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Prin  întreaga  sa  activitate,  prin  experienţa  acumulată  de-a  lungul  anilor  şi
colaborarea strânsă cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, din ţară şi de
peste hotare, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi-a desfăşurat activitatea în
scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege ca instituţie naţională independentă de
promovare a drepturilor omului, acţionând ca o interfaţă, ca o solidă punte de legătură
între instituţiile statului şi societatea civilă.  Ancorându-şi preocupările în realităţile
concrete ale fiecărei perioade, ale fiecărei etape, Institutul a avut permanent în vedere
organizarea unui cadru corespunzător şi a unor mijloace adecvate pentru aplicarea şi
respectarea  concretă  a  drepturilor  omului,  pentru  o  mai  bună  cunoaştere  şi
conştientizare  a  lor,  atât  din  partea  autorităţilor  publice,  cât  şi  a  cetăţenilor  care
beneficiază de aceste drepturi şi de protecţia respectării lor. Cu atât mai mult cu cât,
din 2007, România fiind ţară membră a Uniunii Europene există o nouă abordare a
problematicii  drepturilor  omului.  În care sens,  şi  Institutul  şi-a orientat  activitatea,
punând  un  accent  deosebit  pe  organizarea  unor  programe  şi  parteneriate  care  să
răspundă  mai  bine  cerinţelor  actuale  de  promovare  a  drepturilor  şi  libertăţilor
oamenilor, de formare a acelor categorii de persoane care au răspunderi în domeniul
protecţiei acestora.

Astfel, înfiinţat prin lege - Legea nr. 9/1991 – ca organism independent, cu
personalitate  juridică,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  (IRDO)   şi-a
dovedit rolul determinant pe care l-a avut şi îl are în domeniul mai bunei cunoaşteri de
către  organismele  publice,  organizaţiile  neguvernamentale  şi  cetăţenii  români  a
problematicii drepturilor omului, a modului în care acestea sunt garantate şi respectate
atât  la  noi  cât  şi  în  alte  ţări,  precum  şi  în  direcţia  unei  informări  sistematice  a
organismelor internaţionale şi a opiniei publice din alte ţări în legătură cu modalităţile
concrete în care drepturile omului sunt aplicate şi respectate în România.

Pornind de la importanţa deosebită a cunoaşterii drepturilor omului, şi în anul
2010, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfăşurat numeroase acţiuni de
formare, informare, documentare, cercetare şi consultanţă, contribuind, prin întreaga
sa activitate, la formarea persoanelor din structurile şi instituţiile publice cu atribuţii în
domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor  omului,  la  informarea  sistematică  a
cetăţenilor în legătură cu drepturile ce le sunt garantate prin lege sau sunt prevăzute în
documente  internaţionale  la  care  România  este  parte.  În  acest  sens,  în  anul  2010,
Institutul  a  organizat  manifestări  ştiinţifice,  simpozioane,  seminarii,  mese  rotunde,
dezbateri, cursuri de formare, schimburi de experienţă. A efectuat cercetări, a publicat
şi difuzat mai multe lucrări în domeniu, vizând o mai bună înţelegere a standardelor
internaţionale,  a  instrumentelor  şi  mecanismelor  de  protecţie  şi  promovare  a
drepturilor  omului  pe plan  internaţional  şi  la  care  România  a  aderat,  urmărind  să
faciliteze aplicarea lor rapidă şi corectă pe plan naţional.

În tot acest efort de durată, Institutul Român pentru Drepturile Omului înţelege
să-şi  îndeplinească  cât  mai  bine  rolul  său  specific  în  parteneriat  cu  organisme
guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.
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În  perioade  economice  dificile,  cum  este  cea  a  crizei  globale  pe  care  o
parcurgem acum devine evident că dintre drepturile înscrise în Declaraţia Universală
şi în tratatele internaţionale,  alături de drepturile civile şi politice, cu care sunt, de
altfel, interdependente, drepturile economice, sociale şi culturale necesită o protecţie
deosebită. Dintre acestea au fost avute în mod special în vedere: dreptul la un loc de
muncă  în  condiţii  acceptabile,  dreptul  la  securitate  socială,  dreptul  la  sănătate  şi
educaţie,  dreptul  la  protecţie  socială  şi  îngrijire.  Acestea  sunt,  dealtfel,  şi  temele
abordate in mod deosebit de către Institut in activitatea sa, în  anul 2010, an marcat pe
plan european de procesul de intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi aplicarea
Cartei  drepturilor  fundamentale  a  Uniunii  Europene,  evenimente  reflectate  în
activitatea  Institutului  şi  prin  accentuarea  colaborării  cu  Agenţia  pentru  drepturile
fundamentale a Uniunii Europene.

Rezultatele  obţinute  în anul  2010 ne îndreptăţesc să apreciem că IRDO îşi
îndeplineşte  rolul  de  instituţie  naţională  independentă  de  promovare  a  drepturilor
omului, acţionând ca o punte solidă între instituţiile statului şi societatea civilă.

Sintetizând  activităţile  desfăşurate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în anul 2010, acestea pot fi structurate pe următoarele direcţii:

 Asigurarea  unei  mai  bune  cunoaşteri  a  problematicii  drepturilor  omului,  a
modului în care aceste drepturi sunt garantate în ţările membre ONU, OSCE,
Consiliul Europei, UE ş.a.;

 Informarea  instituţiilor  internaţionale  în  legătură  cu modalităţile  practice  în
care drepturile omului sunt promovate şi garantate în România;

 Efectuarea de cercetări privind aspecte importante din domeniul promovării şi
respectării drepturilor omului în ţara noastră şi pe plan internaţional;

 Organizarea  şi  realizarea  de  programe  de  formare  şi  educare  în  domeniul
drepturilor omului potrivit celor mai noi metodologii;

 Activităţi editoriale;
 Publicarea reglementărilor, documentelor, a studiilor şi cercetărilor recente în

domeniul drepturilor omului;
 Perfecţionarea activităţii centrului de documentare al IRDO;
 Acordarea de consultanţă la cerere pentru cei interesaţi.

2



I.CERCETĂRI CONSACRATE UNOR ASPECTE ALE

PROMOVĂRII ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

Unul  dintre  principalele  elemente  ale  activităţii  desfăşurate  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  este  cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului.  În  abordarea  acestei  activităţi,
prevăzută de lege, I.R.D.O. a avut permanent în vedere „principiile de la Paris”1

privind  funcţionarea instituţiilor  naţionale  pentru  promovarea  şi  protecţia
drepturilor  omului,  programul  de  acţiune  al  Conferinţei  Mondiale  asupra
Drepturilor  Omului,  Viena  -  1993, Declaraţia  de la  Durban, 2001, documentele
Comitetului  director pentru Drepturile  Omului al  Consiliului  Europei,  Rezoluţia
59/113  din  10  decembrie  2004  a  ONU,  programul  anual  de  lucru  al  Agenţiei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, nu în ultimul rând, Recomandările
R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia (97) 11 ale Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei care scot în evidenţă faptul că cercetarea drepturilor omului şi învăţarea
drepturilor  omului  constituie  mijloace  adecvate  pentru  asigurarea  unui  respect
sporit pentru drepturile omului, printr-o mai bună cunoaştere a acestora.

Tematica abordată în studiile, cercetările,  articolele realizate în anul 2010 a
fost diversificată, acoperind, practic, atât aspecte generale ale istoriei şi evoluţiei
drepturilor omului pe plan internaţional şi intern, cât şi domenii specializate legate
de diferite drepturi civile şi politice, pe de o parte, şi cele economice, sociale şi
culturale,  pe  de  altă  parte.  De  asemenea  au  fost  abordate  şi  teme  aparţinând
„generaţiei  a  treia”  a  drepturilor  omului,  cum ar  fi:  dreptul  la  pace,  dreptul  la
dezvoltare durabilă, dreptul la un mediu sănătos.

Experienţa  acumulată  şi  perfecţionarea  profesională  a  cercetătorilor  proprii,
precum  şi  a  colaboratorilor  ne-au  permis  abordarea  problematicii  recente  din
domeniu, prin lucrări de mare amploare, cu desfăşurarea extinsă pe durata a mai
mult de un an şi realizate de echipe de doi sau mai mulţi cercetători din institut care
au realizat parteneriate cu cercetători asociaţi onorifici tocmai pentru aprofundarea
studiului în condiţiile unui subiect vast. În acelaşi timp au fost efectuate şi cercetări
care au vizat domenii specializate efectuate de obicei de un singur autor, rezultatele
acestor  studii  materializându-se  fie  prin  publicarea  lor  în  paginile  revistei
trimestriale  “Drepturile  omului”,  în  Buletinul  lunar  Info  IRDO,  în  volume,  fie
printr-un raport prezentat în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de I.R.D.O.
sau  de  organisme  naţionale  şi  internaţionale  cu  care  I.R.D.O.  colaborează.  În
această  categorie  intră  marea  majoritate  a  studiilor  şi  cercetărilor  efectuate  în
cadrul sau cu participarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

În funcţie de tematica     abordată     se pot deosebi  :
a) cercetări care au abordat o tematică generală;
b) cercetări consacrate instrumentelor şi mecanismelor privind protecţia şi
promovarea drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp;
c) lucrări consacrate protecţiei şi promovării drepturilor omului;

1 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima întâlnire  internaţională  a  Instituţiilor  Naţionale  pentru
Promovarea şi Protejarea Drepturilor Omului, ţinută la Paris în 7-9 octombrie 1991, cunoscute şi ca
„Principiile de la Paris”.
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d) cercetării consacrate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
şi anume: drepturi civile şi politice, economice, sociale şi culturale; dreptul la
pace, dezvoltare durabilă şi la un mediu sănătos.
O scurtă ilustrare a fiecărei categorii de cercetări,  demonstrează diversitatea

temelor abordate.

a)   Abordări generale:
- Cultura juridică şi integrarea culturii dreptului;  
- Economia şi drepturile omului;
- Evolutii actuale ale administrării sistemului judiciar;
-  Rolul  functionarilor  publici  în  modernizarea  sistemului  administrativ  şi
îmbunătăţirea relatiei cu societatea civilă;
- Raporturile dintre autorităţile naţionale şi cele ale  Uniunii  Europene;
- Evoluţia drepturilor omului din perspectivă internă şi internaţională;
- Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa;
- Societatea informaţională şi impactul acesteia asupra drepturilor omului;
- Istoricul şi evoluţia sistemului jurisdicţional;
- Cooperare la nivelul administratiei publice pentru garantarea libertăţii şi securităţii 
cetaţeanului.

b) Cercetări  consacrate  unor  documente  juridice  şi  mecanisme  de  protecţie  şi
promovare a drepturilor omului:
- Protocolul nr.14 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;
- Istoricul mecanismului de control de la Strasbourg;
- Mecanismul de control al executării hotărârilor C.E.D.O.;
- Rolul Mediatorului European în respectarea dreptului la buna administrare;
- Reglementări ale egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în Uniunea Europeană şi
transpunerea lor în legislaţia românească;
-  Avocatul  Poporului  şi  rolul  său  în  protecţia  drepturilor  cetăţenilor  în  raport  cu
administraţia;
- Persoanele juridice titulare ale unor drepturi reglementate de Convenţia europeană a
drepturilor omului;
- Noul Cod civil şi drepturile omului.

c)   Cercetări consacrate protecţiei şi promovării unor drepturi ale omului:
- Dreptul la o bună administrare;
- Dreptul la muncă – principiu fundamental;
- Buna administrare a justiţiei;
- Garanţii juridice ale dreptului la muncă;
- Minorităţile naţionale şi riscurile de securitate;
-  Promovarea  şi  protejarea  drepturilor  omului  prin  contencios  şi  instituţii  de  tip
„ombudsman” în raport cu administraţia publică.

d) Cercetări consacrate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: civile şi
politice, economice, sociale, culturale; dreptul la pace, dezvoltare durabilă şi la un
mediu sănătos:
- Dreptul copiilor la un mediu sănătos în familie;
- Eliminarea stresului, în beneficiul exercitării dreptului fundamental la sănatate;
- Aspecte privind aplicarea şi protectia dreptului la muncă rezultate din jurisprudenţă;
- Drepturile omului şi legislaţia muncii;
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- Recunoaşterea valorii muncii la nivel european.

Pe  parcursul  anului  2010  Institutul  a  participat  la  şedinţe  de  lucru  ale
Comisiilor  juridice  şi  Comisiilor  pentru  drepturile  omului  ale  Parlamentului  şi  ale
Consiliului Superior al Magistraturii. În cadrul acestor şedinţe reprezentanţii IRDO au
formulat puncte de vedere pe marginea a 17 proiecte de acte normative.
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II. PROGRAME DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Acţiunile întreprinse în domeniul educaţiei şi formării de formatori (a se vedea
Anexa A) au avut în vedere unul din obiectivele principale cuprinse în Legea privind
înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului: organizarea de programe de
formare  destinate  îndeosebi  acelor  categorii  de  persoane   care  au  răspunderi
speciale  pentru  protecţia  drepturilor  omului  sau pentru  cunoaşterea problematicii
drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populaţiei. 

Având în vedere Rezoluţia O.N.U. 59/113 din 10 decembrie 2004, prin care s-a
lansat  Programul  mondial  de  educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului pentru
perioada  2005  –  2015,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  acţionat  în
concordanţă cu prevederile conţinute în această rezoluţie şi a acordat în cursul anului
2010 o atenţie deosebită pentru intensificarea şi diversificarea  acţiunilor concepute
pentru  dezvoltarea  educaţiei.  Scopul  urmărit  a  fost  cel  al  formării  atitudinilor  şi
comportamentelor  cetăţeneşti  specifice  unei  societăţi  democratice  şi  sporirii
interesului şi competenţelor de participare la viaţa publică a cât mai multor cetăţeni
din rândul tuturor categoriilor socio-profesionale, atât tineri cât şi vârstnici.  

Comitetul Director al IRDO a luat unele măsuri pentru adaptarea permanentă a
activităţilor sale la obiectivele Planului mondial. Operaţiunea a fost facilitată de faptul
că în planul nostru de acţiuni s-a regăsit, în cea mai mare măsură, aceste obiective:

 promovarea unei culturi în domeniul drepturilor omului;
 asigurarea  unui  consens  asupra  metodelor  şi  principiilor  fundamentale  de

educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului  pornind  de  la  instrumentele
internaţionale;

 de a  face  din educaţia  în  domeniul  drepturilor  omului  o  prioritate  la  nivel
naţional, regional şi internaţional;

 de  a  oferi  un  cadru  de  acţiune  comună  diferitelor  părţi  implicate  în  acest
proces de educare;

 de a consolida parteneriatul şi cooperarea la toate nivelurile;
 de a monitoriza şi de a sprijini programele de educaţie existente în domeniul

drepturilor  omului,  pentru  a  pune  în  evidenţă  bunele  practici  stimulând
măsurile care vizează continuarea, perfecţionarea şi dezvoltarea acestora.
Concluziile desprinse din cercetările întreprinse pe tema perceperii drepturilor

omului  de către  diferite  categorii  ale  populaţiei,  opiniile  şi  sugestiile  formulate  de
participanţii la sondaje  dar şi experienţa acumulată  au fost principalele noastre repere
pentru  conceperea  şi  organizarea  acţiunilor  consacrate  formării  de  formatori  şi
educaţiei în domeniul drepturilor omului.

