
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL IRDO
2011

Organism independent,  cu personalitate 
juridică,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  (IRDO)  a  dovedit,  în  timp,  rolul 
determinant pe care l-a avut şi îl are în a face 
cunoscute  organismelor  publice,  organizaţiilor 
neguvernamentale  şi  persoanelor  fizice 
problematica drepturilor omului, modul în care 
acestea sunt garantate şi respectate, atât în ţara 
noastră,  cât  şi  în  alte  state,  precum  şi  în 
informarea  sistematică  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.

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  de  către  instituţiile  publice,  cât  şi  de 
către persoanele fizice, cu atât mai mult cu cât 
România  este  membră  a  ONU,  a  OSCE,  a 
Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. 

În  aceste  condiţii,  Institutul  a  pus  în 
activitatea sa un accent deosebit pe organizarea 
unor programe şi parteneriate care să răspundă 
mai bine cerinţelor internaţionale şi naţionale de 
promovare  a  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale  ale  omului,  de  formare  a 
categoriilor  de  persoane care  au  răspunderi  în 
domeniul protecţiei acestora.

Experienţa  acumulată  de-a  lungul 
timpului  şi  colaborarea  cu  organismele 
guvernamentale  şi  neguvernamentale  cu 
preocupări în domeniul drepturilor omului a fost 
deosebit de importantă pentru Institut, în scopul 
îndepliniri  atribuţiilor  conferite  de  Legea  nr. 
9/1991, ca instituţie  naţională  independentă de 
promovare a drepturilor omului, acţionând ca o 
interfaţă,  ca  o  punte  de  legătură  între  aceste 
instituţii publice şi societatea civilă.

Pornind  de  la  importanţa  deosebită  a 
cunoaşterii drepturilor omului, şi în anul 2011, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
desfăşurat  activităţi  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 documentele internaţionale la 
care România este parte. În acest sens, în anul 
2011,  Institutul  a  organizat  numeroase 
manifestări  ştiinţifice,  simpozioane  sau 
seminarii ori mese rotunde, dezbateri, cursuri de 
formare, schimburi de experienţă etc. În cadrul 
Institutului  s-au  efectuat  cercetări,  au  fost 
publicate şi difuzate lucrări în domeniu, rapoarte 
vizând  o  mai  bună  înţelegere  a  standardelor 
internaţionale, a instrumentelor şi mecanismelor 
de protecţie şi promovare a drepturilor omului 
pe  plan  internaţional  şi  la  care  România  a 
aderat,  urmărindu-se  facilitarea  aplicării  lor 
rapide şi corecte pe plan naţional.

În conceperea programului de activitate 
pe  anul  2011  al  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  au  fost  avute  în  vedere, 
printre  altele,  Principiile  de  la  Paris  privind 
funcţionarea instituţiilor naţionale de promovare 
şi protecţie a drepturilor omului,  Declaraţia de 
la Durban, Programul de acţiune al Conferinţei 
Mondiale a Drepturilor Omului - Viena, Planul 
de  acţiune  al  Comitetului  Director  pentru 
Drepturile  Omului  al  Consiliului  Europei, 
Rezoluţia 59/113 privind Programul mondial al 
ONU  de  educaţie  în  domeniul  drepturilor 
omului  pentru  perioada  2005-2014  şi  a  doua 
fază  a  Planului  de  acţiune  a  acestui  Program, 
Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia 
(97)  11  ale  Comitetului  de  Miniştri  al 
Consiliului Europei, Programul anual de lucru al 
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene  precum  şi  principalele  obiective 
stabilite de Comisia Europeană a fi atinse până 
în anul 2020 prin Strategia „Europa 2020”, care 
au  devenit  obiective  naţionale  pentru  fiecare 
ţară  membră  a  UE:  ocuparea  locurilor  de 
muncă,  cercetare  şi  dezvoltare/  inovaţie, 
schimbările  climatice/  energie,  educaţie,  şi 
sărăcie/excludere socială.
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În perioade economice dificile, cum este 
cea  a  crizei  globale,  devine  evident  că  dintre 
drepturile  înscrise  în  Declaraţia  Universală  a 
Drepturilor Omului şi în tratatele internaţionale, 
alături  de  drepturile  civile  şi  politice,  cu  care 
sunt,  de  altfel,  interdependente,  drepturile 
economice,  sociale  şi  culturale  necesită  o 
protecţie aparte. 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, desigur, şi o parte din temele abordate în 
mod deosebit de către Institut în activitatea sa, 
în anul 2011.

În  îndeplinirea  atribuţiilor  stabilite  de 
lege,  de promovare şi diseminare a drepturilor 
omului,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a încheiat parteneriate cu o paletă largă 
de  instituţii  şi  organisme  guvernamentale, 
organizaţii  neguvernamentale,  atât  la  nivel 
intern, cât şi internaţional. 

Sintetizând  activităţile  desfăşurate  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
anul  2011,  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 şi a Uniunii Europene;

• 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.

I. CERCETĂRI CONSACRATE 
PROMOVĂRII ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

Unul  dintre  principalele  elemente  ale 
activităţii  desfăşurate  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  îl  constituie 
cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de 
promovarea şi respectarea drepturilor omului. 
În abordarea  acestei  activităţi,  prevăzută  de 
lege,  Institutul  a avut în vedere „Principiile 
de la Paris”1 privind funcţionarea instituţiilor 
naţionale  pentru  promovarea  şi  protecţia 
drepturilor  omului,  Programul  de acţiune al 
Conferinţei  Mondiale  a  Drepturilor  Omului 
de la Viena, 1993, Declaraţia de la Durban, 
2001,  Planul  de  acţiune  al  Comitetului 

1 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima  întâlnire 
internaţională a Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea 
şi Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris în 
7-9  octombrie  1991,  cunoscute  drept  „Principiile  de  la 
Paris”.

director  pentru  Drepturile  Omului  al 
Consiliului  Europei,  Rezoluţia  59/113  a 
ONU, Programul anual de lucru al Agenţiei 
Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene,  Strategia  „Europa  2020”  a 
Comisiei  Europene  şi,  de  asemenea, 
Recomandările  R  (79)  16  şi  (97)  14  şi 
Rezoluţia (97) 11 ale Comitetului de Miniştri 
al  Consiliului  Europei,  ceea  ce  evidenţiază 
faptul  că  cercetarea  drepturilor  omului  şi 
învăţarea  drepturilor  omului  constituie 
mijloace  adecvate  pentru  asigurarea  unui 
respect  sporit  pentru  drepturile  omului, 
pentru respectarea demnităţii umane, printr-o 
mai bună cunoaştere a acestora.

Tematica  abordată  în  studiile, 
cercetările, articolele realizate în anul 2011 a 
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fost  diversificată,  acoperind  atât  aspecte 
generale  ale  istoriei  şi  evoluţiei  drepturilor 
omului pe plan internaţional şi intern, cât şi 
domenii  specializate  legate  de  diferitele 
generaţii  de  drepturi  ale  omului.  Astfel,  au 
făcut  obiectul  activităţii  de  cercetare  atât 
drepturile din generaţia I (drepturile civile şi 
politice),  cât  şi  cele  din  generaţia  a  doua 
(drepturile  economice,  sociale  şi  culturale). 
De  asemenea,  au  fost  abordate  şi  teme 
aparţinând  „generaţiei  a  treia”  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,  au  permis  abordarea 
problematicii  recente  din  domeniu,  prin 
lucrări  de  mare  amploare,  cu  desfăşurarea 
extinsă  pe  durată  mai  mare  de  un  an  şi 
realizate  de  echipe  cercetători  din  institut 
care  au  lucrat  parteneriat  cu  cercetători 
asociaţi onorifici tocmai pentru aprofundarea 
studiului  în  condiţiile  unui  subiect  vast.  În 
acelaşi timp au fost realizate 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 în rapoarte prezentate 
în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate 
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului sau de diverse organisme naţionale şi 
internaţionale cu care Institutul colaborează. 
În această categorie intră marea majoritate a 
studiilor şi cercetărilor efectuate în cadrul sau 
cu  participarea  Institutului  Român  pentru 
Drepturile Omului. 

