Ploie ti - Centrul de Studii i Cercetăriș ș
Juridice  i  Socio-Administrative,  Asocia ia  Română  de  Drept  i  Afaceri  Europeneș ț ș
(ARDAE),  Societatea  de  tiin e  Juridice  i  Administrative,  Institutul  de  tiin eȘ ț ș Ș ț
Administrative  „Paul  Negulescu”  din  Sibiu,  Institutul  de  tiin e  Administrative  alȘ ț
Republicii Moldova i Curtea de Apel Ploie ti (10 iunie 2016)ș ș

Forumul pentru implementarea Conven iei ONU privind drepturile persoanelor cuț
dizabilită i  (CDPD),  eveniment  organizat  anual  de  către  Comisia  Europeană  înț
parteneriat  cu  forumul  European  al  Dizabilită ii,  ce  reune te  reprezenta i  aiț ș ț
institu iilor responsabile cu punerea în aplicare i monitorizarea implementării CDPDț ș
atât la nivel na ional cât i european (10 iunie 2016)ț ș

Întâlnirea lunară, cu reprezentan i ai societă ii civile, cu tema „Evaluarea în grad iț ț ș
tip de handicap”, organizată de Autoritatea Na ională pentru Persoanele cu Dizabilitătiț
(23 iunie 2016)

Al Xl-lea Congres al Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) cu tema „Migra ia: noiț
provocări pentru Europa, suveranitatea statală i statul de drept social” organizat, subș
înaltul patronaj al Comisarului european pentru migra ie, afaceri interne i cetă enie,ț ș ț
Dimitris Avramopoulos, de Facultatea de Drept a Universită ii Bucure ti în cooperareț ș
cu Institutul de Cercetări al Universită ii Bucure ti i Centrul Regional Francofon deț ș ș
Cercetări Avansate în tiin e Sociale (CeReFREA) (30 iunie-2 iulie 2016)Ș ț

Dezbatere  cu  tema „Drepturi,  Respect,  Realitate:  Europa valorilor  în  lumea  de
astăzi”, organizată de Agen ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(29ț
august 2016)

Conferin a  anuală  a  Institutului  de  Drept  European  i  Adunarea  generală,ț ș
organizate  în  parteneriat  cu  Facultatea  de  Drept  a  Universită ii  din  Ferrara  (7-9ț
septembrie 2016)

Simpozion cu tema „Egalitatea de tratament între lucrători i lucrătoare. Aplicareaș
Directivei 97/81/CE”, organizat de Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familieiț
- Family Forum i Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (16 septembrie 2016)ș ț

Târgul  lingvistic  organizat  de Reprezentan a  Comisiei  Europene în România cuț
membrii  re elei  EUNIC  România  -  Re eaua  Institutelor  Na ionale  de  Cultură  dinț ț ț
Uniunea Europeană cu ocazia Zilei Europene a Limbilor (24 septembrie 2016)

Dezbatere  privind  Raportul  na ional  pe  problematica  discriminării  pentruț
Congresul  Academiei  Interna ionale  de  Drept  Comparat,  organizată  de  Asocia iaț ț
pentru Na iunile Unite din România, cu participarea Family Forum, Asocia ia Românăț ț
pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, Asocia ia Română pentru Libertateț
Personală  i  Demnitate  Umană,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia,  APADOR-CH  iș ț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului (27 septembrie 2016)

A  patra  conferin ă  interna ională  „STRATEGICA  2016”  organizată  de  coalaț ț Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative  -  Facultatea  de  Management  înț ș
parteneriat  cu  Banca  Na ională  a  României  i  International  Association  forț ș
Knowledge Management (20-21 octombrie 2016)

Sesiunea  tiin ifică  anuală  cu  tema  „Modernizarea  dreptului  românesc  -  întreș ț
deziderat i realitate” organizată de Universitatea Ecologică din Bucure ti - Facultateaș ș
de Drept i tiin e Administrative (25 octombrie 2016)ș Ș ț

Conferin a Na ională a Consiliului Na ional al Dizabilită ii din România cu temaț ț ț ț
„O  Românie  accesibilă  într-o  Europă  fără  bariere”  i  demararea  procedurii  deș
redactare  al  Raportului  alternative  de  ară  al  societă ii  civile  pe  Conven ia  ONUț ț ț



privind drepturile persoanelor cu dizabilită i (26 octombrie 2016)ț
Curs cu tema „Solu ii în aplicarea prevederilor Codului Muncii 2016”, organizat deț

Expert Aktiv Group (3-6 noiembrie 2016)
Curs cu tema „Contabilitatea institu iilor publice” organizat de Expert Aktiv Groupț

(10-13 noiembrie 2016)
Forumul  anual  al  Na iunilor  Unite  „Mediul  de  afaceri  i  drepturile  omului”ț ș

organizat  de  Biroul  înaltului  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile  Omului  (14-16
noiembrie 2016)

Conferin a interna ională a nedescriminării i egalită ii de anse NEDES 2016 cuț ț ș ț ș
tema  „Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  i  egalitate  de  anse  în  societateaș ș
contemporană”, organizată de Comisia pentru drepturile omului, culte i problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor, Consiliul Na ional pentru Combatereaț ț ț ț
Discriminării, Universitatea Cre tină „Dimitrie Cantemir” i Centrul European pentruș ș
Promovarea Nediscriminării i Egalită ii de anse (15-17 noiembrie 2016)ș ț Ș

Manifestare  cu  tema  „Diversitate  culturală  -diversitate  religioasă  în  România”
organizată  sub  egida  Alian ei  Civiliza iilor  cu  sprijinul  Federa iei  Comunită ilorț ț ț ț
Evreie ti  din  România  -  Cultul  Mozaic  i  al  Comunită ii  Ru ilor  Lipoveni  dinș ș ț ș
România, cu ocazia Zilei Interna ionale a Tole ran ei (18-19 noiembrie 2016)ț ț

Întâlnire de lucru cu societatea civilă cu tema „Priorită i în domeniul dizabilită ii”,ț ț
organizată de Autoritatea Na ională pentru Persoanele cu Diza bilităti în perspectivaț
preluării  de către  România a  Pre edin iei  Uniunii  Europene în  primul  trimestru  alș ț
anului 2019 (22 noiembrie 2016)

Conferin a cu tema „UNESCO i partenerii în an aniversar”, organizată de Comisiaț ș
Na ională a României la UNESCO cu ocazia împlinirii  a 60 de ani de la aderareaț
României  la  Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Educa ie,  tiin ă  i  Cultură  (29ț ț ț Ș ț ș
noiembrie 2016)

Forumul  Agen iilor  Uniunii  Europene  cu  tema  „Agen iile  UE  lucrează  pentruț ț
voi!”, organizat de Re eaua de Agen ii a Uniunii Europene (6-7 decembrie 2016)ț ț

Întâlnirea grupului pilot al proiectului cu tema „Drepturile persoanelor vârstnice iș
îngrijirea pe termen lung” organizată de Re eaua Europeană a Institu iilor Na ionaleț ț ț
pentru Drepturile Omului (12-15'decembrie 2016)

Seminarul  la  nivel  înalt  cu  tema  „Libertatea  de  exprimare  -  rolul  i  atribu iileș ț
institu iilor  na ionale  pentru  drepturile  omului,  precum  i  a  altor  mecanismeț ț ș
na ionale”,  organizat  de  Consiliul  Europei  i  Re eaua  Europeană  a  Institu iilorț ș ț ț
Na ionale pentru Drepturile Omului (15 decembrie 2016)ț