Persoane  din  domeniile  învăţământului,  cercetării,  administraţiei  publice,
justiţiei,  sănătăţii,  precum şi  persoane din  categorii  cu  probleme specifice:  femei,
copii, pensionari, minorităţi, persoane cu handicap etc., au fost grupurile ţintă vizate
de activităţile desfăşurate de către I.R.D.O. în această direcţie.

Asigurarea  creşterii  eficienţei  demersurilor  noastre,  a  utilizării  mai  bune  a
mijloacelor  materiale,  a selectării  obiective a beneficiarilor, dar şi a implicării  mai
multor experţi a condus la sporirea interesului a tot  mai multor beneficiari  faţă de
activităţile  întreprinse,  toate  acestea  realizându-se  printr-o  strânsă  conlucrare  cu
parteneri din rândurile organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări preponderente
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în  domeniul  educaţiei  pentru  drepturile  omului,  cu  instituţii  ale  statului  dar  şi  cu
instituţii de învăţământ superior, culte religioase, asociaţii profesionale etc.

Făcându-se  o  scurtă  prezentare  a  activităţilor  de  educaţie  şi  de  formare
desfăşurate, se reliefează în primul rând manifestările ştiinţifice cu continuitate şi care
s-au bucurat şi se bucură de un larg ecou naţional, dar şi internaţional:

 a  XVI-a  ediţie  a  cursurilor  de  vară  ale  Universităţii  Internaţionale  a
Drepturilor Omului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului
în  colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democraţie,
pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de
la  Cheia  „Victor  Dan Zlătescu”  şi  Asociaţia  Absolvenţilor  Masteratului  în
Drepturile Omului „Victor Iancu”; 

 coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile  omului,  democraţie,
pace  şi  toleranţă,  de  către  IRDO  şi  Universitatea  de  Nord,  Baia  Mare,
activitate  cu  caracter  permanent,  care  include  cursurile  de  masterat,
singurele din ţară de acest gen (absolvite în 2010 de către cea de a opta serie),
dezbateri, cursuri de formare, mese rotunde, conferinţe, lansări de carte ş.a.
organizate în colaborare cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale (a se
vedea anexa A);

 a XVII-a ediţie a concursurilor naţionale ale elevilor “Olimpiada de educaţie
şi cultură civică” şi, respectiv, “Democraţie şi toleranţă”;

 dezbateri,  simpozioane, colocvii consacrate unor probleme de interes major
sau marcării unor evenimente sau aniversări (vezi Anexa A) etc;

 cea  de  a  patra  ediţie  a  concursului  naţional  de  creaţie  literară  şi  creaţie
plastică al elevilor din învăţământul primar, desfăşurat de IRDO în parteneriat
cu  Inspectoratul  Şcolar,  Casa  Corpului  Didactic  şi  Şcoala  „Constantin
Brâncoveanu” din Slatina, judeţul Olt;

 derularea  ediţiei  a  V-a  a  concursului  naţional  de  creativitate  didactică  în
domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului
din învăţământul preuniversitar - expoziţia naţională a lucrărilor şi premierea
celor mai reuşite, Tg.Mureş – Cluj.

1. Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opini,
este un obiectiv care de peste un deceniu face obiectul unui parteneriat între Institutul
Român pentru Drepturile  Omului şi  Ministerul Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi
Sportului care se concretizează prin desfăşurarea unor activităţi devenite tradiţionale:
concursurile  şcolare  naţionale  „Olimpiada de educaţie  civică  şi  cultură  civică”  şi
“Democraţie  şi  toleranţă”,  care au înregistrat  17 ediţii  fiecare;  cursuri  de formare
continuă pentru profesori şi învăţători; colocvii, simpozioane şi dezbateri (a se vedea
Anexa A) pe teme privind diferite aspecte ale activităţii de educaţie pentru drepturile
omului şi, nu în ultimul rând, derularea ediţiei a V-a a  Concursului de creativitate
didactică în domeniul realizării de materiale auxiliare utilizabile în educaţia pentru
drepturile omului  şi a unui  Concurs naţional de creaţie literară şi creaţie plastică
pentru elevii din învăţământul primar.

Acţiunea intitulată sugestiv “Sunt major, votez!” : dedicată elevilor care s-au
întâlnit cu reprezentaţii Autorităţii Electorale Permanente şi I.R.D.O. , care la rândul
lor   au    explicat  argumentativ   importanţa  dreptului  constituţional  de  a-şi  alege
conducătorii.  Evenimentul, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului
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(IRDO) şi Autoritatea Electorală Permanentă, face parte dintr-o serie de manifestări
menite  să marcheze Ziua Internaţională  a Alegerilor  şi   care au fost  organizate  la
Liceul Pedagogic  „Costache Negri”  din Galaţi,  la Colegiul Naţional “ Goethe “din
Bucureşti,  la  Liceul  Teoretic  “Gh.  Şincai”  din  Cluj  Napoca,  la   Liceul  „Tudor
Vladimirescu” Bucureşti, la Colegiul „M. Eminescu” Bucureşti. Toate manifestările
organizate cu AEP se adaugă celor iniţiate de Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni
(ACEEEO), organizaţie la care instituţia este afiliată.

2. Concursurile şcolare naţionale 
Ca urmare a unei iniţiative a Institutului  Român pentru Drepturile Omului,

Ministerul Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului şi Sportului a inclus, începând cu anul
1994,  disciplinele  educaţie  civică (clasele  III-IV),  respectiv  cultură civică (clasele
VII-VIII) în categoria celor la care se organizează concursuri anuale cu etape până la
nivel naţional.

Aceste concursuri,  în organizarea cărora Institutul Român pentru Drepturile
Omului este partener  al  Ministerului Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi Sportului,
cunoscute sub denumirea de olimpiade, se  subsumează nevoii de educaţie în vederea
asumării  rolului  şi  statutului  de  cetăţean  în  cadrul  unei  societăţi  democratice,  în
vederea  formării  şi  dezvoltării  competenţelor  de  participare  la  viaţa  publică,  a
spiritului social critic şi capacităţii de toleranţă.

a) A XVII-a ediţie a Olimpiadei de educaţie/cultură civică faza naţională s-a
desfăşurat în luna aprilie 2010 la Piatra Neamţ în parteneriat cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  -  Direcţia  Generală  pentru  învăţământul
preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.

Şi la această ediţie cele mai bune lucrări realizate de echipajele 

participante au beneficiat de premii acordate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

b) A XVII-a ediţie a etapei finale a Concursului naţional “Democraţie şi
toleranţă”

Formă  complexă  de  educaţie  civică  în  care  sunt  implicaţi  elevi  din  ciclul
primar şi gimnazial, concursul s-a desfăşurat pe trei dimensiuni: teoretică, practic -
aplicativă şi artistică, cu participarea unor echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre
care unul din învăţământul primar. Experienţa acumulată în perioada de desfăşurare a
concursului  relevă o creştere  constantă  a  calităţii  materialelor  prezentate  în  cadrul
concursului - sub toate cele trei dimensiuni ale sale, precum şi a interesului faţă de
problematica pe care o implică.

Concursul,  a  cărui  ediţie  s-a  desfăşurat  la  Râmnicu-Vâlcea,  a  urmărit
dezvoltarea competenţelor  de cooperare la nivelul  grupului, stimulând preocupările
pentru cunoaşterea  conceptelor:  democraţie,  toleranţă,  drepturile  omului,  drepturile
copilului şi a relaţiilor dintre acestea, cunoaşterea principalelor reglementări naţionale
şi internaţionale în materie şi nu în ultimul rând exersarea de către elevi a atitudinilor
şi comportamentelor democratice, tolerante, a spiritului civic şi formarea deprinderilor
de implicare în viaţa comunităţii educaţionale şi locale din care elevii fac parte.

c)Finalizarea la Cluj-Napoca a celei de a V-a ediţii a Concursului naţional
de  creativitate  didactică  în  domeniul  materialelor  auxiliare  destinate  educaţiei
pentru drepturile omului în învăţământul preuniversitar .
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Această  ediţie  a  concursului  a  fost  organizată  de  IRDO  în  parteneriat  cu
Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Casele Corpului Didactic
Târgu-Mureş şi Cluj-Napoca.

Obiectivul  principal  al  concursului   constă  în  principal  în  stimularea
preocupărilor  pentru  realizarea  de  mijloace  auxiliare  destinate  educaţiei  pentru
drepturile  omului,  democraţie  şi  formarea  unei  culturi  a  păcii,  ţinând  seama  de
obiectivele educaţiei proclamate de Adunarea Generală a ONU în Rezoluţia 59/113
din 2004. Finalizarea concursului a avut loc în luna mai 2010 prin expunerea la nivel
naţional a lucrărilor şi premierea celor mai reuşite.

3.  În  domeniul  pregătirii  continue  a  învăţătorilor  şi  profesorilor  care
realizează  educaţia  pentru  drepturile  omului,  în  anul  2010  s-au  desfăşurat  în
parteneriat cu Case ale Corpului Didactic un important număr de acţiuni în diferite
zone ale ţării. Printre acestea se numără cursuri de scurtă durată cuprinse în programe
de formare continuă a personalului didactic (a se vedea Anexa A). 

În anul 2010 au continuat primele cursuri de formare continuă a personalului
didactic în domeniul educaţiei pentru drepturile omului şi ale copilului acreditate de
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  organizate  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Casele  Corpului  Didactic  din
Bucureşti, Târgu Mureş, Galaţi şi Oradea.

4. Activităţi consacrate administrării justiţiei

În acest domeniu, activităţile s-au desfăşurat la instanţe judecătoreşti, parchete
şi  barouri,  în  baza  acordurilor  de  parteneriat  încheiate  cu  Consiliul  Superior  al
Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru o mai bună cunoaştere
a celor mai importante drepturi pe care le au cetăţenii şi pentru a veni în sprijinul
justiţiabililor,  Institutul,  în  parteneriat  cu  Consiliul  Superior  al  Magistraturii,  şi-a
propus, realizat şi publicat prin consens, un instrument de lucru.

Acesta  reprezintă  suma  unor  drepturi  ale  cetăţenilor  în  concordanţă  cu
legislaţia  internă  şi  dreptul  european.  Cunoaşterea  acestora  reprezintă  condiţia
esenţială  pentru  asigurarea  apărării  şi  valorificării  drepturilor  tuturor  cetăţenilor.
Constituţia şi legislaţia internă consacră principiile privind:

 accesul liber la justiţie;
 egalitatea în faţa legii; 
 dreptul  la un proces echitabil  şi  la  soluţionarea  cauzelor  într-un termen

rezonabil;
 publicitatea şedinţelor de judecată;
 dreptul la apărare. 

Acestea se realizează  numai dacă justiţia  dă dovadă de imparţialitate,  eficienţă,
transparenţă  şi  credibilitate.  Justiţiabilii  trebuie  să  cunoască  şi  să  urmărească
valorificarea acestor drepturi consacrate ce reprezintă reguli clare, precise pe care
trebuie să le urmeze.

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

a) Elaborarea unor programe speciale consacrate unor evenimente 
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mai importante şi apreciate ca atare de O.N.U., Consiliul Europei, OSCE etc. 
şi cu rezonanţă pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului, cum ar fi:

- Deceniul privind educaţia pentru dezvoltare durabilă (2005 – 2014);
- 60 de ani de la adoptarea Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor

omului şi a libertăţilor fundamentale ;
- 44 de ani de la adoptarea Pactului internaţional privind drepturile civile şi

politice şi Pactului internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale;
- 55 de ani de la aderarea României la ONU;
- 35 de ani de la înfiinţarea OSCE;
- 2010 – Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.

b) Coordonarea Catedrei  UNESCO pentru drepturile  omului  democraţie,
pace şi toleranţă. 

Catedra  funcţionează  în  baza unui  acord între  Organizaţia  Naţiunilor  Unite
pentru  Educaţie,  Ştiinţă  şi  Cultură  –  Paris  şi  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare şi reprezintă un centru pilot de cercetare,
dezbatere  şi  formare la nivel  postuniversitar, în anul 2010 absolvind masteratul  în
drepturile omului, democraţie,  pace şi toleranţă o nouă promoţie; această formă de
pregătire asimilează rezultatele cercetării naţionale şi internaţionale, ţinând pasul cu
progresele şi evoluţiile din domeniul său specific. Menţionăm că Institutul este prima
instituţie  naţională  care  coordonează,  în  sistemul  de  parteneriat  al  programelor
UNESCO, activitatea unei Catedre de Drepturile Omului, Democraţie şi Pace.

c) Participarea la dezbaterea diferitelor aspecte ale respectării şi promovării
drepturilor  omului în  cadrul  unor  manifestări  ştiinţifice,  simpozioane,  colocvii,
dezbateri, mese rotunde etc. sau în cadrul media (a se vedea anexa B).

În indeplinirea mandatului său, Institutul a avut în vedere atragerea instituţiilor
publice  şi  organizaţiilor  neguvernamentale  prin  intermediul  unor  parteneriate  în
domeniul drepturilor omului. Şi în 2010 au fost încheiate, respectiv, reînoite astfel de
parteneriate  fiind  obţinute  rezultate  notabile  în  cadrul  activităţilor  desfăşurate.
Amintim astfel:

- Participarea Institutului Român pentru Drepturile Omului la elaborarea unui
proiect  în  colaborare  cu  Inspectoratul  Şcolar  şi  Casa  Corpului  Didactic  Bucureşti
pentru  următorii  patru  ani,  care  are  ca  obiectiv  formarea  cadrelor  didactice  în
domeniul  drepturilor  omului  şi  copilului,  din  toate  formele  şi  nivelurile
învăţământului  preuniversitar:  (cadre  didactice  ocupaţi  în  educaţia  incluzivă,
educatoare, învăţătoare, profesori de gimnaziu, profesori de liceu);

- Participare la acţiuni de voluntariat în folosul diferitelor grupuri de 
persoane  cu  nevoi  speciale,  grupuri  vulnerabile  („Hai  să  dăm  o  carte”  în  cadrul
Strategiei  Naţionale  de  Acţiuni  Comunitare;  alături  de  Ministerul  Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Childrens High Level Group (Grupul la Nivel
Înalt pentru Copiii României), participarea Institutului la acţiunile educative şi civice
la Sighişoara, Gurgiu etc.); 
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- Colaborare la Proiectul româno-francez „Educaţie pentru informaţie în 
mediul rural defavorizat” pentru îmbogăţirea fondului de carte a Centrelor de 
Documentare şi Informare (Prundul Bârgăului, Gurgiu, Sălişte, Câmpul Cetăţii).

 - Participarea în cadrul programului „Study Visits” a Uniunii Europene, tema
abordată fiind „Bazele legislative a partenerialtului public – privat”.
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III. ORGANIZAREA UNOR COLOCVII, SEMINARII ŞI SIMPOZIOANE

Activitatea  de organizare a unor colocvii,  seminarii,  simpozioane sau mese
rotunde,  împreună  cu  celelalte  activităţi  de  cercetare,  educare  şi  formare  ale
Institutului  se  constituie  într-un  ansamblu  armonios  de  abordare  a  problematicii
drepturilor omului, subliniind importanţa promovării şi protecţiei acestora.