În funcţie de tematică  ,     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) cercetări  privind  protecţia  şi 
promovarea drepturilor omului;

d) cercetări referitoare la drepturi şi 
libertăţi  fundamentale  ale  omului,  din 
cele  trei  generaţii:  drepturile  civile  şi 
politice; drepturile economice, sociale şi 
culturale;  dreptul  la  pace,  dreptul  la 
dezvoltare  durabilă  şi  dreptul  la  un 
mediu sănătos.
O scurtă ilustrare a fiecărei categorii de 

cercetări,  demonstrează  diversitatea  temelor 
abordate.

a)  Cercetări  care  au  abordat  o  tematică  
generală:
-  Realităţi  actuale şi  perspective  referitoare  la 
legislaţia  românească  în  privinţa  drepturilor 
omului;
- Drepturile omului şi eficienţa justiţiei;
- Vocaţia socială a statului;
-  Principiul nediscriminării: egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi ;
- Youth rights between aspirations and realities 
(Drepturile tinerilor între aspiraţii şi realităţi);
-  Parlamentele  –  autorităţi  publice  ale 
democraţiilor moderne;
-  Tipuri  de  referendumuri  şi  modele  de 
proceduri  referendare  constituţionale  şi 
legislative;
-  Funcţiile  referendumului.  Argumente  pro  şi 
contra referendumului;
-  Evoluţia  legislaţiei  în  sensul  accesibilităţii 
cetăţeanului la norma juridică;
-  Aspecte  ale  evoluţiei  drepturilor  omului  şi 
funcţiei publice în România;
-  Relaţia  dintre  dreptul  la  bună  guvernare  şi 
dreptul la bună administrare;
- Explicaţii juridice şi judiciare asupra erorii în 
drept.  Eroarea,  dreptul  de  proprietate  şi 
drepturile omului;
- Drepturile omului şi reflectarea lor în legislaţia 
muncii;
- Drepturile, libertăţile şi obligaţiile religioase în 
dreptul intern al  statelor membre  ale UE şi în 
normele internaţionale;
- Religia în spaţiul public. Valenţe europene 
actuale;
-  Relaţia  conceptuală  dintre  drepturile 
fundamentale  ale  omului  şi  drepturile 
cetăţeanului;
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b) Cercetări  consacrate  instrumentelor  şi  
mecanismelor privind protecţia şi promovarea  
drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp:
- Convenţia  internaţională  pentru  protecţia 
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  şi  rolul 
instituţiilor naţionale de drepturile omului;
- Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului. 
Perspective; 
- Mecanismul de control al executării hotărârilor 
Curţii Europeane a Drepturilor Omului;
- Aplicarea  Protocolului  nr.  14  la  Convenţia 
europeană a drepturilor omului;
- Instituţia Avocatului Poporului;
- Rolul  Consiliului  legislativ  în  protejarea  şi 
promovarea  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale ale omului;
- Constituţia României la douăzeci de ani de la 
adoptare;
- Mecanisme  ale  sistemului  de  protecţie  a 
solicitanţilor de azil în România;
- Reflectarea  reglementărilor  internaţionale 
fundamentale  din  domeniul  drepturilor  omului 
în noul Cod Civil;
- Codul civil şi codificarea drepturilor omului;
- Protejarea  drepturilor  omului  prin  mijloace 
contencioase şi necontencioase;
- Relaţia dintre cetăţean, culte şi unele instituţii 
ale statului;
- Tendinţe  actuale  ale  administraţiei  sistemului 
judiciar;
- Rolul  instituţiilor  europene  în  promovarea  şi 
protejarea drepturilor omului.

c) Cercetări  privind  protecţia  şi  promovarea  
drepturilor omului:
- Dreptul la muncă, drept fundamental;
- Noul Cod civil şi drepturile omului;
- Protecţia  drepturilor  minorului  prin  tutelă  şi 
curatelă, potrivit noului Cod civil;
- Reglementări privind acordarea unei forme de 
protecţie cetăţenilor străini în România;

- Protecţia  dreptului  de proprietate,  ca drept al 
omului,  potrivit  prevederilor Constituţiei  şi ale 
legislaţiei administrative şi civile;
- Aspecte privind aplicarea şi protecţia dreptului 
la muncă rezultate din jurisprudenţă;
- Perspectivele  protecţiei  internaţionale  a 
drepturilor  omului:  responsabilizarea  mediului 
de afaceri;
- Relaţiile  dintre  administraţia  publică  şi 
instituţiile  de  cult  în  domeniul  protecţiei 
libertăţilor religioase în spaţiul european;
- Evoluţia  protecţiei  şi  promovării  drepturilor 
omului potrivit legislaţiei recente din România;
- Evoluţia  protecţiei  şi  promovării  drepturilor 
omului  potrivit  legislaţiei  recente  din Uniunea 
Europeană;
- Standardele libertăţii religioase în documentele 
internaţionale  şi  în  Constituţiile  ţărilor 
europene.

d)  Cercetări  consacrate  drepturilor  şi  
libertăţilor  fundamentale  ale  omului:  civile,  
politice, economice, sociale, culturale; dreptul  
la pace, la dezvoltare durabilă şi la un mediu  
sănătos:
- Drepturile sociale în Uniunea Europeană;
- Dreptul la o bună administrare;
- Securitatea socială şi integrarea socială;
-  Protejarea  şi  promovarea  drepturilor  omului 
prin contencios electoral în România;
- Drepturile electorale;
- Respectarea drepturilor economice,  sociale şi 
culturale în noul deceniu;
- Libertatea religioasă;
- Relaţia  administraţie  laică  –  administraţie 
religioasă  în  normele  religioase  şi  în  dreptul 
public;
- Contextul şi dimensiunea libertăţii religioase;
-  Dreptul  la  libertate,  justiţie  socială  şi 
solidaritate la nivel european;
-  Dreptul  la  muncă  şi  protecţia  socială în 
perioada de criză economică;
- Căsătoria în religiile monoteiste.

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  
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omului  sau  pentru  cunoaşterea  problematicii  
drepturilor  omului  în  rândurile  unor  largi  
categorii ale populaţiei. 

Având în  vedere  Rezoluţia  ONU 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  şi  în  cursul 
anului 2011 o atenţie deosebită intensificării şi 
diversificării  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.  

În  vederea  unei permanente  adaptări  a 
activităţilor  Institutului,  programul  de  acţiuni 
cuprinde, printre alte obiective, şi:

• promovarea  educaţiei  în  domeniul 
drepturilor omului;

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

• formarea  adulţilor  şi  tinerilor  în 
domeniul  drepturilor  omului  şi  al 
drepturilor copilului;

• formarea  de  formatori  în  domeniul 
drepturilor omului;

• formarea  educatorilor:  cadre  didactice 
din sistemul universitar şi preuniversitar;

• formarea  unor  categorii  profesionale 
care  sunt  direct  implicate  şi  au 
responsabilităţi  în  promovarea  şi 
apărarea drepturilor omului şi copilului;

• consolidarea  parteneriatului  şi 
cooperarea  cu instituţiile  care  fac parte 
din  sistemul  de  învăţământ  românesc, 
precum  şi  cu  alte  instituţii,  asociaţii, 
ONG-uri din diverse domenii, din ţară şi 
din alte state;

• monitorizarea  şi  susţinerea  programelor 
de  educaţie  existente  în  domeniul 
drepturilor  omului,  pentru  a  pune  în 
evidenţă  bunele  practici,  stimulând 
măsurile  care  vizează  continuarea, 
perfecţionarea şi dezvoltarea acestora.

Conceperea  şi  organizarea  acţiunilor 
consacrate formării de formatori şi educaţiei în 
domeniul  drepturilor  omului  au  avut  la  bază 
feedback-ul  primit  din  partea  reprezentanţilor 
universităţilor,  a  Caselor  Corpului  Didactic,  a 
profesorilor  din  învăţământul  universitar  şi 
preuniversitar, liceal şi din şcoli.