Comunicările şi studiile prezentate cu ocazia acestor manifestări au fost rodul
activităţii de cercetare a  Institutului Român pentru Drepturile Omului. Fie că a fost
vorba de manifestări organizate de Institut (a se vedea Anexa A), fie că a fost vorba
de acţiuni  organizate  în parteneriat,  schimbul de experienţă,  opiniile  şi  concluziile
desprinse au permis conturarea unor noi teme de cercetare, a unor modalităţi noi de
abordare a aspectelor de formare şi educare în spiritul respectului drepturilor omului.

Solicitarea  Institutului  de  către  organizaţii  şi  organisme  cu  preocupări  în
domeniul  drepturilor  omului,  din  ţară  sau din străinătate,  de a  participa  cu studii,
comunicări,  rapoarte  etc.  la  acţiuni  organizate  de  acestea  (a  se  vedea  Anexa  B)
ilustrează aprecierea de care se bucură Institutul Român pentru Drepturile Omului atât
pe  plan  naţional,  cât  şi  internaţional,  prestigiu  câştigat  prin  ţinuta  ştiinţifică  a
comunicărilor,  rigoarea  şi  consecvenţa  implicării  Institutului  în  protecţia  şi
promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Este de remarcat faptul că în mod constant Institutul s-a străduit şi a reuşit să
atragă participarea la manifestările sale şi chiar să determine implicarea în organizarea
lor a numeroşi factori cu atribuţii sau preocupări în domeniul drepturilor omului, din
cadrul  Parlamentului,  al  Guvernului,  al  organismelor  guvernamentale  şi
neguvernamentale sau organizaţii internaţionale şi regionale. Prin antrenarea acestor
factori – care au participat cu materiale proprii, prezentări, comunicări, expertize sau
rapoarte  din  partea  instituţiilor  sau  organizaţiilor  pe  care  le-au  reprezentat  –  s-a
urmărit  o  mai  bună  comunicare  şi  o  mai  strânsă  colaborare  pentru  aplicarea  sau
depistarea unor soluţii mai eficiente pentru ameliorarea situaţiei drepturilor omului în
România.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat numeroase manifestări
ştiinţifice consacrate afirmării, promovării şi protecţiei drepturilor omului (a se vedea
anexa  A)  la  care  au  participat  personalităţi  din  ţară  şi  de  peste  hotare  care  au
preocupări în domeniul drepturilor omului.

  Cu prilejul  Zilei internaţionale a femeii,  Institutul Român pentru Drepturile
Omului a organizat un colocviu cu titlul „Progresul poate fi realizat doar prin drepturi
egale, şanse egale”. Prin această manifestare IRDO şi partenerii săi au desfăşurat un
dialog  incitant  şi  complex  pe  tema  drepturilor  femeii,  care  a  urmărit  în  special
identificarea  unor  acţiuni  concrete  pentru  asigurarea  respectării  şi  promovării
drepturilor femeii în toate sectoarele societăţii. În cadrul acestui dialog au participat
membrii ai Parlamentului, reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului şi ai
Consiliului  Superior  al  Magistraturii,  reprezentanţi  IDEF,  numeroase  organizaţii
neguvernamentale  precum  ANUROM,  Clubul  de  la  Cheia,  ARDOF,  cercetători
ştiiţifici, cadre didactice universitare şi reprezentanţi ai mass media.

  Cu ocazia Zilei  mondiale a sănătăţii,  instituită  din 1948, se celebrează în
fiecare  an,  începând  din  1950,  pentru  a  se  atrage  atenţia  asupra  unor  probleme
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prioritare, de maximă importanţă pentru sănătatea publică şi lansarea unor programe
sau  proiecte  pe  termen  lung.  Cu  acest  prilej  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  a  organizat  în  colaborare  cu  Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  şi
problemele minorităţilor şi Comisia pentru sănătate şi familie ale Camerei Deputaţilor
şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România  un  simpozion  consacrat  temei
stabilite  de  către  Organizaţia  Mondială  a  Sănătăţii  pentru  acest  an  „1000  de
oraşe-1000 de vieţi. Campioni ai sănătăţii urbane şi promotori ai drepturilor omului”.  

 Specialişti şi practicieni din întreaga lume s-au reunit în perioada 25-
29  aprilie  2010  la  Iaşi  pentru  a  participa  la  lucrările  celei  de  a  III-a  ediţii  a
Conferinţei  internaţionale  de  educaţie  a  adulţilor,  care  a  avut  ca  partener  în
organizare şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Ediţia din acest an a Conferinţei s-a axat pe problematica privind „Pregătirea
forţei  de muncă pentru societatea  informaţională”.  La  manifestări  au fost  prezenţi
specialişti  în  domeniu  din  mai  multe  ţări,  printre  care  Statele  Unite  ale  Americii,
Grecia, Italia, Cehia, Germania, Franţa şi România. În cadrul lucrărilor conferinţei au
fost analizate impactul şi importanţa noilor tehnologii de comunicare pentru educaţie,
acestea  constituind  veritabile  instrumente  pentru  atingerea  obiectivelor  educaţiei
continue şi a educaţiei adulţilor. În acest scop, conferinţa a iniţiat un dialog interactiv
între specialişti şi practicieni de renume în domeniul educaţiei şi al drepturilor omului.
De asemenea, conferinţa a lansat un forum de participare a diverşilor reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale, ai organizaţiilor locale şi regionale precum şi al unor
organizaţii internaţionale din domeniul public şi privat. De asemenea, scopul acestui
forum este de a analiza şi dezbate oportunităţile dezvoltării forţei de muncă în noile
condiţii ale societăţii informaţionale.

În cadrul lucrărilor conferinţei a avut loc şi simpozionul internaţional cu tema
„Drepturile omului şi legislaţia muncii”, participând personalităţi din România şi din
străinătate  care  au  susţinut  prezentări  pe  tema:  „Drepturile  economice,  sociale  şi
culturale”. După interpretarea celor două concepte de „drept al muncii” şi „dreptul la
muncă”, lucrările au continuat prin prezentări pe tema drepturilor economice, sociale
şi culturale, precum şi despre Pactele şi reglementările internaţionale în acest sens dar
şi prin prezentarea unor cazuri  individuale de încălcări  ale dreptului la muncă prin
interpretări abuzive ale angajatorilor cu privire la desfacerea contractelor de muncă în
România şi Franţa, precum şi locul pe care îl ocupă drepturile sociale în jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului. Pe parcursul dezbaterilor, temele abordate au
făcut obiectul unui dialog constructiv concluzionându-se ca fiind necesară coeziunea
la nivel european privind respectarea dreptului la muncă şi necesitatea perfecţionării
sistemului legislativ privind protejarea acestui drept. 

Cu  acest  prilej  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  acordat
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” o diplomă de excelenţă, cu ocazia a niversării a
150  de  ani  de  la  înfiinţarea  Universităţii,  pentru  merite  deosebite  în  rodnicul  şi
îndelungatul parteneriat în domeniul educaţiei pentru drepturile omului.

 Cu prilejul Zilei internaţionale a familiei, proclamată ca atare de Organizaţia
Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. 47/2371/1993 şi care din anul 1994 a devenit şi
Ziua naţională a familiei române, zi instituită prin Hotărâre de Guvern adoptată în
urma propunerii făcute de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi susţinută de
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej Institutul a organizat o amplă
reuniune  la  care  şi-au  dat  concursul  Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  şi
problemele  minorităţilor  şi  Comisia  pentru  sănătate  şi  familie  ale  Camerei
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Deputaţilor, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului
precum şi Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

„Tatăl şi familia: responsabilităţi şi provocări” a fost tema acestei reuniunii,
desfăşurate sub forma unei mese rotunde, în cadrul căreia a fost subliniat rolul esenţial
pe care l-a avut şi îl are familia şi tatăl în societatea umană, în general şi în special în
societatea  românească,  în  creşterea  şi  educarea  tinerelor  generaţii,  în  coeziunea  şi
solidaritatea  socială,  menirea  esenţială  a  familiei  în  perpetuarea  speciei  umane;
arătând  că  în  această  perioadă  de  criză  familia  se  confruntă  cu  noi  şi  numeroase
provocări şi necesitatea implicării mai active a guvernanţilor în protecţia socială dar şi
legală a familiei, cu referire principală la reglementările aduse de noul Cod civil. 

Participanţii  au făcut  numeroase  propuneri  pentru dezvoltarea  şi  extinderea
politicilor şi serviciilor orientate spre nevoile familiei care să înlesnească eforturile
acesteia în a-şi îndeplini menirea de creare, creştere şi educare a generaţiilor viitoare
în spiritul valorilor. Remarcând, totodată, rolul pe care-l joacă familia şi în special taţii
în coeziunea şi integrarea socială. 

 Cu ocazia împlinirii  a  35 de ani de la înfiinţarea OSCE,  Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Facultatea  de  Psihologie  şi  Ştiinţe  ale
Educaţiei din cadrul Universităţii Al. I. Cuza Iaşi a organizat o masă rotundă cu tema
„Rolul OSCE în dezvoltarea instituţiilor democratice privind drepturile omului”

 Cu prilejul Zilei  mondiale  a  mediului Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Română pentru un Mediu Sănătos au organizat, în data de 5 iunie, o dezbatere cu tema
“Etica ecologică şi dreptul la un mediu sănătos“. 

În cadrul lucrărilor a fost evidenţiat impactul schimbărilor climatice, generate de
activitatea umană, vizibile la scară planetară şi reprezintă problema majoră cu care se
confruntă omenirea în acest moment, mai ales în contextul crizei economice globale –
perioadă  în  care  este  acordată  o  atenţie  diminuată  problemelor  de  mediu.  A fost
evidenţiată  multitudinea factorilor  care erodează habitatul  natural  al  omului ,dar şi
lipsa  politicilor  de  planificare  urbană  inteligentă  care  să  conducă  la  stoparea
fenomenelor cu consecinţe nefaste asupra vieţii.

În  acest  context,  participanţii,  profesori  universitari,  cercetători,  experţi  în
domeniul mediului, medici, jurişti, reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale din
domeniul  drepturilor  omului  au subliniat  necesitatea  unirii  forţelor  şi  a  schimbării
atitudinii faţă de problemele actuale ale mediului legate de schimbările climatice.

 Cu prilejul  Zilei mondiale a refugiatului, Institutul Român pentru Drepturile
Omului, alături de Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, a organizat dezbaterea
având ca temă „Evoluţia instituţiei azilului în România”.

 Cu  prilejul  Zilei  mondiale  a  populaţiei s-a  desfăşurat  la  Baia  Mare,
Simpozionul  cu tema “Ziua mondială  a populaţiei,  prezent  şi  viitor”,  organizat  de
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  cu concursul  Catedrei  UNESCO pentu
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă din cadrul Universităţii de Nord Baia
Mare.

 Institutul Român pentru Drepturile Omului prin reprezentanţii săi a paticipat
activ  în  cadrul  seminarului  cu  tema  “Promovarea  educaţiei  globale  şi  a  educaţiei
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pentru  dezvoltare  în  România”,  organizat  de  Federaţia  Organizaţiilor
Neguvernamentale din România, Grupul de lucru pentru educaţia pentru dezvoltare în
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi al Ministerului Educaţiei,  Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei şi al
Comisiei Europene.

 În  perioada  29-30  septembrie  2010,  s-a  desfăşurat  simpozionul  cu  tema
“Promovarea  şi  protecţia  europeană  a  drepturilor  omului“,  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare şi cu
concursul IDEF pentru a marca împlinirea a 60 de ani de la adoptarea Convenţiei
Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi
a 17 ani de când România este membră a C.E.

   Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat cu rapoarte, puncte de
vedere, material documentar la simpozionul consacrat temei Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii pentru  Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi cu tema “Oameni
egali - Drepturi egale“, organizată în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România  şi  Family  Forum.  În  cadrul  manifestării  s-a  atras  atenţia  asupra
cooperarării  dintre  instituţiile  naţionale  de  drepturile  omului  şi  organizaţiile
persoanelor cu dizabilităţi în monitorizarea şi implementarea Convenţiei cu privire la
drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi.  Principala  temă  de  discuţie  a  reprezentat-o
structura  şi  rolul  mecanismelor  naţionale  pentru  implementarea  şi  monitorizarea
Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

 Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile  Unite  din  România  (ANUROM)  şi  Asociaţia  română  pentru  apărarea
drepturilor  omului  la  vârsta  a  treia,  Asociaţia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,
Family Forum, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, cu
concursul  Institutului  Internaţional  de  Drept  de  Expresie  şi  Inspiraţie  Franceză,  a
organizat o masă rotundă cu tema “Drepturile persoanelor vârstnice – între deziderate
şi realităţi”, deviză sub care  Ziua internaţională a vârstnicilor a fost sărbătorită pe
plan mondial.

Participanţii - parlamentari, experţi, cercetători, cadre didactice universitare şi
reprezentanţii  unor  organizaţii  neguvernamentale  cu  preocupări  în  domeniul
drepturilor omului au abordat diferite aspecte ale problematicii drepturilor vârstnicilor
în contextul evoluţiilor demografice, sociale şi economice pe plan global, regional şi
intern.

 Cu prilejul Zilei  mondiale  a  educaţiei,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului a organizat, în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Catedra  UNESCO pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace şi  toleranţă,  o  masă
rotundă cu tema „Educaţia şi criza economică”.

Reuniunea se înscrie în dezbaterea, lansată de către Comitetul Internaţional de
Coordonare  a  Instituţiilor  Naţionale  din  domeniul  drepturilor  omului,  din  care
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  face  parte,  a  textului  anteproiectului
Declaraţiei  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  asupra  educaţiei  şi  formării  în  domeniul
drepturilor omului.
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În cadrul lucrărilor s-au făcut referiri la principiile înscrise în Recomandările
UNESCO  şi  alte  documente  internaţionale  precum  şi  la  anteproiectul  Declaraţiei
asupra  educaţiei  şi  formării  în  domeniul  drepturilor  omului,  iniţiat  de  Consiliul
drepturilor omului. 

Totodată,  participanţii,  cercetători,  cadre  didactice  din  învăţământul
preuniversitar  şi  universitar,  membri  ai  unor  organizaţii  neguvernamentale  cu
preocupări  în domeniu au exprimat  opinii  în legătură cu conţinutul  anteproiectului
supus dezbaterii precum şi despre formarea eficientă şi calitatea cursurilor de formare
şi  a  Concursului  de  creativitate  didactică  organizate  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi
Sportului şi Casele Corpului Didactic.

  Cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, Institutul Român pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România – ANUROM, Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul
de  la  Cheia  a  organizat,  o  serie  de  manifestări  cultural-ştiinţifice  desfăşurate  în
perioada 24 - 27 octombrie 2010 consacrate  Zilei Naţiunilor Unite, în care se înscrie
şi  dezbaterea  cu  tema  „Racordarea  instituţiilor  şi  instrumentelor  româneşti  de
protecţie şi promovare a drepturilor omului la cele ale ONU” la Bucureşti, Baia Mare,
Mâneciu, Vălenii de Munte, Cheia, Iaşi, Bistriţa Năsăud, Târgu Mureş ş.a.

În cadrul manifestărilor consacrate Zilei Naţiunilor Unite – 24 octombrie, se
înscrie  şi  masa  rotundă  cu  tema  “Contribuţii  româneşti  la  activitatea  ONU“,
organizată la Bucureşti, de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu ANUROM. 

Totodată,  în  cadrul  acestor  manifestări s-a  desfăşurat  o  gamă  variată  de
activităţi,  de la lansări de carte şi expoziţii  de publicaţii,  la mese rotunde cu cadre
didactice,  pentru evidenţierea unor metode didactice atractive pentru informarea şi
sensibilizarea elevilor cu privire la rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite, dezbateri cu
masteranzi  ai  Catedrei  UNESCO  şi  până  la  reuniuni  cu  caracter  ştiinţific  şi  de
popularizare.

   Ziua internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului fost
marcată  în  întreaga  Europă  prin  acţiuni  de  comemorare  a  Holocaustului  şi  de
condamnare şi combatere a manifestărilor naţionalist–extremiste şi fasciste. Cu acest
prilej, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România (ANUROM), cu Asociaţia Clubul de la Cheia “Victor
Dan Zlătescu”, şi cu concursul IDEF a organizat o masă rotundă la care au luat parte
cercetători,  cadre  didactice  universitare,  studenţi,  membri  ai  unor  organizaţii
neguvernamentale etc. 

În cadrul acestei reuniuni s-au exprimat opinii în legătură cu semnificaţia şi
importanţa acestui eveniment, ce înseamnă pentru popoarele lumii marcarea zilei de
luptă  împotriva  fascismului  şi  antisemitismului,  faptul  că,  învăţând  din  lecţiile
trecutului  să  punem  stavilă  unor  astfel  de  manifestări  naţionalist  –extremiste  şi
fasciste cu consecinţe deosebit de grave pentru omenire.

  Ziua adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului fiind consacrată
de  ONU  Ziua  Internaţională  a  Drepturilor  Omului,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  a  organizat,  în  acest  context,  în  colaborare  cu Asociaţia  pentru
Naţiunile  Unite  din  România,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă o masă rotundă cu tema "Nu discriminării".
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Cu  ceastă  ocazie  participanţii  la  masa  rotundă,  membri  ai  Curţii
Constituţionale, ai  Consiliului Superior al Magistraturii, ai Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, Consiliului Legislativ, ai IDEF şi ai organizaţiei  "Jus Primi Viri", cadre
didactice  universitare,  diplomaţi,  cercetători,  avocaţi,  reprezentanţi  ai  unor
organizaţii  cu  preocupări  în  domeniul  drepturilor  omului,  s-au  referit  la  diferite
aspecte ale problematicii  egalităţii  şi nediscriminării,  de  la  cadrul  juridic  intern  şi
internaţional, rolul mecanismelor şi instituţiilor pentru apărarea drepturilor omului. 

În cadrul săptămânii dedicate Zilei internaţioanle a drepturilor omului, Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului   a  organizat  la  Constanţa  în  parteneriat  cu
Universitatea  “Andrei  Şaguna”  o  masă  rotundă  cu  tema  “Drepturile  omului,  între
deziderat şi realitate” şi la Baia Mare în colaborare cu Universitatea de Nord a organizat
simpozionul cu tema „Drepturile Omului – Un sistem în evoluţie” la care au participat
cercetători, experţi,  cadre din învăţământul universitar, studenţi, reprezentanţi ai unor
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale cu preocupări în domeniu.

De  asemenea,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Fundaţia  „Adolescenţa”,  Universitatea  Petrol  şi  Gaze  din  Ploieşti  şi  Inspectoratul
Şcolar al judeţului Prahova a organizat simpozionul cu tema „Drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului”.

  Cu  ocazia  Zilei  internaţionale  a  emigranţilor,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România
(ANUROM)  a  organizat  o  masă  rotundă  cu  tema  “Dreptul  de  liberă  circulaţie  a
lucrătorilor  emigranţi“.  În  cadrul  acestei  dezbateri  s-au  adus  în  discuţie  atenuarea
principalelor bariere în domeniul emigraţiei şi libera circulaţie a lucrătorilor pe care le
întâmpină  în  general  ţările  recent  aderate  la  Uniunea  Europeană  şi  în  particular
România.

Totodată  reprezentanţii  I.R.D.O.  au  participat  la  lucrările  Conferinţei
internaţionale cu tema "Atenţie la decalaje – pentru o mai bună desfăşurare a liberei
circulaţii  a  cetăţenilor  europeni",  organizată  de  ECAS  (European  Citizen  Action
Service),  Comitetul  Economic  şi  Social  European  şi  Institutul  de  Studii  Juridice
Europene,

  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  participat  prin  rapoartele
elaborate, la  Summitului mondial al Familiei +6 cu tema “Educaţia este arma cea
mai puternică pe care o poţi folosi pentru a schimba lumea“, organizată de Organizaţia
Mondială a Familiei cu participarea ECOSOC, UNESCO – Mişcarea educaţie pentru
toţi şi Asociaţia internaţională a consiliilor economice şi sociale şi institute similare.

 Institutul Român pentru Drepturile Omului a elaborat, totodată, unele rapoarte,
cum ar fi:

- Raport privind evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului în România
şi Uniunea Europeană, 2010;

- Raport privind religia şi statul laic în România, 2010;
- Raport – Aspecte ale culturii juridice române. Probleme actuale şi drepturile
omulu, 2010.

De asemenea, Institutul Român pentru Drepturile Omului a contribuit la 
realizarea Raportului privind Instituţiile naţionale de drepturi ale omului din spaţiul
francofon şi rolul lor în promovarea şi protecţia drepturilor omului.

IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR, 
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 DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  are  printre  alte  atribuţii,  şi  pe
aceea de  informare a organismelor publice, a ONG-urilor şi a cetăţenilor cu privire la
reglementările interne şi internaţionale, la instituţii şi mecanisme, la practici şi uzanţe,
precum şi la rezultatele cercetărilor  din domeniul drepturilor omului. 

În acest sens, Institutul a avut o intensă activitate publicistică şi editorială prin
aducerea la cunoştinţa publicului larg a noutăţilor în materia problematicii drepturilor
omului, a aranjamentelor internaţionale asumate de România şi modul în care ele sunt
îndeplinie,  cât  şi  a  traducerii  materialelor,  care  prin  actualitatea  lor,  se  impun  in
informarea  instituţiilor  guvernamentale  şi  neguvernamentale  pentru  promovarea  şi
protecţia drepturilor omului.

Publicaţii periodice

A)  Revista  trimestrială  „Drepturile  Omului”  cuprinde  studii,  cercetări,
articole,  comunicări  şi rapoarte. Preocupările Revistei  se extind şi asupra textelor
reglementărilor  internaţionale  sau  naţionale  cu  semnificaţii  majore  în  domeniul
drepturilor omului, jurisprudenţă în materie, note, comentarii sau recenzii. 

Tematica abordată cuprinde analiza ştiinţifică şi variată a tuturor drepturilor,
de la cele primare până la cele de ultimă generaţie. Problematica raportului existent
între  acestea  şi  valorile,  principiile,  normele  şi  standardele  prin  care  se
caracterizează  instituţiile,  mecanismele,  termenii,  conceptele  şi  tendinţele  viitoare
este atent dezbătută  atât  din punct de vedere ştiinţific  cât şi din punct de vedere
metodologic şi tehnologic. 

La  acestea  se  adaugă  cronicile  unor  diferite  evenimente  din  domeniul
drepturilor omului, recenzii de cărţi în materia drepturilor omului, noutăţi editoriale
ale  Institutului  şi  prezentarea  pe  scurt  a   principalelor  activităţi  organizate  de
Institutul Romîn pentru Drepturile Omului sau la care  acesta a participat. 

B) Info  IRDO,  buletinul  lunar  informaţional, cuprinde  ştiri  de  actualitate,
prezentate succint, despre evenimentele desfăşurate în plan intern şi internaţional, în
legătură cu drepturile omului. 

Dintre  rubricile  permanente  trebuie  să  amintim  „Din  jurisprudenţa  Curţii
Europene a Drepturilor Omului”, care prezintă,  pe scurt,  diferite  speţe ale Curţii
Europene, încercînd să vină în întâmpinarea cerinţelor actuale ale societăţii civile,
ale instituţiilor sau ale studenţilor. Nu în ultimul rând, amintim şi rubricile care sunt
consacrate unor documente internaţionale recent adoptate .

Lucrări publicate în volume
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Sub  egida  I.R.D.O.  au  apărut  noi  culegeri  de  documente  şi  lucrări  de
cercetare .

 „Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri

cu privire la România”

Aflată  la a III-a editiţie,  Culegerea de cazuri  româneşti  din jurisprudenţa
Curţiii  Europene  a  Drepturilor  Omului  continuă  seria  volumelor  anterioare
adresându-se  magistraţilor,  avocaţilor  şi  persoanelor  cu  atribuţii  în  administrarea
justiţiei şi justiţiabililor. 

Nevoia imperioasă  de a  fi  la  curent  cu actualitatea  jurisprudenţei  CEDO
rezultă  din Constituţia  României,  care prevede că  tratatele  ratificate  fac parte  din
dreptul  intern  (art.  11),  iar  drepturile  şi  libertăţile  fundamentale  înscrise  vor  fi
interpretate în concordanţă cu dispoziţiile în materie pe care le conţin şi, mai mult, în
caz de neconcordanţă cu legislaţia internă, acestea au întâietate, cu excepţia cazului în
care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile  (art.20).

Se impun atenţiei în mod special hotărârile în cauze la care statul român este
parte, în creştere ca număr şi ca diversitate a articolelor în a căror sferă de aplicare se
înscriu. 

Culegerea răspunde nevoii de informare exactă, riguroasă a specialiştilor din
justiţie, legislativă, administraţie, a cercetătorilor şi cadrelor didactice, a celor ce se
formează  în  domeniu,  precum  şi  a  justiţiabililor,  fiind  menită  să  servească  drept
instrument de lucru, studiu şi cercetare.

 „Tratat de Management juridic şi jurisdicţional”

Promovarea şi consolidarea bunei guvernări a statului de drept, a  democraţiei
şi drepturilor omului implică o abordare riguros ştiinţifică a managementului juridic şi
jurisdicţional de care depinde coerenţa funcţionării sistemului statal. 

Contextul  conceptual  al  întregului  tratat  parcurge  evoluţiile  principiilor
libertăţii,  egalităţii şi fraternităţi şi efectele lor pe planul legiferării.  Raportul dintre
coerenţa juridică şi divergenţele filosofice este explicat printr-un alt raport, respectiv
prin cel prin care coerenţa sistemului juridic este indispensabilă pentru asigurarea unei
necesităţi  juridice.  În  acest  sens,  autorul  apelează  la  termeni  precum  solidaritate,
incluziune, cooperare, socialitate pentru a reusi, mai apoi, să-i pună în legătură directă
cu  actualitatea  socială,  strunindu-i  cu  gravitate  pentru  a  da  naştere  unei  acţiuni
reformatoare. 

Analiza unor concepte precum inginerie juridică, transplant juridic, inginerie
constituţională şi inginerie instituţională îşi găseşte aplicarea directă în forma practică
a  lucrării,  în  care  conţiinutul  îşi  dovedeşte  utilitatea  prin  practica  importurilor  de
sisteme, părţi sau dispoziţii particulare din sistemele occidentale aplicate la nevoile
curente ale statului analizat.

Volum a fost publicat în cadrul parteneriatului IRDO-CSM.
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 „Persoanele juridice şi  grupurile  de particulari  în jurisprudenţa

CEDO”

Lucrarea, publicată cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la adoptarea Convenţiei
Europene a Drepturilor  Omului,  reaminteşte  drepturile  şi  libertăţile  pe care statele
membre se angajează să le garanteze oricărei persoane aflate sub jurisidicţia lor. 

Autoarea  prezintă  sistemul  internaţional  de  protecţie  conform  căruia  orice
persoană juridică care întruneşte condiţiile prevăzute de art. 34 din Convenţie poate
sesiza Curtea Europeană a Drepturilor  Omului de la Strasbourg dacă consideră că
unul sau mai multe din drepturile garantate de Convenţie au fost violate de unul din
statele contractante. 

Conform autoarei mecanismul de control consacrat de Convenţia Europeană a
drepturilor  omului trebuie analizat  şi interpretat  în lumina reformelor  din societate
întrucît în domeniul protecţiei drepturilor omului situaţiile sociale se află in continuă
evoluţie.  

Se  observă  implicarea  activă  a  Curţii  de  la  Strasbourg  în  rezolvarea  cu
celeritate a problemelor pe care realitatea curentă le-a impus, reevaluând interpretarea
şi  aplicarea  drepturilor  şi  libertăţilor  la  situaţii  noi,  rezultate  din  progresul  social,
demonstrându-şi  pe deplin rolul reformator, inovator şi  stabilizator  în interpretarea
normelor Convenţiei.

Lucrarea  analizează  relaţia  dintre  garantarea  drepturilor  recunoscute  de
Convenţie  şi  vocaţia  de  a  putea  invoca  încălcarea  prevederilor  acesteia  în  faţa
jurisidicţiei europene de  la Strasbourg, respectiv de titularul dreptului de sezină. În
acest sens, autoarea trece de aspectele de principiu şi arată că noţiunea de victimă dată
de Curte, şi-a extins accepţiunea până la a garanta şi posibilitatea oricărei persoane
care are calitatea dublă de resortisant al unui stat membru şi de-ai fi fost încălcate
drepturile  recunoscute de Convenţie şi de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor
Omului.

Rapoarte
 Raport naţional privind religia şi statul laic în România, IRDO, Bucureşti, 2010;
 Raport privind evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului în România şi

Uniunea Europeană, IRDO, Bucureşti, 2010;
 Raport  –  Aspecte  ale  culturii  juridice  române.  Probleme actuale  şi  drepturile

omulu, 2010.

Relevăm faptul  că Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  şi  revista  sa
trimestrială  „Drepturile  Omului”  sunt  recunoscute  de  către  Consiliul  Naţional  al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, fiind incluse în listele din anii 2001-
2010 ale editurilor şi revistelor ştiinţifice acreditate.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE
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De la înfiinţarea IRDO în baza legii nr. 9/1991 şi până în prezent, una din
atribuţiile sale a fost şi este în continuare crearea, menţinerea şi funcţionarea
pentru utilizatori a unui centru de documentare/ bibliotecă, care să dispună
şi să pună la dispoziţia acestora materiale din domeniul drepturilor omului,
texte de convenţii internaţionale, legi, documente, studii şi publicaţii precum
şi referinţe bibliografice.