Persoane  din  domeniile  învăţământului, 
cercetării,  administraţiei  publice,  justiţiei, 
sănătăţii,  precum şi  persoane  din  categorii  cu 
probleme  specifice:  femei,  copii,  pensionari, 
persoane  aparţinând  minorităţilor  naţionale, 
etnice,  lingvistice,  religioase,  persoane  cu 
dizabilităţi  etc.,  au fost destinatarii  activităţilor 
desfăşurate  de  către  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului în această direcţie.

Activităţile de formare s-au proiectat  şi 
desfăşurat  din  iniţiativa  Institutului,  a  unor 
parteneri,  ori la solicitarea unor instituţii sau a 
unor  grupuri  socio-profesionale  şi  s-au 
desfăşurat sub diferite forme:

- cursuri  de formare de lungă durată, 
acreditate  de  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului;

- cursuri de formare de scurtă durată, 
de tip „contact”;

- activităţi  de  sensibilizare  a  unor 
grupuri  sociale  privind  necesitatea 
cunoaşterii  şi  respectării  drepturilor 
femeii,  copilului  şi  tânărului, 
drepturilor  persoanelor  aparţinând 
minorităţilor  naţionale,  etnice, 
lingvistice,  religioase,  drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi;

- simpozioane,  conferinţe,  seminarii, 
mese rotunde, dezbateri etc.;

- activităţi de diseminare;
- prezentări  ale  unor  volume,  reviste 

ştiinţifice,  lucrări  ştiinţifice  sau  de 
informare  publicate  sub  egida 
Institutului.

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

Printre activităţile de formare şi educaţie 
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:

• Coordonarea  Catedrei  UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  
pace  şi  toleranţă de  către  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Universitatea  de  Nord,  Baia  Mare, 
activitate  cu  caracter  permanent, 
care  include  cursurile  de  masterat, 
singurele  din  ţară  de  acest  gen (în 
anul  2011  a  absolvit  a  noua  serie  de 
masteranzi),  dezbateri,  cursuri  de 
formare,  mese  rotunde,  seminarii, 
conferinţe,  lansări  de  carte  ş.a. 
organizate în colaborare cu alte instituţii 
şi  organizaţii  neguvernamentale  (a  se 
vedea anexa A);

• a  XVII-a  ediţie  a  cursurilor 
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 
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor 
Dan Zlătescu”. Această ediţie a avut ca 
temă  centrală  „Rolul  instituţiilor 
naţionale  în  promovarea  şi  protecţia 
drepturilor  omului”  şi  a  fost  dedicată 
aniversării  a  douăzeci  de  ani  de  la 
înfiinţarea Institutului şi împlinirii a 63 
de  ani  de  când  Adunarea  Generală  a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat 
Declaraţia  Universală  a  Drepturilor 
Omului, document fundamental în lupta 
popoarelor  lumii  pentru  înfăptuirea 
principiilor  şi  idealurilor  stipulate  de 
Carta  Naţiunilor  Unite.  Desfăşurată  pe 
mai  multe  secţiuni,  prima  a  fost 
dedicată  „Instituţiilor  naţionale  din  
domeniul drepturilor omului – rolul lor  
în promovarea şi protecţia drepturilor  
omului”,  în  cadrul  căruia  au  fost 
prezentate  evoluţiile  recente  în 

domeniul  reglementărilor,  mecanisme-
lor şi instituţiilor de drepturile omului. 
A  fost  urmată  de  secţiunea 
„Organizaţii, instrumente şi mecanisme  
regionale  privind  protecţia  şi  
promovarea  drepturilor  omului”,  în 
cadrul  căreia  au  avut  loc  dezbateri  cu 
subiecte precum Convenţia Europeană a 
Drepturilor  Omului,  Carta  socială 
europeană – 60 de ani de la adoptare, 
Consiliul  European  pentru  Drepturi 
Sociale,  Comisia  Europeană  împotriva 
Rasismului  şi  Intoleranţei,  OSCE-
ODIHR.  O  secţiune  distinctă  a  fost 
rezervată  temei  «Agenţia  Drepturilor  
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  –  
echivalentul  unei  instituţii  naţionale», 
cu  referire  la  Carta  drepturilor 
fundamentale  a  Uniunii  Europene,  la 
problematica  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale  ale  omului  aşa cum este 
reglementată  de  dreptul  constituţional 
intern  şi  cum  face,  în  acelaşi  timp, 
obiect  al  reglementărilor  de  drept 
internaţional  public.  „Relaţia  dintre  
instituţiile  naţionale  şi  celelalte  
autorităţi/instituţii  ale  statului” şi 
«Educaţia  pentru  promovarea  şi  
protecţia  drepturilor  omului»  au  fost 
alte  teme  de  dezbatere  din  cadrul 
cursurilor Universităţii. De asemenea, a 
fost  organizată o expoziţie de carte  cu 
lucrările  Institutului  Român  pentru 
Drepturile Omului şi lansarea ultimelor 
volume  apărute  sub  egida  Institutului 
Român  pentru  Drepturile  Omului.  La 
această  ediţie  a  Universităţii  au 
participat  experţi,  cercetători,  cadre 
didactice  universitare,  magistraţi, 
doctoranzi  şi  masteranzi,  reprezentanţi 
ai  unor  organizaţii  neguvernamentale 
interne şi internaţionale.

• a  XVIII-a  ediţie  a  concursurilor 
naţionale  ale  elevilor  „Olimpiada  de 
educaţie  şi  cultură  civică”  şi  a  XII-a 
ediţie  a  concursului,  „Democraţie  şi  
toleranţă”;

• dezbateri,  simpozioane,  colocvii 
consacrate  promovării  drepturilor 
omului în diferite domenii  (a se vedea 
Anexa A) etc.;
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1. Educarea tinerei generaţii în spiritul  
respectării  drepturilor  şi  libertăţilor  
fundamentale  ale  omului,  al  demnităţii  şi  
toleranţei, al schimbului liber de opinii, 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”, 
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;  de asemenea,  Concursul  de 
creativitate didactică în domeniul realizării de  
materiale  auxiliare  utilizabile  în  educaţia  
pentru  drepturile  omului  şi  a  Concursului  
naţional  de creaţie  literară şi  creaţie  plastică  
pentru elevii din învăţământul primar.

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  pentru 
asumarea  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) Olimpiada naţională de ştiinţe socio-
umane,  ajunsă la  cea  de-a  XVIII-a  ediţie,  s-a 
desfăşurat în luna aprilie 2011, la Ploieşti, fiind 
organizată  în  parteneriat  cu  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. Şi la 
această ediţie cele mai bune lucrări realizate de 

echipajele  participante  au  fost  premiate  de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

b) A  XII-a  ediţie  a  etapei  finale  a  
Concursului  naţional  „Democraţie  şi  
toleranţă”

Concursul  iniţiat  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului  reprezintă  o  formă  complexă  de 
educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din 
ciclul primar şi gimnazial. 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 
Buzău, a urmărit  dezvoltarea competenţelor de 
cooperare  la  nivelul  grupului,  stimulând 
preocupările pentru cunoaşterea conceptelor de: 
democraţie,  toleranţă,  drepturile  omului, 
drepturile copilului precum şi a relaţiilor dintre 
acestea.  A  urmărit,  de  asemenea,  cunoaşterea 
principalelor  reglementări  naţionale  şi 
internaţionale  în  materie,  şi  în  acelaşi  timp, 
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.

În urma rezultatelor la cele trei probe ale 
concursului, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului a acordat premiile speciale şi menţiunile 
„Drepturile Omului”.