Fondul  de  carte  al  bibliotecii  s-a  îmbogăţit  şi  în  anul  2010  cu  lucrări  de
cercetare  şi  documentare/publicaţii  proprii,  cu  achiziţii  din  fonduri  proprii  a  unor
apariţii de valoare din domeniul juridic, social-politic,  cultural  şi dicţionare. A fost
reeditat catalogul publicaţiilor ce constituie fondul de carte al bibliotecii, catalog ce
este structurat pe 251 de domenii de cercetare. Pe parcursul anului, IRDO a primit
numeroase publicaţii sub formă de donaţii din partea unor organizaţii internaţionale,
instituţii  de  învăţământ  superior  şi  a  continuat  schimbul  de publicaţii  cu  fundaţii,
universităţi,  instituţii  similare  şi  ONG-uri  din  domeniu,  atât  din  ţară  cât  şi  din
străinătate.  O  atenţie  deosebită  reprezintă  şi  colaborarea  cu  alte  biblioteci  de
specialitate  din  alte  ţări,  reprezentativă  rămânând  colaborarea  cu  ”Biblioteca
Alexandrina” din Alexandria – Egipt.
Având  ca  preocupare  permanentă  informarea  şi  documentarea  privind  activitatea

ştiinţifică  desfăşurată  la  nivelul  institutului  au  fost  transmise  cu  titlu  gratuit
publicaţii apărute în anul 2010 sub egida IRDO, tuturor solicitanţilor din ţară:
Biblioteca  Naţională  a  României,  Biblioteca  Centrală  Universitară,  Academia
Română,  Senatul  României,  Camera  Deputaţilor,  Curtea  Constituţională,
Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul
Legislativ, Guvernul României, Institutul de Cercetări Juridice, Institutul Naţional
al Magistraturii, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt
Personal  Auxiliar  de  Specialitate,  Institutul  Naţional  pentru  Pregătirea  şi
Perfecţionarea Avocaţilor, la Ministerele cu atribuţii  şi  preocupări  în domeniul
drepturilor  omului,  Primării,  Prefecturi,  Casele  Corpului  Didactic,  Curţile  de
Apel,  Tribunale,  Judecătorii,  Parchetul  General,  precum şi  unor  organizaţii  şi
instituţii  din  străinătate:  UNESCO,  Consiliul  Europei,  Secretariatul  Cartei
Social-Europene, Curtea Europeană, Centrul ONU pentru Drepturile Omului de
la Geneva, Academia Internaţionala de Drept Comparat – Paris - Haga, Centrul
de Studii Internaţionale şi Europene, Institutul de Drept Comparat – Lausanne,
Societatea de Legislaţie Comparată – Paris.

Centrul de documentare al Institutului Român pentru Drepturile Omului fiind
cunoscut  şi  apreciat  pentru  valoarea  fondului  său de carte  a  fost  frecventat  pe tot
parcursul anului de aproximativ 1000 de cititori, cercetători ştiinţifici, cadre didactice,
avocaţi,  magistraţi,  studenţi,  reprezentaţi  ai unor ONG-uri din diverse domenii  din
ţară  şi  din  străinătate,  interesaţi  de  literatura  ştiinţifică  din  domeniul  drepturilor
omului sau din domenii conexe pe plan naţional şi internaţional.

Având  în  vedere  preocuparea  pentru  îmbunătăţirea  calităţii  activităţii  şi
înlesnirea accesării datelor de care dispune institutul a determinat înfiinţarea în anul
2007 a site-ului IRDO care până în prezent a fost accesat de un număr de peste 1 600
000 de vizitatori, acesta găzduieşte “Biblioteca Virtuală” pe care o actualizăm periodic
cu publicaţiile apărute sub egida IRDO şi informaţii despre cazuri româneşti care sunt
soluţionate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, despre activităţile desfăşurate
de Institut, mărind astfel numărul cititorilor.
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Activitatea privind relaţiile cu publicul

Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a raportului Institutului Român pentru
Drepturile Omului- Departamentul Relaţii cu Publicul pe anul 2010:

În privinţa relaţiilor cu publicul, ecoul favorabil în rândul unor categorii largi
de  persoane al  acţiunilor  şi  manifestărilor  organizate  şi  desfăşurate  de IRDO este
demonstrat şi de faptul că tot mai mulţi cetăţeni ni se adresează cu diverse probleme,
semnalând încălcări  ale drepturilor omului sau solicitând unele consultaţii  pe teme
juridice. 

Astfel, şi în anul 2010, Institutul Român pentru Drepturile Omului a acţionat
pentru clarificarea şi soluţionarea a 483 de memorii şi sesizări în scris, răspunzând
astfel  la  petiţiile  privind  diverse  încălcări  ale  unor  drepturi  de  către  organele
administrative de stat sau în justiţie. În urma cercetărilor şi analizelor întreprinse de
autorităţile publice la solicitarea Institutului nostru, multe din sesizările ce ne-au fost
adresate  (peste  76%  dintre  sesizări)  s-au  dovedit  a  fi  întemeiate,  fiind  adoptate
măsurile  legale  corespunzătoare  pentru  îndreptarea  lucrurilor,  pentru  restabilirea
drepturilor încălcate, situaţii aduse la cunoştinţa petiţionarilor. De asemenea, au fost
recepţionate  apeluri  telefonice  privind  informaţii  şi  sesizări  privind  drepturile
fundamentale  ale  omului  şi  au fost  acordate  audienţe la  sediul  Institutului  Român
pentru Drepturile Omului.

Semnalele primite au avut, în principal, în vedere: sesizări privind abateri de la
normele  referitoare  la  dreptul  la  un mediu  sănătos  (reacţia  întârziată  sau  lipsa  de
reacţie a autorităţilor locale în ce priveşte protecţia împotriva fenomenelor de poluare
şi  respectarea  legii  în  acest  domeniu);  sesizări  privind  refuzul  sau  incapacitatea
autorităţilor competente privind acordarea parţială sau totală a unor drepturi băneşti
derivate din protecţia socială, aspecte ale nerespectării dreptului de proprietate (reacţii
întârziate  din  partea  Comisiilor  locale  de  fond  funciar  de  a  elibera  titluri  de
proprietate, refuzul punerii în posesie pe anumite terenuri, nerespectarea unor hotărâri
judecătoreşti  etc);  unele  încălcări  ale  drepturilor  privind  legislaţia  muncii  şi  de
asigurări sociale şi pensii; plângeri privind desfăşurarea unor procese, tergiversarea
judecării  acestora,  abateri  de la respectarea normelor de executare a pedepselor în
penitenciare; petiţii care vizează încălcarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei,
ale minorităţilor naţionale şi cultelor religioase, etc. 

De  asemenea,  a  fost  oferită  consultanţă,  consiliere  şi  informare,  atât
persoanelor care s-au prezentat personal la sediul Institutului cât şi persoanelor care
ne-au contactat telefonic, fiind totodată furnizate materiale  documentare în legătură
cu legislaţia internă, cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii şi
preocupări în promovarea drepturilor omului.

În  urma  unei  analize  comparate  asupra  numărului  de  petiţii  primite  în
domeniile de specializare, s-au înregistrat: 92 - petiţii privind drepturile copilului, ale
familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; 89 - plângeri referitoare la
justiţie, poliţie şi sistemul penitenciar; 68 – petiţii avand ca temă probleme ce privesc
dreptul  de  proprietate  (Legea  10/2001,  Legea  209/2003,  Legea  247/2005);  24  -
plângeri  referitoare  la  protecţie  socială,  impozite  şi  taxe;  23 -  petiţii  care  vizează
încălcarea  egalităţii  de  şanse  între  bărbaţi  şi  femei,  ale  minorităţilor  naţionale  şi
cultelor  religioase;  18  -  petiţii  privind  dreptul  la  azil,  imigraţie  şi  integrarea
migranţilor; 49 – cereri pentru furnizarea de informaţii privind formulare şi condiţiile
de adresare C.E.D.O.; 132 - alte sesizări.
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În aproximativ 78% din cazurile înregistrate  prin petiţii  scrise, am putut să
venim în sprijinul reclamanţilor deschizând o anchetă cu privire la caz, îndrumând
petentul  către  un organism competent  sau  formulând o  recomandare  cu  privire  la
instituţia  la  care  trebuie  să  apeleze  reclamantul.  În  ceea  ce  priveşte  transmiterea
petiţiilor către autorităţile competente, 54% dintre petiţiile menţionate mai sus au fost
transmise către instituţiile abilitate şi petenţii îndrumaţi să contacteze alte organisme
sau instituţii  de stat,  printre acestea principalele instituţii  fiind: Ministerul Justiţiei,
Ministerul  Public,  Autoritatea  Naţională  pentru  Restituirea  Proprietăţilor,  Consilii
Locale, Primării ş.a.

Analizând  din  perspectiva  soluţionării  sesizărilor  primite  peste  62% dintre
cazurile  relevante au fost  soluţionate  în favoarea reclamantului  sau a fost  găsită o
soluţie amiabilă prin intermediul instituţiilor competente,  în timp ce în 23% dintre
cazuri nu s-a constatat nici o administrare defectuoasă sau nu s-au justificat anchete
suplimentare.  Însă, în 15% din cazuri  a fost constatată o administrare defectuoasă,
acestea  finalizându-se  prin  recomandări/observaţii  către  instituţiile  abilitate  în
rezolvarea problemei semnalate.

X
X X

Profesionalismul, seriozitatea şi ataşamentul faţă de problematica drepturilor
omului  sub  toate  aspectele,  colaborarea  deosebită  cu  instituţii  naţionale  şi
internaţionale din domeniul drepturilor omului au făcut ca munca membrilor săi şi
activitatea de ansamblu a Institutului Român pentru Drepturile Omului să se bucure
de un prestigiu deosebit în rândul beneficiarilor şi al instituţiilor de profil din ţară şi de
peste hotare.

Drept urmare, numeroase organisme interne şi internaţionale  au solicitat ca
Institutul Român pentru Drepturile Omului sau reprezentanţi ai săi să facă parte din
structurile de lucru sau din structurile de conducere ale acestora. Iată câteva exemple
în care Institutul este:

- Membru în Comisia Naţională pentru Bioetică a UNESCO;
- Membru  în  Comitetul  Naţional  de  coordonare  a  Deceniului  ONU  de

educaţie pentru dezvoltare durabilă.
În acelaşi timp, I.R.D.O. şi-a continuat activitatea în cadrul diverselor structuri

internaţionale.
După cum este cunoscut, ca o recunoaştere pe plan internaţional a eforturilor

depuse  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  domeniul  promovării
drepturilor omului, acesta sau reprezentanţii săi au fost aleşi în diverse structuri ale
unor organisme internaţionale cum ar fi: 

- Membru al Organizaţiei Internaţionale a Organismelor Familiale;
- Cercetătorii din I.R.D.O. au fost desemnaţi, de asemenea, experţi ai ONU,

UNESCO,  IDEF, OSCE  şi  Consiliului  Europei,  participând  în  această
calitate  ca  raportori  sau  conducători  ai  unor  secţiuni  în  cadrul  unor
manifestări ştiinţifice consacrate drepturilor omului;

- Membru al reţelei Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului;
- Membru al Academiei Internaţionale de Drept Comparat;
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- În  ceea  ce  priveşte  activitatea  de  educaţie  pentru  drepturile  omului
desfăşurată  de  I.R.D.O.  o  recunoaştere  internaţională  o  constituie  şi
acordarea de-a lungul timpului a unor distincţii internaţionale.
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ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

5-9 ianuarie 2010 Dezbatere cu tema „Consolidarea societăţii democratice şi 
drepturile omului”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România.

6-9 ianuarie 2010 Lansarea volumului "Statutul juridic al refugiaţilor” şi 
prezentarea lucrărilor editate sub egida Institutului Român 
pentru Drepturile Omului.

13-15 ianuarie 2010 Masa rotundă cu tema „Protecţia persoanelor cu handicap”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România filiala 
Bistriţa Năsăud.

13-16 ianuarie 2010 Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului organizate 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Casa Corpului Didactic Cluj Napoca.
 

18-20 ianuarie 2010 Dezbatere cu tema „Asistenţa religioasă ca dimensiune 
moral-creştină a libertăţii şi suport recuperativ în reinsereţia 
socială a persoanelor private de libertate” organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Universitatea 
„Al.I.Cuza”din Iaşi.

20-23 ianuarie 2010 Întâlnire privind introducerea unor programe educaţionale 
pentru prevenirea genocidului, organizată cu ocazia Zilei 
internaţionale a comemorării victimelor Holocaustului de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic Cluj.

22-23 ianuarie 2010 Prezentarea în cadrul Universităţii „Andrei Şaguna”, Facultatea 
de Drept a „Raportului Institutului Român pentru Drepturile 
Omului privind drepturile omului.

22-24 ianuarie 2010 Masa rotundă cu tema „Respectarea drepturilor persoanelor cu 
handicap în România”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Clubul de la Cheia şi 
Direcţia de asistenţă socială Bistriţa. 
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25-27 ianuarie 2010 Masa rotundă cu tema „Religia, disciplină în învăţământul 
românesc şi dialogul între culturi şi civilizaţii”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Universitatea „Al.I.Cuza” şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

26 ianuarie 2010 Inaugurarea manifestărilor consacrate celebrării Zilei 
internaţionale a alegerilor prin organizarea unei întâlniri cu 
tema „Sunt major, votez!” cu tinerii alegători ai Liceului 
Pedagogic din Galaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă
în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi 

28 ianuarie 2010 Întâlnire, cu tinerii alegători ai Colegiului German Goethe din 
Bucureşti, cu tema „Sunt major, votez!”, organizată de 
Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.

28 ianuarie 2010 Întâlnire cu tinerii alegători ai Liceului Gheorghe Şincai din 
Cluj, cu tema „Sunt major, votez!”, organizată de Autoritatea 
Electorală Permanentă în parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului la Liceul Pedagogic din Galaţi şi Casa 
Corpului Didactic Cluj.

4 februarie 2010 Dezbatere cu tema „Implicarea tinerilor în derularea procesului 
electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
ocazia Zilei internaţionale a alegerilor.

4-6 februarie 2010 Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului privind 
educaţia civică, organizate de Asociaţia de Educaţie Civică 
filiala Cluj în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi Institutul Român pentru Drepturile 
Omului.

9-12 februarie 2010 Dezbatere cu tema „Practici pozitive în promovarea cetăţenilor 
de etnie romă în procesul integrării în societate”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă.

11-12 februarie 2010 Manifestări consacrate finalizării celei de-a IV-a ediţii a 
Concursului naţional de artă plastică şi creaţie literară consacrat 
drepturilor copilului cu tema „Imagini din copilăria mea”, 
organizate de Şcoala generală „Constantin Brâncoveanu” din 
Slatina şi Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

11-12 februarie 2010 Activităţi de formare, în domeniul drepturilor omului în general 
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şi ale copilului în mod special, a consilierilor educativi din zona
Luduş, organizate de Comisia metodică a consilierilor 
educaţionali Mureş în colaborare cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

12-13 februarie 2010 Dezbatere privind reforma Curţii Europene a Drepturilor 
Omului abordată în cadrul Conferinţei de la Interlaken. 

16-18 februarie 2010 Dezbatere cu tema „Legiferarea emancipării ţiganilor în 
România”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi 
Universitatea „Al.I.Cuza”- Iaşi.