3.  În  domeniul  pregătirii  continue  a 
profesorilor  şi  învăţătorilor  care  realizează  
educaţia pentru drepturile omului, în anul 2011 
s-au  desfăşurat  în  parteneriat  cu  diferite 
Universităţi (Şcoala Naţională de ştiinţe Politice 
şi  Administrative,  Universitatea  „Ovidius” 
Constanţa,  Universitatea  de  Nord  Baia  Mare, 
Universitatea  Ecologică,  Universitatea „Spiru 
Haret”, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Universitatea 
„Vasile Goldiş” etc.), cu Case ale Corpului Didactic 
(Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Craiova, Timişoara, 
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Sibiu, Cluj, Baia Mare, Braşov, Iaşi, Constanţa 
etc.)  numeroase  acţiuni  menite  să  marcheze 
Ziua  Internaţională  a  Drepturilor  Omului 
precum şi alte zile internaţionale consacrate de 
Organizaţia  Naţiunilor  Unite,  acţiuni  care  au 
avut  loc  în  diferite  zone  ale  ţării  (a se vedea 
Anexa A). 

a)  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  a  organizat  la  Casa Corpului  Didactic 
Sibiu un simpozion cu caracter comemorativ şi 
educaţional,  consacrat  Zilei  Internaţionale  a 
Luptei  Împotriva  Fascismului  şi 
Antisemitismului,  activitate  destinată 
profesorilor  din unităţi  de învăţământ  liceal  şi 
gimnazial.  Prin  această  acţiune  s-a  urmărit  ca 
participanţii  să  conştientizeze  importanţa 
cunoaşterii şi protejării drepturilor omului şi, în 
special,  să  realizeze  un  schimb  de  informaţii 
privind  implicarea  elevilor  în  acţiuni 
extraşcolare şi extracurriculare. 

Ciclul  de  activităţi  a  continuat,  cu 
simpozionul „Protecţia împotriva rasismului şi  
discriminării”,  organizat  de  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Casa 
Corpului  Didactic  Iaşi  şi  cu  simpozionul, 
„Proiectul  Holocaust  Education  in  Romania”, 
la  care  au  participat  cadre  didactice,  studenţi, 
elevi şi care a cuprins şi o expoziţie de desene 
cu participarea unor unităţi şcolare din Ploieşti: 
Colegiul Naţional „Jean Monet”, Şcoala „I. A. 
Basarabescu”,  Şcoala  „Ludovic  Mrazek”, 
Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Colegiul 
Naţional  „I.  L.  Caragiale”,  Colegiul  Tehnic 
„Elie Radu”, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, 
Colegiul  Economic  „Virgil  Madgearu”,  Liceul 
de artă „Carmen Silva”.

De  asemenea,  au  avut  loc  dezbateri  în 
numeroase instituţii de învăţământ superior; cu 
titlu  de  exemplu:  Şcoala  Naţională  de  Studii 
Politice  şi  Administrative,  Universitatea 
Ecologică,  Universitatea  „Dimitrie  Cantemir” 
etc.

b)  Cu  ocazia Zilelor  Casei  Corpului 
Didactic Bucureşti – „Ziua Porţilor Deschise”, 
Institutul  a  participat  la  seminarul  cu  tema 
„Importanţa  şi  actualitatea  educaţiei  pentru 
drepturile  omului  şi  copilului  în  sistemul  de  
învăţământ preuniversitar”.

c) La împlinirea a douăzeci şi doi de ani 
de la adoptarea de către ONU a Convenţiei cu 
privire la drepturile copilului, Institutul Român 

pentru Drepturile Omului a organizat acţiuni la 
nivel naţional,  în parteneriat  cu Casa Corpului 
Didactic Iaşi, Casa Corpului Didactic Bucureşti, 
Casa Corpului Didactic Botoşani, Gimnaziul de 
stat „Zaharia Boiu”.

d)  Institutul  a  organizat  mese  rotunde, 
cursuri, dezbateri, expoziţii de carte şi de lucrări 
realizate  de  studenţi  şi  elevi  în  scopul 
promovării  Zilei  de  luptă  împotriva 
discriminării  în  colaborare  cu  Casa  Corpului 
Didactic Iaşi şi Casa Corpului Didactic  Caraş-
Severin.

e)  În  domeniul  promovării  drepturilor 
femeii,  Institutul a organizat  dezbateri  şi mese 
rotunde consacrate temei „Asigurarea egalităţii  
de  şanse  între  femei  şi  bărbaţi  în  Uniunea  
Europeană”.

f)  Cu  ocazia  Zilei  internaţionale  a 
comemorării  victimelor  Holocaustului,  au  fost 
organizate  manifestări  ştiinţifice  în  colaborare 
cu Universitatea „Dimitrie Cantemir”, la Târgu 
Mureş.

g)  Seminar  organizat  cu  ocazia  Zilei 
internaţionale a limbii materne, în colaborare cu 
elevii  Şcolii  „Marcela  Peneş”,  UNESCO  şi 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

h)  Activitate  de formare  de tip  contact 
organizată  în  colaborare  cu Catedra  de  Ştiinţe 
Sociale a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din  Târgu  Mureş,  cu  ocazia  Zilei  mondiale  a 
apei.

i) Masă rotundă organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  Casa  Corpului  Didactic  Galaţi,  cu  ocazia 
Zilei internaţionale a femeii.

j)  Activităţi  educaţionale  pe  tema 
drepturilor  omului  organizate  cu  ocazia  Zilei 
mondiale  pentru  diversitate  culturală,  pentru 
dialog  şi  dezvoltare,  în  colaborare  cu 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

l)  Acţiune de formare  la  Şcoala nr.  93 
„Emil Racoviţă” din Bucureşti,  cu ocazia Zilei 
internaţionale a biodiversităţii.

m)  Celebrarea  Zilei  Internaţionale  a 
Drepturilor  Omului  s-a  realizat  printr-un ciclu 
de  acţiuni  organizate  la  câteva  şcoli  din 
Bucureşti  (Şcoala  nr.  117,  Şcoala  nr.  4 
„Principesa  Margareta”,  Şcoala  nr.  190 
„Marcela  Peneş”),  Ploieşti,  Baia  Mare,  Iaşi  şi 
Cheia.  Tot  cu  această  ocazie  a  fost  inaugurat 
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Comitetul Drepturilor Omului şi al Drepturilor 
Copilului la Şcoala nr. 7 Botoşani.

4.     Activităţi  consacrate  administrării   
justiţiei

În baza acordurilor de parteneriat pe care 
Institutul  le  are  cu  Consiliul  Superior  al 
Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie,  Institutul  Naţional  al  Magistraturii, 
Şcoala Naţională de Grefieri, Institutul Naţional 
pentru  Pregătirea  şi  Perfecţionarea  Avocaţilor, 
Institutul  Notarial,  s-au  desfăşurat  activităţi  la 
instanţe judecătoreşti, parchete şi barouri, pentru 
o  mai  bună cunoaştere  a  celor  mai  importante 
drepturi pe care le au cetăţenii şi pentru a veni în 
sprijinul  justiţiabililor.  Cunoaşterea  lor,  a 
reglementărilor  interne  şi  internaţionale, 
reprezintă  condiţia  esenţială  pentru  asigurarea 
protecţiei şi promovării drepturilor omului.

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

a)  Elaborarea unor programe speciale 
consacrate  unor  evenimente  mai  importante  şi 
consacrate ca atare de ONU, Consiliul Europei, 
OSCE,  Uniunea  Europeană  etc.  şi  cu 
semnificaţie  pentru  protecţia  şi  promovarea 
drepturilor omului, cum ar fi:

-  Deceniul  privind  educaţia  pentru 
dezvoltare durabilă (2005 – 2015);

-  46 de  ani  de la  intrarea  în  vigoare  a 
Pactului internaţional privind drepturile civile şi 
politice  şi  a  Pactului  internaţional  privind 
drepturile economice, sociale şi culturale;

- 56 de ani de la aderarea României  la 
ONU;

- 36 de ani de la înfiinţarea OSCE;

- 61 de ani de la  adoptarea Convenţiei 
europene pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale;

- 50 de ani de la adoptarea Cartei sociale 
europene;

-  12 ani  de la  adoptarea  Cartei  sociale 
europene – revizuită;

-  2011 –  Anul european  al 
voluntariatului.

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,  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Universitatea de Nord Baia Mare. Ea reprezintă 
un  centru  pilot  de  cercetare,  dezbatere  şi 
formare  la  nivel  postuniversitar,  având  în 
organizare  un  masterat  în  drepturile  omului, 
democraţie, pace şi toleranţă, unicul în ţară. În 
anul  2011,  a  finalizat  acest  masterat  o  nouă 
promoţie;  este  o  formă  de  pregătire  care 
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 îndeplinirea mandatului său, Institutul 
a avut în vedere atragerea instituţiilor publice şi 
a  organizaţiilor  neguvernamentale  prin 
intermediul  unor  parteneriate  în  domeniul 
drepturilor omului. Şi în 2011 au fost încheiate, 
respectiv,  reînnoite  astfel  de parteneriate,  fiind 
obţinute rezultate notabile în cadrul activităţilor 
desfăşurate. Amintim astfel:

- Participarea Institutului Român pentru 
Drepturile  Omului  la  deschiderea  cursului 
internaţional  cu  tema  „Lupta  împotriva 
discriminării şi promovării incluziunii sociale a 
tinerilor din grupurile vulnerabile prin activităţi 
de  voluntariat”  în  cadrul  Proiectului  cu  tema 
„Tineret în acţiune”, în parteneriat cu Asociaţia 
pentru  Dialog  Intercultural,  Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului, 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO 
şi  Centrul  de  Cultură  şi  Arte  „George 
Topârceanu” din Curtea de Argeş.
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- Participarea Institutului Român pentru 
Drepturile  Omului  la  audierea  publică  din 
cadrul  Comisiei  de  Învăţământ  a  Camerei 
Deputaţilor,  privind  statutul  educaţiei  civice, 
educaţiei pentru drepturile omului şi al educaţiei 
interculturale  în  contextul  actual  al  sistemului 
educaţional din România.

- Participare  la  Simpozionul  cu  tema 
„Cine apără drepturile copilului?”, organizat la 
Centrul Infoeuropa de Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor  Educative,  având  ca  parteneri 
Universitatea din Bucureşti, Centrul Infoeuropa, 
Tribuna  Învăţământului  şi  reprezentanţi  ai 
instituţiilor:  Institutul Român pentru Drepturile 
Omului,  MECTS, ISMB, UNICEF, UNESCO, 
FONPC,  DGASPC  şi  Institutul  de  Ştiinţe 
Sociale.

- Participare la Şcoala de vară „Tinerii  
împotriva  corupţiei”,  organizat  la  Bacău  în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru” – Centrul Regional de Resurse pentru 
Educaţia Civică Bacău.

- Seminar organizat de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  la  Grupul  Şcolar 
Iernut cu tema „Sistemul drepturilor omului –  
un sistem în evoluţie”.

- Conferinţa  cu  participare 
internaţională  cu  tema  „Educaţia  pentru 
cetăţenie  democratică  şi  drepturile  omului”, 
eveniment  organizat  în  parteneriat  cu  Casa 
Corpului Didactic Iaşi.

- Simpozion  organizat  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului la Şcoala nr. 
93  „Emil  Racoviţă”  din  Bucureşti  cu  tema 

„Metode  pedagogice  alternative  în  educaţia  
pentru drepturile omului şi copilului”.

- Participare  la  Simpozionul  „Acţiune  
afirmativă  –  un  loc  sub soare”,  organizată  în 
colaborare  cu  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului  Bucureşti,  Colegiul  Naţional 
„Octav Onicescu” şi Comisia Naţională pentru 
UNESCO.

- Participare  la  Simpozionul 
internaţional  „Copiii  –  victime  ale  sărăciei”, 
tema  abordată  fiind  „Dreptul  copilului  la  o  
viaţă demnă. Preocupări internaţionale actuale  
privind combaterea sărăciei”.

- Participare la evenimente ce au urmărit 
promovarea  dreptului  la  muncă,  de  exemplu: 
seminarul  internaţional  „Egalitate  la  angajare  
şi  locul  de muncă.  Campanie de informare şi  
conştientizare  în  vederea  schimbării  atitudinii  
sociale şi a stereotipurilor la angajare şi locul  
de  muncă” şi  conferinţa  internaţională 
„Împreună  pe  piaţa  muncii”,  organizate  de 
către  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  în 
parteneriat cu Fundacion Secretariado Gitano şi 
Asociaţia  Pakiv România,  cu ocazia  finalizării 
Proiectului „Împreună pe piaţa muncii”, proiect 
cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin 
Programul  Operaţional  Sectorial  pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane şi de Guvernul 
României  prin  Programul  Operaţional 
Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Axei 
Prioritare 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul  major  de  intervenţie  6.2  – 
„Îmbunătăţirea  accesului  şi  a  participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

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, 
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rapoarte etc. la acţiuni organizate de acestea  (a 
se vedea Anexa B) ilustrează aprecierea de care 
se bucură  Institutul  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  a  atras  de  multe  ori 
participarea la manifestările sale şi a determinat 
implicarea în organizarea lor a numeroşi factori 
cu  atribuţii  sau  preocupări  în  domeniul 
drepturilor omului, din cadrul Parlamentului, al 
Guvernului, al organismelor guvernamentale şi 
neguvernamentale sau organizaţii internaţionale 
şi  regionale.  Prin  antrenarea  acestor  factori  – 
contribuţia  lor  constând  din  lucrări,  materiale 
proprii, prezentări, comunicări sau expertize ori 
rapoarte din partea instituţiilor sau organizaţiilor 
pe  care  le-au  reprezentat  –  s-a  urmărit  o  mai 
bună  comunicare  şi  o  mai  strânsă  colaborare 
pentru  găsirea  şi  aplicarea  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.

●  „Protecţia  drepturilor  copilului  în  
România”  reprezintă  tema  de  dezbatere  din 
cadrul colocviului organizat de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului în  parteneriat  cu 
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Drept  şi  Ştiinţe  Administrative,  fiind 
determinată  de  multitudinea  de  reglementări 
juridice apărute în ultima perioadă care au avut 
ca  obiect  copilul  şi  drepturile  sale,  familia  şi 
modul în care factorii statali trebuie să acţioneze 
asupra  protecţiei  acestor  drepturi.  În  cadrul 
acestei  acţiuni  s-a  discutat  despre  necesitatea 
înfiinţării „Avocatului pentru copii” în România 
şi  a  fost  elaborată  Strategia  naţională  pentru 
protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului 
având  ca  obiectiv  mobilizarea  resurselor 
necesare,  responsabilizarea  factorilor  relevanţi 
şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea 

protecţiei  şi  respectării  drepturilor  copilului, 
precum şi a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale 
copilului.

●  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului,  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru 
Dialog  Intercultural,  Asociaţia  EFECT, 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului, Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO  şi  Centrul  Cultural  al  Ministerului 
Administraţiei şi Internelor – Biroul Tradiţii şi 
Educaţie,  a  participat  la  organizarea  şi 
desfăşurarea la Centrul Cultural al Ministerului 
Administraţiei  şi  Internelor  a  unor  acţiuni 
intitulate metaforic  „Mărţişorul toleranţei”. La 
manifestare au participat elevii unor prestigioase 
licee,  colegii  naţionale  şi  şcoli  din  Bucureşti 
care  au promovat  toleranţa  şi  respectul  pentru 
diversitatea culturală, au creat prin simbolistica 
teatrală  un  context  în  care  tinerii  aparţinând 
diferitelor grupuri de cultură să se cunoască şi 
să socializeze.

• Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a  organizat,  în  colaborare  cu  IDEF, 
ANUROM,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia, 
ARODF, LIRDO, ARDOVT,  cu prilejul  Zilei  
internaţionale a femeii,  al împlinirii  a 220 de 
ani de la „Declaraţia drepturilor femeii” şi a o 
sută de ani de când această zi a fost sărbătorită 
pentru  prima  dată  în  lume,  o  masă  rotundă 
având ca temă chiar logo-ul din acest an ales de 
ONU „Uniţi-vă pentru a pune capăt violenţelor  
împotriva  femeii”.  În  cuvântul  de  deschidere, 
reprezentantul  Comitetului  Director  al  IDEF a 
făcut  referire  la  importanţa  Declaraţiei  pentru 
drepturile  femeii  şi  cetăţenei  precum  şi  o 
prezentare  a  conţinutului  acestei  Declaraţii, 
subliniind lupta curajoasă şi atât de neobişnuită 
în acele timpuri  pe care Olympe de Gouges a 
purtat-o  în  domeniul  drepturilor  femeii.  Prin 
această acţiune s-a dorit şi s-a realizat un dialog 
interesant şi complex pe tema drepturilor femeii 
ce a urmărit în special identificarea unor acţiuni 
concrete  pentru  asigurarea  respectării  şi 
promovării  drepturilor  femeii.  La  acest  dialog 
au  participat  membri  ai  Parlamentului, 
reprezentanţi  ai  IDEF,  numeroase  organizaţii 
neguvernamentale,  cercetători  ştiinţifici,  cadre 
didactice  universitare  şi  reprezentanţi  ai  mass 
media.
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• Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  a  desfăşurat  o  activitate  susţinută  de 
conştientizare a temei propuse de OMS în acest 
an  „Rezistenţa  antimicrobiană  şi  răspândirea  
globală a acesteia”, cu ocazia Zilei mondiale a 
sănătăţii.  În  acest  sens,  Institutul  a  lansat  o 
amplă campanie de informare, conştientizare şi 
identificare  a  unor  soluţii  prin  diverse  acţiuni 
care au avut loc în mai multe oraşe: 