17-19 februarie 2010 Activităţi de finalizare a Proiectului cu tema „Copiii şi 
drepturile lor. Existăm. Ascultaţi-ne!”, organizate de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud în colaborare cu 
Liceul cu program sportiv Bistriţa şi Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

18 februarie 2010 Dezbatere cu tema „Eradicarea sărăciei şi integrarea socială”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
ocazia Zilei mondiale a justiţiei sociale. 

18-20 februarie 2010 Masa rotundă cu tema „Romii în raport cu instituţiile Uniunii 
Europene”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România şi Clubul de la Cheia cu ocazia împlinirii a 154 de ani 
de la dezrobirea romilor.

22-25 februarie 2010 Activităţi de inaugurare a Campaniei de luptă împotriva 
discriminării în muncă organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

24-26 februarie 2010 Dezbatere privind educaţia pentru drepturile omului în general 
şi ale copilului în mod special, organizată de Centrul de 
documentare şi informare şi Grupul Şcolar „Radu Petrescu” din 
Prundu Bârgăului în colaborare cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

27februarie-
3martie 2010

Activităţi de informare, formare şi documentare în cadrul 
Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace 
şi toleranţă.

3-5 martie 2010 Dezbatere cu tema „Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi în Uniunea Europeană”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea „Babeş
Bolyai” Cluj- Napoca cu ocazia Zilei internaţionale a femeii.
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8 martie 2010 Masă rotundă cu titlul ”Progresul poate fi realizat doar prin 
drepturi egale, şanse egale”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România, Clubul de la Cheia, Asociaţia 
Română pentru Drepturile Femeii și IDEF.
  

11-14 martie 2010 Masa rotundă cu tema „Prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic Iaşi.

13-17 martie 2010 Seminar cu tema „Aplicarea principiului egalităţii de şanse 
pentru persoane cu handicap”, organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă 
Socială Bistriţa. 

15-17 martie 2010 Dezbatere cu tema „Drepturile religioase ale elevilor şi 
studenţilor în sistemul de învăţământ public”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

17-19 martie 2010 Dezbatere cu tema „Asistenţa socială şi educaţia pentru 
drepturile omului”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială în colaborare cu 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

19-21 martie 2010 Masă rotundă cu tema „Protecţia juridică şi educaţia împotriva 
discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Clubul de la Cheia.

21 martie 2010 Simpozion cu tema „Dreptul la un mediu sănătos şi stabil”, 
organizat cu ocazia Zilei Pământului de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia Româna pentru un
Mediu Sănătos şi Asociaţia Clubul de la Cheia.

24-26 martie 2010 Masă rotundă cu tema „Drepturile omului la un mediu sănătos 
şi stabil”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Casa Corpului Didactic Mureş cu 
ocazia Zilei Pământului.

24-26 martie 2010 Dezbatere cu tema „Să lucrăm împreună pentru sănătate”, 
organizată în cadrul seriei de evenimente consacrate Zilei 
internaţionale a sănătăţii de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor 
Dan Zlătescu” Casa Corpului Didactic Mureş cu ocazia Zilei 
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Pământului.

31martie- 
2 aprilie 2010

Monitorizarea organizării expoziţiilor judeţene din cadrul 
Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile 
omului, democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul 
preuniversitar, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.
 

5 aprilie 2010 Inaugurarea manifestărilor consacrate celebrării Zilei 
internaţionale a sănătăţii, prin organizarea cursei de ciclism 
„Campionii sănătăţii urbane” pentru elevii din Cheia, Măneciu 
şi Vălenii de Munte şi a campaniei de exerciţii fizice pentru o 
viaţă sănătoasă de către Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România (ANUROM), Asociaţia Română pentru un Mediu 
Sănătos (AROMES), Asociaţia Family Forum, Asociaţia 
“Clubul de la Cheia” şi în colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Institutul de drept de orientare și expresie 
francez (IDEF) şi cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă.  

7 aprilie 2010 Masă rotundă consacrată campaniei Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii din acest an cu tema „1000 de oraşe-1000 de vieţi. 
Campioni ai sănătăţii urbane şi promotori ai drepturilor 
omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România. 
 

7-11 aprilie 2010 Etapa naţională a olimpiadei de ştiinţe socio-umane organizată 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.

12-13 aprilie 2010 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului în unităţi şcolare, cu elevi şi 
personal didactic, organizate de Casa Corpului Didactic Neamţ şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.

15-16 aprilie2010 Organizarea primei faze a expoziţiei judeţene din cadrul 
Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile 
omului, democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul 
preuniversitar, organizată de Casa Corpului Didactic Bihor în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

22-23 aprilie2010 Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului în general 
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şi în mod special ale copilului, consacrate prezentării noutăţilor 
din domeniu, organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu unităţi de învăţământ din Mediaş.  

25-29 aprilie 2010 A III-a ediţie a Conferinţei internaţionale de educaţie a adulţilor 
cu tema „Pregătirea forţei de muncă pentru societatea 
informaţională”, organizată de Universitatea "Al.I. 
Cuza"-Facultatea de Psihologie în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 

3 mai 2010 Masă rotundă cu tema „Libertatea presei în România”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei. 

4-5 mai 2010 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului şi participare la 
faza judeţeană a concursului cu tema „Democraţie şi toleranţă, 
ediţia 2009-2010”, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bistriţa. 

6 mai 2010 Întâlnire de lucru cu Asociaţia Română de Educaţie Civică 
pentru realizarea unui proiect privind formarea adulţilor.

7 mai 2010 Dezbatere cu tema „Ziua Europei”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de la Cheia.

10 mai 2010 Masă rotundă cu tema „Europa-trecut, prezent şi viitor”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă şi Clubul de la Cheia cu ocazia 
Zilei Europei.

12-14 mai 2010 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului în general şi ale 
copilului în mod special, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bistriţa.

12-14 mai 2010 Activităţi de formare, în domeniul drepturilor omului şi prezentarea 
lucrărilor privind drepturile copilului şi tânărului editate de IRDO, 
organizate de Casa Corpului Didactic Mureş şi Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

13-15 mai 2010 Dezbatere cu tema „Guvernarea globală şi susţinerea 
dezvoltării”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
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Omului şi Universitatea „Al.I.Cuza”, Centrul de excelenţă „Jean
Monnet” cu ocazia Săptămânii europene.

13-17 mai 2010 Masă rotundă cu tema „Conceptul de cătăţenie în dreptul 
constituţional român şi în dreptul comunitar”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de 
Vest din Timişoara. 

14 mai 2010 Masă rotundă cu tema „Familia română în Anul european de 
combatere a sărăciei şi a excluderii sociale”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia „Clubul de la Cheia” şi Asociaţia Naţiunilor Unite 
pentru România cu prilejul Zilei internaţionale a familiei şi a 
familiei române. 

17-19 mai 2010 Masa rotundă cu tema „Rolul Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Securitate în Europa în dezvoltarea instituţiilor democratice 
privind drepturile omului”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Universitatea „Al.I. 
Cuza”Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

21 mai 2010 Întâlnire cu elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Bucureşti 
cu tema ”Primul vot”, organizată de Autoritatea Electorală 
Permanentă în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile
Omului.

23-24 mai 2010 Dezbaterea cu tema „Relaţionarea dintre teologia socială şi 
societatea civilă”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Universitatea „Al.I. 
Cuza”Iaşi.

30 mai-01 iunie 2010 Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului şi 
dezbatere cu tema „Egalitate reală între femei şi bărbaţi”, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi Casa Corpului Didactic Galaţi.
 

31 mai 2010 Masă rotundă cu tema „Fumatul, un comportament nociv pentru
sănătate”,  organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor Unite pentru 
România cu prilejul Zilei mondiale fără tutun.

31 mai 2010 Conferinţa cu tema „Egalitate reală de şanse între genuri”, 
organizată de Casa Corpului Didactic Galaţi în colaborare cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

02-03 iunie 2010 Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului în general 
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şi în mod special ale copilului şi reuniunea  consacrată 
finalizării ediţiei a V-a a Concursului naţional de creativitate 
didactică, organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi Casa Corpului Didactic   Cluj.
 

04 iunie 2010 Simpozion cu tema „Etica ecologică şi dreptul la un mediu 
sănătos”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor Unite pentru 
România şi Asociaţia Română pentru un Mediu Sănătos cu 
prilejul Zilei mondiale a mediului.

04-07 iunie 2010 Dezbatere cu tema “Un viitor, o planetă, o mare varietate de 
specii”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza”Iaşi.
 

12 iunie 2010 Dezbatere cu tema „Aspecte practice ale aplicării şi respectării 
dreptului la un proces echitabil” organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului.

13-15 iunie 2010 Reuniune consacrată pregătirii directorilor Caselor Corpului 
Didactic din ţară şi finalizarea celei de a V-a ediţii a 
Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile 
omului, democraţiei şi o cultură a păcii în învăţământul 
preuniversitar, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului şi Casa Corpului Didactic Cluj.

14 iunie 2010 Dezbatere cu tema „Aspecte practice ale aplicării şi respectării 
dreptului la un proces echitabil”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului.

15-18 iunie 2010 Reuniune cu tema „Statutul refugiaţilor în România”, 
organizată, în cadrul suitei de manifestări consacrate Zilei 
mondiale a refugiaţilor, de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu concursul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

16 iunie 2010 Masa rotundă cu tema „Drepturile refugiaţilor în România”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
concursul Judecătoriei Vălenii de Munte şi Asociaţia Clubul de 
la Cheia.
 

17-19 iunie 2010 Dezbatere cu tema „Evoluţia instituţiei azilului în România”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza”, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
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17-18 iunie 2010 Reuniune cu tema „Drepturile refugiaţilor”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Casa Corpului Didactic Cluj, în cadrul manifestărilor consacrate
Zilei mondiale a refugiaţilor.
 

22-24 iunie 2010 Dezbatere cu tema „Egalitate de şanse pentru persoanele cu 
handicap”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu concursul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa.

30 iunie 2010 Lansarea volumului „Din Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. Cazuri cu privire la România”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul 
manifestărilor consacrate împlinirii a 60 de ani de la adoptarea 
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. 

07-09 iulie 2010 Masă rotundă cu tema „Administrarea justiţiei şi drepturile 
omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. 

12-13 iulie 2010 Simpozionul cu tema “Ziua mondială a populaţiei, prezent şi 
viitor”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu concursul Catedrei UNESCO pentu drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă din cadrul 
Universităţii de Nord Baia Mare, pentru celebrarea Zilei 
Mondiale a Populaţiei.

19 iulie 2010 Lansarea volumului „Tratat de management juridic şi 
jurisdicţional”, autor Vasile Pătulea, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.

25-28 iulie 2010 Etapa naţională a concursului „Democraţie şi toleranţă”, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot 
parcursul vieţii şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea.
 

29 iulie-2 august 2010 Activităţi de formare pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar, pe teme din domeniul drepturilor omului şi 
drepturile copilului, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul şcolar 
judeţean- Centrul de educaţie incluzivă Reghin.

05-07 august 2010 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului în unităţi şcolare pentru 
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personalul didactic din învăţământul preuniversitar, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Casa Corpului Didactic Sibiu.

12 august 2010 Masă rotundă cu tema „Dialog şi înţelegere”, logoul propus de 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru celebrarea Zilei 
internaţionale a tineretului din acest an şi lansarea Anului 
internaţional al tineretului 2010-2011, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de la Cheia. 

18-19 august 2010 Seminar cu tema ”Noile coduri şi evoluţia drepturilor civile”, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

24-27 august 2010 Dezbatere cu tema „Drepturile omului şi libertatea religioasă”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Universitatea „Al.I.Cuza” şi Mitropolia Moldovei
şi Bucovinei.

01-04 septembrie 
2010

Cursul cu tema „Drepturile economice şi sociale ale omului în 
sistemul asigurărilor”, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentu 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă din cadrul 
Universităţii de Nord Baia.

01-04 septembrie 
2010

Dezbatere cu tema „Analfabetismul, o plagă socială, cauze şi 
măsuri de combatere”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu ocazia Zilei mondiale a alfabetizării.

04-08 septembrie2010 Ediţia a XVI-a a Cursurilor Universităţii Internaţionale a 
Drepturilor Omului cu tema „Evoluţia drepturilor omului din 
perspectivă internă şi internaţională”, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, IDEF 
şi Clubul de la Cheia. 

15 septembrie 2010 Dezbatere cu tema „Democraţia în Europa. Tendinţe şi  
provocări”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România cu ocazia Zilei internaţionale a democraţiei.

17 septembrie 2010 Masă rotundă cu tema ”Patrimoniul cultural local”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilelor europene ale patrimoniului
cultural.

28 septembrie 2010 Seminar cu tema „Dreptul cetăţeanului la informaţiile de interes
public”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
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Omului în colaborare cu catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România şi Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei 
internaţionale a dreptului de a şti.

29-30 septembrie 
2010

Simpozion cu tema „Promovarea şi protecţia europeană a  
drepturilor omului”, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă a IRDO şi 
Universităţii de Nord - Baia Mare şi cu concursul IDEF pentru a
marca împlinirea a 60 de ani de la adoptarea Convenţiei 
europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi a 17 ani de când România este membră a 
Consiliului Europei. 

1 octombrie 2010 Masă rotundă cu tema “Drepturile persoanelor vârstnice – între 
deziderate şi realităţi”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România (ANUROM) şi Asociaţia Română pentru 
Apărarea Drepturilor Omului de Vârsta a III-a (ARDOVIT), cu 
prilejul Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice. 

1-3 octombrie 2010 Dezbatere cu tema “Educaţia juridică”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului cu prilejul Zilei internaţionale
a educaţiei.

5 octombrie 2010 Masă rotundă cu tema „Educaţia şi criza economică”  
organizată cu prilejul Zilei internaţionale a educaţiei de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

15 octombrie 2010 Masă  rotundă  cu  tema  „Să
acţionăm  împreună  pentru  a  ieşi
din  sărăcie”,  organizată  de
Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare cu Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România
(ANUROM)  cu  ocazia  Zilei
internaţionale  pentru  eradicarea
sărăciei. 
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22 octombrie 2010 Masa rotundă cu tema “Contribuţii româneşti la activitatea 
Organizaţiei Naţiunilor Unite“, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România (ANUROM) cu ocazia celebrării 
celei de a 65-a aniversări a Zilei Naţiunilor Unite. 

24-27 octombrie 2010 Dezbatere cu tema „Racordarea instituţiilor şi instrumentelor 
româneşti de protecţie şi promovare a drepturilor omului la cele 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, la Bistriţa Năsăud, în cadrul 
suitei de evenimente consacrate Zilei Naţiunilor Unite. 

9 noiembrie 2010 Masă rotundă organizată cu ocazia Zilei internaţionale de luptă 
împotriva fascismului şi antisemitismului de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România (ANUROM), Asociaţia Clubul de 
la Cheia “Victor Dan Zlătescu” şi cu concursul IDEF. 