a)  Baia  Mare -  ziua  a  fost  marcată 
împreună  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă, Universitatea de Nord, Baia Mare, 
prin desfăşurarea de întâlniri cu studenţii şi 
cadrele  didactice ale Universităţii  de Nord, 
Baia Mare. 
b)  Bistriţa  -  acţiuni  de  informare, 
conştientizare  şi  identificare  a  unor  soluţii 
privind rezistenţa antimicrobiană realizate în 
colaborare  cu  filiala  Bistriţa  a  Asociaţiei 
Nevăzătorilor şi Direcţia de asistenţă socială 
Bistriţa; 
c)  Cheia -  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu 
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu”  şi  cu  concursul  Muzeului  de 
Ştiinţe ale Naturii din localitate, a organizat 
un simpozion şi  o  expoziţie  de documente 
informative  pe tema „Drepturile  omului  şi  
sănătatea”; 
 d) De asemenea, în colaborare cu Fundaţia 
„Adolescenţa”  şi  Casa  Corpului  Didactic 
Prahova, Institutul a iniţiat mai multe acţiuni 
cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a  Sănătăţii  la 
Ploieşti şi  Buzău.  Sediul  Casei  Corpului 
Didactic  din  Ploieşti  a  fost  gazda  unei 
expoziţii de materiale informative, în efortul 
comun de combatere a răspândirii rezistenţei 
antimicrobiene. Prin informarea concertată a 
elevilor, a tinerilor şi a cadrelor didactice s-a 
urmărit conştientizarea publicului în vederea 
luării unor măsuri preventive pentru evitarea 
şi  combaterea  rezistenţei  organismului  la 
medicamentele  antimicrobiene  –  problemă 
care  devine  tot  mai  periculoasă  la  nivel 
mondial. 
e) La Şcoala din localitatea Scărişoara, din 
judeţul  Buzău,  ziua de 7 aprilie  a prilejuit 
dezbaterea  temei  „Dreptul  copiilor  la  
educaţie  pentru  sănătate.  Prevenirea  şi  
combaterea  îmbolnăvirilor  atât  în  familie,  

cât şi în şcoală”. Cu acest prilej,  elevii  au 
aflat  despre  campania  Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii şi au primit răspunsuri 
la  întrebările  puse  în  cadrul  activităţilor 
desfăşurate  sub şi  despre logo-ul din acest 
an  „Rezistenţa  antimicrobiană:  dacă  nu 
intervenim azi, nu vom putea trata mâine”.
f)  Cu concursul  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  pe website-ul Fundaţiei 
„Adolescenţa” a  fost  preluată  şi  publicată 
campania  OMS  împreună  cu  afişul  de 
popularizare a temei din acest an.

La  toate  aceste  acţiuni se  adaugă 
conferinţa,  cu  participare  internaţională,  ce  a 
avut loc la Bucureşti, şi la care au fost prezenţi 
reprezentanţi ai IDEF, Family Forum, Asociaţiei 
pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţiei 
Române pentru Drepturile Femeii - ARODF, ai 
unor  instituţii  guvernamentale  şi 
neguvernamentale,  cercetători  ştiinţifici, 
doctoranzi  precum  şi  reprezentanţi  ai  mass 
media.  Au  fost  prezentate  teme,  precum: 
„Evoluţia sistemului de sănătate din România”, 
„Provocări  actuale:  lupta  contra  apariţiei  
noilor microbi şi a rezistenţei organismului faţă  
de  medicamentele  antimicrobiene”, 
„Capacitatea de acţiune şi reacţie a guvernelor  
în cazul confruntării cu dezastre de proporţii”. 
Pe tot parcursul dezbaterilor s-au căutat şi s-au 
propus soluţii  concrete,  acordându-se o atenţie 
specială  rolului  important  care  îi  revine 
campaniei de conştientizare a populaţiei.

Au fost organizate, de asemenea, expoziţii 
de  carte  cu  lucrările  în  domeniu  publicate  de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

●  Ziua  internaţională  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. 

Institutul,  împreună  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România a organizat o suită 
de manifestări  unde au fost  prezentate  diverse 
aspecte  ale  problematicii  promovării  şi 
garantării  drepturilor  familiei,  dar  şi  a 
greutăţilor  şi  prejudecăţilor  cu  care  aceasta  se 
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confruntă  atât  pe  plan  naţional  cât  şi 
internaţional.  „Rolul  familiei  în  societatea  
românească”  este  tema  mesei  rotunde  care  a 
încheiat şirul manifestărilor dedicat acestei zile. 
Au  fost  scoase  în  evidenţă  preocupările 
existente  pentru  creşterea  rolului  familiei  în 
viaţa socială, dar şi problemele şi greutăţile pe 
care aceasta le întâmpină, noile provocări dar şi 
şansele  noi  cu  care  se  confruntă  mai  ales 
tinerele  familii  odată  cu  intrarea  României  în 
Uniunea Europeană. S-a afirmat, ca o concluzie 
finală,  că  pentru  viitorul  familiei  depăşirea 
dificultăţilor economice este foarte importantă, 
dar nu şi suficientă,  pentru că înainte de orice 
este nevoie ca societatea să-şi regăsească şi să-şi 
cultive  resursele  morale  care,  împreună  cu 
înţelepciunea  şi  respectul  persoanei  au  stat 
dintotdeauna la temelia familiei.

● Institutul a organizat în parteneriat cu 
Casa  Corpului  Didactic  Iaşi  simpozionul  cu 
tema  „Educaţia  pentru  cetăţenie  activă  – 
educaţie  prioritară”,  ECAEP  2011. 
Manifestarea  s-a  înscris  în  seria  unor 
evenimente  naţionale,  cu  participare 
internaţională, fiind un prilej pentru participanţii 
români  ca,  alături  de  partenerii  europeni,  să 
evidenţieze  similarităţile  şi  diferenţele  dintre 
realizările româneşti şi cele europene, reflectând 
retrospectiv  şi  în  perspectivă  asupra  abordării 
educaţionale  a  cetăţeniei  active  şi  a 
voluntariatului. 

Ea,  a reunit  aproximativ  100  de 
participanţi din ţară şi din străinătate: Bulgaria, 
Spania,  Turcia,  Italia,  Marea Britanie,  Olanda, 
Polonia,  instituţii  cu  abilitare  în  formare, 
furnizori de formare, cercetători, cadre didactice 
universitare  şi  preuniversitare.  Au  fost,  de 
asemenea,  prezenţi  şi  reprezentanţi  ai 
Universităţii  „Alexandru  Ioan  Cuza”  Iaşi, 
Universităţii „Petre Andrei” Iaşi, Inspectoratului 
Şcolar  Judeţean  Iaşi,  Organizaţiei  „Salvaţi 
Copiii”,  Organizaţiei  „Alternative  Sociale”, 
Consiliului  Judeţean  Iaşi,  Primăriei 
Municipiului Iaşi.

Simpozionul  a  oferit participanţilor 
oportunitatea de a dezbate şi de a reflecta asupra 
importanţei  educaţiei  continue,  a  modalităţilor 
de  formare  a  cetăţenilor  europeni 
activi/proactivi în acord cu tendinţele europene. 
Această a doua ediţie a simpozionului ECAEP 

se constituie  într-un eveniment  de referinţă  în 
educaţia adulţilor,  alături  de alte preocupări  în 
domeniu, organizate de profesionişti în educaţie 
atât  la  nivel  local  şi  naţional  cât  şi  la  nivel 
internaţional.  În  cadrul  simpozionului, 
reprezentanţii  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului  au  condus  o  dezbatere  cu 
tema: „Cetăţenie europeană şi rolul educaţiei în  
formarea cetăţeniei active”.

●  Institutul,  în  parteneriat  cu 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
a  organizat  simpozionul  „Metode  moderne  de  
acţiune  pentru  protecţia  şi  promovarea  
drepturilor  omului”  destinat  studenţilor, 
masteranzilor  şi  corpului  didactic  din  cadrul 
Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice.  O  concluzie 
desprinsă în cadrul lucrărilor este că internetul a 
devenit un instrument indispensabil în realizarea 
activităţilor cotidiene şi, pe cale de consecinţă, 
mediul virtual poate şi trebuie să favorizeze şi 
să  promoveze  drepturile  omului,  să  lupte 
împotriva  inegalităţii,  a  discriminării  şi  a 
segregării pe piaţa muncii şi nu numai.

●  Ziua  mondială  a  mediului a  prilejuit 
organizarea,  la  Bucureşti,  de  către  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România,  Asociaţia  Română pentru Dreptul  la 
un  Mediu  Sănătos  şi  Universitatea  Ecologică 
Bucureşti, a unui simpozion cu tema „Un mediu 
sănătos pentru viitorul omului”. De asemenea, 
tot  cu  acest  prilej,  la  Iaşi,  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului a organizat dezbaterea 
„Dreptul la un mediu sănătos” în colaborare cu 
reprezentanţi  ai  Mitropoliei  Moldovei  şi 
Bucovinei şi ai Universităţii „Al. I. Cuza”.

În  cadrul  lucrărilor  a  fost  evidenţiat 
impactul  schimbărilor  climatice  generate  de 
activitatea  umană,  vizibile  la  scară  planetară, 
problemă 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,  de  asemenea,  remarcată 
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. Participanţii, profesori universitari, 
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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.

●  Atât  pe  plan  intern  cât  şi  pe  plan 
internaţional, mai ales în cadrul Agenţiei pentru 
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene, 
Institutul  a efectuat  de mai  mulţi  ani  cercetări 
privind  statutul  şi  drepturile  refugiaţilor. 
Simpozionul  „Asistenţa  medicală  acordată  
pacientului  refugiat”,  realizat  în  colaborare  cu 
cadre universitare din Universitatea de Medicină 
şi  Farmacie  Tg.  Mureş  şi  destinat  profesorilor 
universitari,  studenţilor,  cercetătorilor  şi 
reprezentanţilor  organizaţiilor 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu, s-
a înscris în suita de manifestări pe care şi le-a 
propus  Institutul  cu  ocazia  Zilei  mondiale  a  
refugiatului. Tot dintre acestea a făcut parte şi 
masa  rotundă  cu  tema  „60  de  ani  de  la  
adoptarea  Convenţiei  de  la  Geneva  privind  
statutul  refugiaţilor”,  organizată  în  colaborare 
cu  cadre  didactice  de  la  Universitatea  „Al.  I. 
Cuza”  din  Iaşi  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile 
Unite din România. 

De  asemenea,  au  avut  loc  numeroase 
dezbateri  cu  membri  ai  IDEF,  ai  Catedrei 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace  şi  toleranţă,  reprezentanţi  ai  societăţii 
civile  şi  ai  unor  ONG-uri  cu  preocupări  în 
domeniu.

●  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a desfăşurat numeroase activităţi având 
ca  suport  problematica  libertăţii  religioase. 
Amintim  simpozionul  „Drepturile  omului  şi  
libertatea  religioasă  la  limita  dintre  teorie  şi  
realitate”,  în  cadrul  căruia  a  fost  lansat 
„Raportul  pe  anul  2010  privind  libertăţile  
religioase  în  România”.  La  manifestare  au 
participat reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei 
şi Bucovinei, ai Bisericii Romano-Catolice din 
Iaşi,  ai  unor  organizaţii  neguvernamentale. 
Dezbaterea „Aspecte ale libertăţii religioase în  
România  şi  ale  educaţiei  pentru  toleranţă  şi  
respect pentru semeni”, a avut drept grup ţintă 
cadre didactice, studenţi ai Universităţii „Al. I. 

Cuza” din Iaşi,  reprezentanţi  ai Curţii de Apel 
Iaşi, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu. La 
sediul  său,  Institutul  a  organizat  numeroase 
dezbateri privind unele aspecte ale relaţiei dintre 
cetăţean, culte şi instituţii ale statului, la care au 
participat  membri  ai  IDEF,  ai  Catedrei 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă, ai Asociaţiei pentru Naţiunile 
Unite  din  România  şi  ai  altor  organizaţii 
neguvernamentale  din  domeniul  drepturilor 
omului.

Institutul a  furnizat  documentaţie  
ştiinţifică  privind  libertatea  religioasă  în  
România unor instanţe din UE şi SUA (puncte  
de vedere cu privire la drepturile religioase şi  
autonomia  cultelor  religioase  din  România,  
fiind prezentate şi analizate în acest sens o serie  
de  decizii  ale  Curţii  Constituţionale  a  
României). 

●  La  Târgu  Mureş,  s-a  desfăşurat 
seminarul „Dreptul la libertate, justiţie socială  
şi  solidaritate  la  nivel  european”,  fiind  astfel 
marcată  Ziua  internaţională  a  democraţiei, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Universitatea Dimitrie 
Cantemir,  Facultatea  de  drept.  Tot  cu  acest 
prilej  a avut loc şi la  Bucureşti dezbaterea cu 
tema  „Implicarea  României  în  promovarea  şi  
consolidarea  democraţiei  la  nivel  
internaţional”,  organizată  în  colaborare  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului, 
democraţie, pace şi toleranţă.

● În perioada 24-25 septembrie 2011 sau 
avut  loc  dezbateri  pe  tema  Directivei 
2010/41/UE  a  Parlamentului  European  şi  a 
Consiliului  privind  aplicarea  principiului 
egalităţii  de  tratament  pentru  bărbaţi  şi  femei 
care  desfăşoară  o  activitate  independentă, 
organizate  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.

● Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a organizat, în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la 
Vârsta  a  Treia,  cu  ocazia  celei  de-a  20-a 
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aniversări a  Zilei internaţionale a persoanelor  
vârstnice mai multe manifestări ştiinţifice având 
în prim plan problematica persoanelor vârstnice. 
Dintre acestea menţionăm masa rotundă cu tema 
„Spre  o  societate  a  tuturor  vârstelor”. 
Participanţii – parlamentari, experţi, cercetători, 
cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi 
şi  reprezentanţi  ai  unor  organizaţii 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu, au 
abordat  diferite  aspecte  ale  problematicii 
drepturilor  vârstnicilor  în  contextul  evoluţiilor 
demografice,  sociale  şi  economice  pe  plan 
global, regional şi intern.

● Ziua  Naţiunilor  Unite a  prilejuit 
organizarea  de  către  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  – 
ANUROM, Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă, 
Universitatea de Nord Baia Mare a mai multor 
manifestări  ştiinţifice  consacrate  evoluţiei 
mecanismelor  de  protecţie  şi  promovare  a 
drepturilor omului în sistemul ONU. 

Menţionăm  dezbaterea  „Drepturile  omului  
în  administrarea  justiţiei”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  cu 
concursul Asociaţiei Clubul de la Cheia „Victor 
Dan Zlătescu” şi al Tribunalului din Vălenii de 
Munte, la Vălenii de Munte. 

„Drepturile omului reflectate în sistemul  
ONU şi în legislaţia românească” a reprezentat 
reuniunea organizată în parteneriat cu Instituţia 
Prefectului Judeţului Constanţa şi s-a desfăşurat 
sub formă de comunicări şi dezbateri având ca 
teme aspecte ale activităţii ONU în cei 66 de ani 
care au trecut de la crearea organizaţiei,  rolul, 
realizările  şi  obiectivele  ONU,  ale  instituţiilor 
specializate din sistemul său. 