10 noiembrie 2010 Dezbatere cu tema “Combaterea discriminării, promovarea 
respectului, păcii şi înţelegerii reciproce“, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei 
mondiale a păcii şi dezvoltării. 

16 noiembrie 2010 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului cu elevii şcolii 
generale nr.2 din Voluntari  în cadrul proiectului educativ cu 
tema „Pacea şi nonviolenţa pentru copiii lumii”, organizate în 
cadrul Săptămânii educaţiei globale de Şcoala nr.2 în parteneriat
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

16-17 noiembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu concursul Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din 
România şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei 
internaţionale a toleranţei. 

18 noiembrie 2010 Activităţi dedicate Zilei drepturilor copilului cu tema „Dreptul 
la joacă-primul pas către înţelepciune”, organizate de şcoala 
generală nr.190 „Marcela Peneş” în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 

25 noiembrie 2010 Masă rotundă cu tema “32 de ani de la adoptarea Declaraţiei 
UNESCO împotriva discriminării rasiale”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

25 noiembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Stop violenţei asupra femeii“, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
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parteneriat cu Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii cu 
ocazia Zilei internaţionale împotriva violenţei asupra femeii. 

2 decembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Drepturile persoanelor seropozitive în 
România“ organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu ocazia Zilei mondiale de luptă contra SIDA. 

3-10 decembrie 2010 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului cu elevii şcolii 
generale nr. 3 din Voluntari desfăşurate în Săptămâna porţilor 
deschise, organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în cadrul suitei de manifestări consacrate Zilei 
internaţionale a drepturilor omului.  

6 decembrie 2010 Simpozion cu tema “Oameni egali-Drepturi egale“, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Family Forum 
cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

9 decembrie 2010 Simpozion cu tema “Drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului”, organizat de Fundaţia “Adolescenţa“ în colaborare cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Universitatea de 
Petrol şi Gaze din Ploieşti şi Inspectoratul Şcolar Prahova  
organizat la Ploieşti  cu ocazia Zilei internaţionale a drepturilor 
omului.
 

9 decembrie 2010 Simpozionul cu tema „Drepturile omului–Un sistem în 
evoluţie”, organizat cu ocazia Zilei internaţioanle a drepturilor 
omului de Institutului Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Universitatea de Nord Baia Mare. 

9 decembrie 2010 Concurs de eseuri – faza finală organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi Fundaţia “Adolescenţa“ cu 
concursul Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti şi 
Inspectoratul Şcolar Prahova.

10 decembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Drepturile omului, între deziderat şi 
realitate” organizată în cadrul săptămânii dedicate Zilei 
internaţioanle a drepturilor omului de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea “Andrei 
Şaguna”.

10 decembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Apărătorii drepturilor omului”, 
organizată  de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului.

14-18 decembrie 2010 Curs cu tema “55 de ani de la aderarea României la Organizaţia 
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Naţiunilor Unite”, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia.  

15 decembrie 2010 Întâlnire cu Raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru formele contemporane de sclavie, doamna Gulnara 
Shahinian. 

15-16 decembrie 2010 Manifestări consacrate aniversării a 44 de ani de la adoptarea 
Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice şi a 
Pactului internaţional privind drepturile economice, sociale şi 
culturale organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă cu ocazia Zilei Pactelor. 

17 decembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Dreptul de liberă circulaţie a lucrătorilor
emigranţi“, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România cu ocazia Zilei internaţionale a emigranţilor.

29 decembrie 2010 Masă rotundă cu tema “Explorarea promovării şi protecţiei 
diversităţii culturale“, organizată cu ocazia Zilei internaţionale a
biodiversităţii de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
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ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

7 ianuarie 2010 Masă rotundă cu tema „Summit-ul ONU de la Copenhaga şi 
problema schimbărilor climatice un compromis dezamăgitor”, 
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii 
Strategice.

12 ianuarie 2010 Masă rotundă prilejuită de lansarea volumului „Istoria 
civilizaţiei româneşti”, organizată de Fundaţia Europeană 
Titulescu,Centrul de Studii Strategice.

19 ianuarie 2010 Conferinţa de deschidere a proiectului cu tema „Asistenţă 
tehnică pentru consolidarea capacităţii de management a 
Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul resurselor 
umane din aparatul tehnic administrativ propriu şi din sistemul 
judiciar din România”, organizată de Consiliul Superior al 
Magistraturii.
 

26 ianuarie 2010 Întâlnirea Comitetului Naţional de Bioetică al CNR UNESCO 
organizată de Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

27 ianuarie 2010 Încheierea săptămânii de acţiune împotriva violenţei din cadrul 
proiectului „Paşi către nonviolenţă” prin organizarea de către 
şcoala nr.190 „Marcela Peneş” a acţiunii cu tema „Să învăţăm 
să fim toleranţi”. 

3 februarie 2010 Masă rotundă prilejuită de lansarea volumului „România şi 
lumea la confluenţa secolelor XX şi XXI”, organizată de 
Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice.

15 februarie 2010 Conferinţa de deschidere a proiectului de înfrăţire instituţională 
cu tema „Consolidarea eficienţei inspecţiei judiciare din 
România”, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii în 
parteneriat cu Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania.

18 februarie 2010 Masa rotundă cu tema „Romii-Lumini şi umbre”, organizată de 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor împreună cu 
Partida Romilor „Pro-Europa” şi Agenţia Naţională pentru 
Romi cu prilejul comemorării „Zilei Dezrobirii”.

18-22 februarie 2010 Dezbatere cu tema „Protecţia juridică a drepturilor omului”, 
organizată de Universitatea de Vest din Timişoara cu ocazia 
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împlinirii a 154 de ani de la dezrobirea romilor.

19 februarie 2010 Conferinţa cu tema „Teroare, demnitate şi instrumentalizarea 
vieţii umane”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică.
 

21-26 februarie 2010 Seminar privind dreptul european al muncii cu tema „Înfruntând
provocările Europei Sociale”, orgazat de Institutul pentru 
Dreptul Muncii-Universitatea Catolică Leuven, Catedra „Jean 
Monnet” de Dreptul Muncii-Universitatea Tilburg şi Institutul 
Reflect.

24 februarie 2010 Conferinţa de prezentare a proiectului de înfrăţire instituţională 
cu tema „Creşterea eficienţei sistemului de evaluare a activităţii 
profesionale a magistraţilor”, organizată de Consiliul Superior 
al Magistraturii în parteneriat cu Consiliul Superior al 
Magistraturii din Italia. 

25 februarie 2010 Întâlnire de lucru cu experţii germani implicaţi în 
implementarea proiectului de înfrăţire instituţională pe termen 
scurt cu tema „Sprijin în vederea stabilirii unui mecanism 
naţional de prevenire pentru o mai bună promovare şi protecţie 
a drepturilor omului în locurile de detenţie”, organizată de 
Ministerul de Justiţie în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru
Cooperare Juridică Internaţională.

4 martie 2010 Întâlnire de lucru privind organizarea reuniunii aniversare 
privind împlinirea a 35 de ani de la adoptarea Actului Final de 
la Helsinki- 1 august 1975, în cadrul Conferinţei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa, organizată de Ministerul 
Afacerilor Externe.

4 martie 2010 Conferinţa cu tema „Nicolae Titulescu şi dictaturile din 
România”, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu,Centrul 
de Studii Strategice.

8-12 martie 2010 Întâlnire cu experţii italieni în cadrul proiectului de înfrăţire 
instituţională cu tema „Creşterea eficienţei sistemului de 
evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor”, organizată de
Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Consiliul 
Superior al Magistraturii din Italia. 

10-12 martie 2010 Reuniunea, studenţilor şi cadrelor didactice de la Universitatea 
„1 Decembrie 1918”, Facultatea de Asistenţă Socială, cu tema 
„Problema asistenţei sociale şi educaţia pentru drepturile omului
a celor asistaţi”.
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11 martie 2010 Conferinţa  cu  tema  “Mistica  naţionalismului  şi
naţionalismul  mistic  în  gândirea  românească
interbelică”,  organizată  de  Fundaţia  Europeană
Titulescu, Centrul de Studii Strategice.

12 martie 2010 Lansarea volumului „Culegere de Jurisprudenţă CEDO - cauze 
recente împotriva României, vol.I editată de Institutul European
din România.
 

17 martie 2010 Conferinţa cu tema „Lansare Studii de Strategii şi Politici – 
SPOS 2009”, organizată de Institutul European din România.

19 martie 2010 Inaugurarea Centrului de Perfecţionare a Magistraţilor de la 
Girov, judeţul Timiş, organizată de Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii.

22-24 martie 2010 Reuniunea grupului european al instituţiilor naţionale pentru 
drepturile omului.

22-23 martie 2010 Masă rotundă, organizată de Ministerul Justiţiei în parteneriat 
cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională 
privind implementarea proiectului de înfrăţire instituţională 
asupra aspectelor referitoare la înfiinţarea şi buna funcţionare a 
unor  mecanisme naţionale de prevenire a torturii şi a 
pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante care ar 
putea fi aplicate persoanelor private de libertate în locurile de 
detenţie în conformitate cu obligaţia asumată de statul român 
prin ratificarea Protocolului opţional la Convenţia împotriva 
torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante, adoptate la New York la 10 decembrie 1984.

23 martie 2010 Conferinţa cu tema „Aspecte recente ale cazuisticii Curţii 
Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la un proces
echitabil”, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii în 
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe.

25 martie 2010 Masă rotundă cu tema „Frontiera răsăriteană a Uniunii 
Europene”, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, 
Centrul de Studii Strategice.

26 martie 2010 Manifestări consacrate aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea 
Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – 
Comitetul Helsinki (APADOR-CH).

26 martie 2010 Conferinţa cu tema „The European Union’s legislature: striking 
the right balance between the EU and the national level”, 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
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Administrative, Facultatea de Administraţie Publică şi 
Organizaţia de Drept Public European – EPLO reprezentanţa la 
Bucureşti în cadrul ciclului de conferinţe „Dialogurile EPLO la 
SNSPA”.

31 martie 2010 Lansarea Enciclopediei juridice de dreptul muncii online.  
5 aprilie 2010 Acţiunea Porţi Deschise cu tema ”Drepturile omului pentru 

toţi”, organizată de Asociația ”Clubul de la Cheia” în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
(ANUROM), Asociaţia Română pentru un Mediu Sănătos 
(AROMES) şi Asociaţia Family Forum cu ocazia Zilei 
Mondiale a Sănătăţii.

7 aprilie 2010 Conferinţa cu tema „Reforma politică în Iordania şi Orientul 
Mijlociu. Aspiraţii şi provocări”, susţinută de E.S. Musa 
Maaytah, Ministrul Dezvoltării Politice în Iordania, organizată 
de Ministerul Afacerilor Externe şi Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative.

9 aprilie 2010 Colocviu cu tema „Transpunerea şi implementarea Directivei 
2007/64/CE privind serviciile de plată în legislaţiile ţărilor 
membre-aspecte practice”, organizat de Asociaţia Europeană 
pentru Drept Bancar şi Financiar-România.
 

19-20 aprilie 2010 Seminar cu tema „Votul în afara ţării”, organizat de Autoritatea 
Electorală Permanentă în colaborare cu Divizia de Asistenţă 
Electorală a Naţiunilor Unite.

23 aprilie 2010 Masă rotundă cu tema „Lectura, tânăra generaţie şi internetul”, 
urmată de o expoziţie de carte, organizate de Asociaţia „Clubul 
de la Cheia” şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România cu
ocazia Zilei mondiale a cărţii şi a dreptului de autor.
 

28 aprilie–5 mai 2010 Curs cu tema „Managementul educaţional”, organizat de 
Centrul pentru studierea evoluţiei umane „Ius Primi Viri”.
 

30 aprilie 2010 Activităţi consacrate Zilei Şcolii nr.190 „Marcela Peneş”.

3-5 mai 2010 Curs cu tema „Managementul juridic şi drepturile omului” 
susţinut de Jean-Mathias Goerens.

5 mai 2010 Conferinţa cu tema „România la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului”, organizată de Centrul de Studii de Drept 
European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române, Forumul Judecătorilor din 
România, Institutul European din România şi Societatea de 
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Ştiinţe Juridice.

6-7 mai 2010 Reuniunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa pe Dimensiunea umană cu tema „Promovarea egalităţii 
de gen şi participarea femeilor la viaţa politică şi publică“.

6-7 mai 2010 Întâlnirea Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului din 
cadrul Agenţiei Drepturilor Fundamentale.
 

7 mai 2010 Întâlnirea studenţilor Facultăţii de Administraţie Publică din 
cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative cu 
prilejul Zilei Europei.

10-11 mai 2010 Conferinţa cu tema „Inspecţia judiciară-garant al independenţei 
sistemului judiciar”, organizată în cadrul proiectului cu tema 
„Consolidarea inspecţiei judiciare din România„ de Consiliul 
Superior al Magistraturii din România în parteneriat cu cel din 
Spania.

11-12 mai 2010 Conferinţa cu tema „Media changes, public information, and 
public responsibility”, organizată de Centrul de Cercetare în 
Comunicare şi Cox International Center.
 

14 mai 2010 Conferinţa de promovare a proiectului cu tema „Participarea 
grupurilor vulnerabile în economia socială”, organizată de 
Agenţia Naţională pentru Romi în colaborare cu Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Fondul Social 
European.

14 mai 2010 Conferinţa cu tema „Les relations entre le Conseil de l’Europe 
et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne”, 
susţinută de dr. Guy de Vel – Consiliul Europei, organizată de 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea
de Administraţie Publică în parteneriat cu Organizaţia de Drept 
Public European (EPLO), Reprezentanţa la Bucureşti, în cadrul 
ciclului de conferinţe „dialogurile EPLO la SNSPA”.
 

14-15 mai 2010 A VI-a ediţie a Conferinţei anuale Jean Monnet cu tema 
„European Union, Global Governance and sustainable 
development”, organizată de Centrul de Studii Europene al 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi în cadrul Săptămânii 
europene. 
 

17-18 mai 2010 Seminar cu tema „Aspecte de drept constituţional privind 
revizuirea Constituţiei Marelui Ducat al Luxemburgului”, 
organizat de Universitatea din Luxemburg, Facultatea de Drept, 
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Economie şi Finanţe în colaborare cu Institutul Internaţional de 
Exprimare şi de Inspiraţie Franceză, Secţia luxemburgheză.
 

20 mai 2010 Conferinţa cu tema „New reforms in the areas of local 
government and electoral law in Greece”, susţinută de 
prof.dr.Spyridon Flogaitis, preşedintele Organizaţiei de Drept 
Public European.

25 mai 2010 Ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative domnului 
prof.dr. Geert Bouckaert, Preşedintele Grupului European 
pentru Administraţie Publică, Directorul Institutului de 
Management Public, Universitatea Catolică din Leuven.

26 mai-5 iunie 2010 Festivalul internaţional cu tema „Educaţie şi Cultură la Dunărea
de Jos”, organizat de Casa Corpului Didactic Galaţi.

1-5 iunie 2010 Conferinţa internaţională cu tema „Actualitatea în activitatea 
juridică bancară”, organizată de Asociaţia Consilierilor Juridici 
din Sistemul Financiar-Bancar.

2 iunie 2010 Atelierul de lucru organizat în cadrul proiectului „Creşterea 
eficienţei sistemului de evaluare a activităţii profesionale a 
magistraţilor”, implementat de către Consiliul Superior al 
Magistraturii în parteneriat cu Consiliul Superior al 
Magistraturii din Italia.

3 iunie 2010 Conferinţa cu tema „Rolul Parlamentului European în cadrul 
noilor echilibre instituţionale”, organizată în cadrul proiectului 
România-Franţa: împreună în Europa.

7-8 iunie 2010 Seminar cu tema „Votul în afara ţării”, organizat de Autoritatea 
Electorală Permanentă în colaborare cu Divizia de Asistenţă 
Electorală a Naţiunilor Unite (UNEAD).

9 iunie 2010 Curs cu tema „Evoluţia drepturilor omului în Europa: 35 de ani 
de la adoptarea Actului Final de la Helsinki”, organizat de 
Institutul Internaţional de Drept, Expresie şi Inspiraţie Franceză 
în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

9-13 iunie 2010 Întâlnirea anuală a Grupului european al Asociaţiilor 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, organizată de Federaţia mondială 
a Asociaţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

14-15 iunie 2010 Conferinţa internaţională cu tema „Evaluarea magistraţilor şi a 
sistemului judiciar. Cele mai bune practici la nivel european”, 
organizată de Consiliul Superior al magistraturii din România în
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parteneriat cu instituţia omoloagă din Italia.

18 iunie 2010 Masă rotundă cu tema „35 de ani de la semnarea Actului final 
de la Helsinki-perspective istorice şi semnificaţii 
contemporane”, organizată de Institutul Diplomatic Român.

18 iunie 2010 Masă rotundă cu tema „Rolul organizaţiilor societăţii civile în 
susţinerea dialogului civic şi a participării publice la buna 
guvernare”, organizată de Centrul de Asistenţă pentru 
Organizaţii Neguvernamentale în parteneriat cu Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România.

28 iunie 2010 Seminar franco-român cu tema „Eficacitatea justiţiei”, 
desfăşurat sub înaltul patronaj al ministrului francez de justiţie.
 

30 iunie 2010 Dezbatere cu tema „Institutul Naţional al Magistraturii – 
prezent şi perspective”, organizată de Consiliul Superior al 
magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii.

30 iunie 2010 Reuniune aniversară organizată cu prilejul împlinirii a 35 de ani
de la adoptarea Actului Final de la Helsinki, la 1 august 1975, în
cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe.

2 iulie 2010 Simpozionul naţional cu tema „Constituţia şi dinamica dreptului
în societatea contemporană”, consacrat Zilei Justiţiei şi 
organizat de Uniunea Juriştilor din România.
 

6 iulie 2010 Întâlnire cu delegaţia Comisiei juridice a Adunării Naţionale a 
Vietnamului, condusă de domnul Tan Dinh Long, 
vicepreşedinte al comisiei.

8-9 iulie 2010 Seminar cu tema „Promovarea educaţiei globale şi a educaţiei 
pentru dezvoltare în România”, organizat de Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale din România, Grupul de lucru
pentru educaţia pentru dezvoltare în colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul Centrului Nord-Sud al 
Consiliului Europei şi al Comisiei Europene.

25 iulie-1 august 2010 Cel de-al XVIII-lea Congres internaţional al Academiei 
Internaţionale de Drept Comparat.

12 august 2010 Masă rotundă cu tema „Implicarea tinerilor în educaţia pentru 
dezvoltare” şi lansarea Anului internaţional al tineretului 
organizate de Primăria Municipiului Bucureşti în parteneriat cu 
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Biroul de Informare al Consiliului Europei în România şi 
Centrul de informare ONU pentru România.

12 august 2010 Seminar cu tema „Tinerii şi lupta împotriva discriminării – 
responsabilităţi şi oportunităţi”,  organizat de Primăria 
Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Biroul de Informare al 
Consiliului Europei în România şi Centrul de informare ONU 
pentru România, cu ocazia Zilei internaţionale a tineretului.

9 septembrie 2010 Întâlnire organizată, cu ocazia expoziţiei cu tema „Biblioteca 
scufundată” a artistei Ileana Florescu, de Ambasada Italiei la 
Bucureşti.

10 septembrie 2010 Conferinţa de lansare a „Strategiei revizuite privind 
managementul resurselor umane”, organizată de Consiliul 
Superior al Magistraturii.

15 septembrie 2010 Masă rotundă cu tema ”Democraţia: un proiect pentru secolul 
XXI. O perspectivă comparativă între Europa şi America 
Latină”, organizată de Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia 
Zilei internaţionale a democraţiei.
 

20 septembrie 2010 Reuniunea cu tema „Situaţia actuală a romilor în Europa, de la 
libera circulaţie a persoanelor, la discriminare şi xenofobie”, 
organizată de Parlamentul României, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor, organizaţia Partida Romilor Pro-Europa şi Forumul
european al romilor şi nomazilor.

27 septembrie 2010 Dezbatere  cu  tema  „Statutul
funcţionarilor  publici  în  dreptul
administrativ  român  şi  statutul
funcţionarilor  europeni”,
organizată  de  Şcoala  Naţională  de
Studii Politice şi Administrative.  

28 septembrie 2010 Dezbatere cu tema „Liberul acces la
informaţii,  privit  din  perspectiva
unui spaţiu public sensibil-justiţia”,
organizată  de  Transparency
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International  Romania şi  Asociaţia
Magistraţilor din România.

6 octombrie 2010 Conferinţa  naţională  cu  tema
„Sistemul  european  de  protecţie  a
drepturilor  omului-reformă  şi
perspective”,  organizată  de
Ministerul  Afacerilor  Externe  şi
Biroul  de  Informare al  Consiliului
Europei la Bucureşti.

7-10 octombrie 2010 Întâlnirea  anuală  a  grupului
european  al  instituţiilor  naţionale
pentru drepturile omului şi cea de a
X-a  Conferinţă  internaţională  a
instituţiilor  naţionale  pentru
drepturile  omului  organizată  la
Edinburgh.
 

8 octombrie 2010 Conferinţa  cu  tema  „Priorităţile
României  în  cadrul  Uniunii
Europene-orizont 2020”, organizată
de  către  Ministerul  Afacerilor
Externe în colaborare cu Europuls,
primul  portal  de  analiză  a  vieţii
publice româneşti.

8-9 octombrie2010 Conferinţa  cu  tema
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„Drept-Religie-Educaţie.
Libertatea  de  religie  în  domeniul
educaţiei“,  organizată de Institutul
Internaţional  de  Drept  în
parteneriat  cu  University  College
London.

12 octombrie 2010 Conferinţa  cu  tema
„Responsabilităţile  conducerii
instanţei”,  organizată  de  Consiliul
Superior al Magistraturii.
 

14-15 octombrie 2010 Conferinţa  internaţională  a
Consiliului  pentru  drepturile
omului  cu  tema  „O  perspectivă  a
societăţii  civile  cu  privire  la
priorităţile  anului  2011,  organizată
de  Institutul  German  pentru
Drepturile Omului în colaborare cu
Fundaţia  Friedrich-Ebert-Stiftung
şi  Forumul  German  pentru
Drepturile Omului.

14-16 octombrie 2010 A doua conferinţă internaţională cu tema „Institutional Quality 
Management: from minimum requirements to overall quality 
improvement” organizată de Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS în cadrul 
proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din 
România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 
ACADEMIS. 
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20-23 octombrie 2010 Masa rotundă cu tema „Transparenţa decizională în 
administraţia publică”, organizată de Universitatea de Vest.

21 octombrie 2010 Conferinţa cu tema „Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului împotriva României. Analiză, consecinţe, 
autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor
pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice”, organizată de Centrul 
de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice 
din cadrul Academiei Române, Asociaţia Forumul Judecătorilor 
din România şi Editura Universitară.

24-25 octombrie 2010 Dezbatere cu tema „Aplicarea unui management flexibil şi 
performant în învăţământul superior”, organizată de 
Universitatea „Vasile Goldiş”.

25 octombrie 2010 Activităţi desfăşurate cu prilejul manifestării anuale privind 
„Ziua europeană a justiţiei civile” şi „Ziua Uşilor Deschise”, 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

25 octombrie 2010 Conferinţa cu tema “Politicile familiale şi provocarea 
demografică în Europa” organizată de Ambasada Franţei în 
România şi Institutul European din România.

27 octombrie 2010 Dezbatere cu tema „Protocolul nr.14, prin modificările 
procedurale introduse, reprezintă o soluţie pentru „redresarea” 
situaţiei Curţii?” şi lansarea lucrării „Convenţia europeană a 
drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediţia a 2-a, autor 
dl. prof.univ.dr. Corneliu Bîrsan, organizate de Academia 
Română şi Editura C.H.Beck.

28 octombrie 2010 Seminar  cu  tema  „Justiţia  cu  şi  pentru  minori”,
organizat de Curtea de Apel Ploieşti în parteneriat cu
grupul  editorial  Universul  Juridic,  Pro  Universitaria,
Editura Neverland, în cadrul programului de formare
continuă descentralizată a judecătorilor.

29 octombrie 2010 Conferinţa internaţională cu tema „Medierea în Uniunea 
Europeană. Stadiu şi perspective”, organizată de Asociaţia 
Magistraţilor Europeni care Susţin Medierea Secţiunea Română 
în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii.

29 octombrie 2010 Cea de a 8-a conferinţă internaţională bienală organizată de 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul European de 
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Studii şi Cercetări Juridice Timişoara.

3 noiembrie 2010 Conferinţa internaţională cu tema "Atenţie la decalaje –pentru o
mai bună desfăşurare a liberei circulaţii a cetăţenilor europeni", 
organizată de European Citizen Action Service (ECAS), 
Comitetul Economic şi Social European şi Institutul de Studii 
Juridice Europene.

5 noiembrie 2010 Conferinţa cu tema „Accountability of Public Administration: 
An important feature of modern governments. Challenges and 
perspectives”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative în cadrul ciclului de conferinţe „Dialogurile 
EPLO la SNSPA.

6-10 noiembrie 2010 Conferinţa internatională cu tema “Construirea păcii, 
reconcilierea şi globalizarea într-o lume interdependentă“, 
organizată de Institutul pentru Diplomaţie Culturală în cadrul 
proiectului “O lume fără frontiere“.

10 noiembrie 2010 Conferinţa cu tema “Rolul evaluării în exercitarea funcţiei de 
control a Parlamentului“ organizată de Asociaţia de Evaluare 
„EVALROM“ şi CENTRAS în cadrul proiectului 
“Responsabilizare şi bună guvernare prin evaluare“ finanţat de 
Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de 
Tranziţie–Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta 
împotriva corupţiei.

11-12 noiembrie 2010 Conferinţa naţională de drept al mediului şi sesiunea anuală de 
comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Administrative cu tema „Noile coduri în evoluţia dreptului 
românesc”, organizate de Universitatea Ecologică din 
Bucureşti.

12 noiembrie 2010 Dezbatere cu tema „Primele experienţe ale aplicării de
către judecătorul român a dreptului Uniunii Europene
al  concurenţei  şi  ajutoarelor  de  stat”,  organizată  de
Centrul de Studii de Drept European al Institutului de
Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române. 

16 noiembrie 2010 Seminar  cu  tema  „Instituţia  medierii  în  dreptul
românesc  şi  în  dreptul  comunitar”  organizat  de
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova în parteneriat cu
Asociaţia Magistraţilor din România.
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17 noiembrie 2010 Seminar cu tema “Migraţia şi coeziunea” organizat de
European Citizen Action Service (ECAS).

19-20 noiembrie 2010 A doua ediţie a Conferinţei Naţionale a Mediatorilor   cu tema 
„Medierea funcţionează. Mica reforma în justiţie”, organizată 
de Consiliul de Mediere.

23 noiembrie 2010 Dezbaterea cu tema “Puterea judecătorească şi reforma
Constituţiei“, organizată de Fundaţia Horia Rusu.

23 noiembrie 2010 Activităţi cu tema „Arborii altfel-civilizaţia lemnului”
organizate de Consiliul şcolar al elevilor şi Asociaţia
părinţilor din Scoala cu clasele I-VIII nr.190 „Marcela
Peneş”, în cadrul acţiunilor organizate de UNESCO cu
ocazia Anului internaţional al pădurii 2011.

29 noiembrie 2010 Conferinţa cu tema “Copiii săraci din Germania şi Europa- 2010
sfârşitul Anului european de combatere a sărăciei şi excluderii 
sociale“, organizată de Asociaţia Germană a Organizaţiilor 
Familiale şi Reprezentanţa Comisiei Europene în Germania.

30 noiembrie 2010 Conferinţa cu tema “Explorarea promovării şi protecţiei 
diversităţii culturale“, organizată de Academia pentru 
Diplomaţie Culturală.

2-3 decembrie 2010 Seminar privind “Educaţia în domeniul drepturilor omului“ 
organizat de Comisia Irlandeză a Drepturilor Omului.

3-5 decembrie 2010 Summitul mondial al Familiei +6  cu tema “Educaţia  arma cea 
mai puternică pentru a schimba lumea“, organizată de 
Organizaţia Mondială a Familiei cu sprijinul Naţiunilor Unite 
prin biroul ECOSOC, Direcţia pentru organizaţii 
neguvernamentale,  UNESCO–Mişcare şi Educaţie pentru Toţi 
şi Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale. 

7-8 decembrie 2010 Conferinţa cu tema “Jurisprudenţă recentă a Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului în domeniul dreptului penal”, 
organizată de Academia de Drept European. 

8 decembrie 2010 Conferinţa cu tema „Curtea Constituţională, drepturile omului şi
mass-media”, organizată de Programul E.MA Veneţia, Institutul 
Cultural Român, Fundaţia Konrad Adenauer – Programul statul 
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de drept Europa de sud-est, Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Universitatea din Bucureşti, Centrul de Excelenţă pentru 
Cercetare şi 
Dezvoltare al Facultăţii de Ştiinţe Politice.

9-10 decembrie 2010 Reuniunea suplimentară a Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa pe dimensiunea umană cu tema 
„Libertatea religioasă sau convingere”. 

9-10 decembrie 2010 Conferinţa privind „Programul preliminar de raţionalizare a 
sănătăţii”, organizată de Institutul de Politici şi Management al 
Sănătăţii din cadrul Universităţii Erasmus şi Observatorul 
Erasmus al Legislaţiei în Domeniul Sănătăţii.

9-12 decembrie 2010 Masa rotundă cu tema „Drepturile omului. Dreptul 
constituţional. Perspective”, organizată de Şcoala de formare a 
avocaţilor. 
 

14 decembrie 2010 Conferinţa cu tema „România la 55 de ani de la aderarea la 
Organizaţia Naţiunilor Unite”, organizată de Ministerul 
Afacerilor Externe.

14 decembrie 2010 Simpozionul naţional cu tema „Tratatul de la Lisabona. 1 an 
după” organizat de Centrul de Studii de Drept European al 
Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române.
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