La  Bucureşti,  a  avut  loc  o  dezbatere 
interactivă cu membrii Consiliului reprezentativ 
al  elevilor  Şcolii  nr.  190 „Marcela  Peneş”,  pe 
tema „Structura Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  
în lume şi a activităţii acesteia în România prin  
intermediul agenţiilor sale specializate”.

„Drepturile omului în sistemul ONU” a 
fost  tema  abordată  în  cadrul  seminarului  cu 
participare internaţională, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  reprezentanţi  ai  IDEF,  Family  Forum, 

Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu”,  reprezentanţi  ai  unor  instituţii 
guvernamentale  şi  neguvernamentale, 
cercetători  ştiinţifici,  doctoranzi  etc.  Dintre 
temele  abordate  menţionăm:  „Relaţia  dintre  
libertatea  religioasă  şi  autorităţile  publice.  
Relaţiile  interconfesionale”;  „Rolul  ONU  în  
apărarea  drepturilor  refugiaţilor  şi  în  
combaterea violenţei, torturii şi a tratamentelor  
degradante şi inumane - exemplificări concrete  
din  zonele  de  conflict  existente  în  prezent  pe  
glob”; „Rolul IDEF în promovarea principiilor  
ONU” – s-a evidenţiat, printre altele, împlinirea 
a  30  de  ani  de  la  adoptarea  Declaraţiei  ONU 
privind  eliminarea  tuturor  formelor  de 
intoleranţă  şi  de  discriminare  din  motive  de 
religie sau de convingere.

De  asemenea,  Institutul  a  organizat  în 
mai  multe  oraşe seminarii,  întâlniri,  lansări  şi 
expoziţii  de  carte,  la  care  au  participat  elevi, 
studenţi,  cadre  didactice,  toate  având  ca  scop 
principal  evidenţierea  unor  metode  didactice 
atractive  privind  informarea  şi  sensibilizarea 
grupurilor ţintă cu privire la rolul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.

● În cadrul colaborării cu „UNITED for  
Intercultural  Action”  –  reţeaua  europeană  
împotriva  naţionalismului,  rasismului  şi  în  
sprijinul migranţilor şi al refugiaţilor, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului a organizat o 
serie de activităţi comemorative şi educaţionale 
care au avut loc cu prilejul Zilei internaţionale  
de  luptă  împotriva  rasismului  şi  
antisemitismului.  Fiecare activitate  s-a adresat 
unui  grup  ţintă,  discutându-se  astfel 
modalităţile,  instrumentele  şi  mecanismele  de 
promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  omului 
împotriva rasismului şi a discriminării  la nivel 
naţional,  european  şi  internaţional.  Dintre 
acestea menţionăm:

1)  Simpozionul  „Protecţia  împotriva 
rasismului  şi  discriminării”,  organizat  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  cu 
concursul Casei Corpului Didactic Iaşi, destinat 
cu  precădere  cadrelor  didactice  de  la  diferite 
instituţii  educaţionale,  precum  Inspectoratul 
Şcolar  Judeţean  Iaşi,  Universitatea  „Al.  I. 
Cuza”, Casa Corpului Didactic Iaşi, Centrul de 
Studii  Europene,  reprezentanţi  ai  mass-media 
ieşene. Enunţăm selectiv dintre temele abordate: 
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„Migraţie,  minorităţi  şi  atitudini  în  lumea 
românească”, „Instrumente juridice europene de 
promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  omului 
împotriva rasismului şi a discriminării” etc. Tot 
în cadrul acţiunii au fost prezentate publicaţiile 
de  specialitate  ale  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  şi  a  fost  lansat  volumul 
„Protection against racism and discrimination”.

2)  Proiectul „Holocaust  education  in  
Romania”,  organizat  la  Ploieşti  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  Fundaţia  „Adolescenţa”,  Casa  Corpului 
Didactic  Prahova, a reunit  un număr însemnat 
de  elevi,  cadre  didactice,  studenţi,  voluntari 
precum  şi  reprezentanţi  ai  unor  organizaţii 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu. În 
cadrul  acestuia,  au fost  prezentate  proiecte  ale 
elevilor privind educaţia pe tema Holocaustului, 
expoziţii  de  desene  precum  şi  un  concurs  de 
jurnalism.  La  realizarea  acestor  activităţi  au 
contribuit:  Şcoala „I.  A. Basarabescu”,  Grupul 
Şcolar  „Ludovic  Mrazek”  Ploieşti,  Colegiul 
Naţional  „Nichita  Stănescu”  Ploieşti,  Colegiul 
Naţional  „I.  L.  Caragiale”  Ploieşti,  Colegiul 
Tehnic  „Elie  Radu”  Ploieşti,  Colegiul  Tehnic 
„Lazăr  Edeleanu”  Ploieşti,  Colegiul  Economic 
„Virgil  Madgearu”  Ploieşti,  Liceul  de  artă 
„Carmen  Silva”  Ploieşti.  Acest  proiect  pentru 
promovarea educaţiei nonformale, care a fost un 
bun prilej  pentru  discuţii,  schimb  de  păreri  şi 
opinii, a fost considerat un real succes întrucât 
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului  a 
suscitat un interes deosebit din partea publicului 
prezent  format  din  elevi,  studenţi,  voluntari, 
cadre didactice.

3)  Dezbaterea  „Cicatricele  fascismului  
şi  ale  antisemitismului  în  istoria  umanităţii”, 
organizată la Sibiu de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  şi  Casa  corpului  Didactic 
Sibiu, a vizat grupul ţintă format din profesorii 
care  predau  disciplina  istorie,  atât  la  nivel 
gimnazial cât şi liceal, precum şi inspectorii de 
specialitate.  În  cadrul  acestei  tematici 
participanţii  au  realizat  conexiuni  cu 
problematica  drepturilor  omului,  au  făcut 
schimb  de  bune  practici,  insuflându-le  astfel 
elevilor  dorinţa  de  a  participa  la  acţiuni 
extraşcolare şi extracurriculare.

4)  În  cadrul  manifestărilor  consacrate 
Zilei  internaţionale  de  luptă  împotriva 
rasismului  şi  antisemitismului,  în  amintirea 

victimelor  „Nopţii  de  cristal”,  s-a  înscris  şi 
seminarul cu participare internaţională  „Pentru 
a  preveni  xenofobia,  rasismul  şi  
antisemitismul”, organizat de IRDO la Cheia, la 
care şi-au dat concursul reprezentanţi ai IDEF, 
ANUROM,  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu”,  Family  Forum,  Asociaţia  Română 
pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană. 
Temele  principale  ale  dezbaterii  au  fost:  „Să 
construim  o  Europă  democratică,  
plurilingvistică  şi  pluriculturală”,  „Convenţia  
ONU împotriva rasismului: istorie, actualitate”, 
„Plurilingvism  şi  pluriculturalitate  în  spaţiul  
şcolar”, „Mass-media,  instrumente  de  
promovare a pluriculturalismului”.

Tot în acest registru  s-a înscris şi masa 
rotundă  „Protecţia  împotriva  rasismului  şi  a  
discriminării” .

5) „Toţi  oamenii  egali,  indiferent  de  
cultură” a  fost  tema  acţiunii  cultural-artistice 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  cu  sprijinul  Şcolii  nr.  90 
„Marcela  Peneş”  din  Bucureşti  şi  realizată  cu 
concursul elevilor din învăţământul primar şi al 
cadrelor  didactice.  Scopul  a  fost  demonstrarea 
unităţii  în  diversitate  şi  educaţia  pentru 
multiculturalitate.  Astfel,  au  fost  prezentate 
cântece populare, atât româneşti cât şi în limbile 
minorităţilor  naţionale,  dansuri,  poezii,  s-au 
făcut  referiri  la  confluenţa  culturilor,  s-a 
explicat  şi  exemplificat  specificul  diferitelor 
porturi populare.

6)  La  Târgu  Mureş  a  avut  loc  masa 
rotundă „Antirasism prin sport”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Asociaţia „Civitas Mundi”, la care au participat 
oameni  din lumea sportului,  campioni  care au 
scos  în  evidenţă  importanţa  luptei  împotriva 
rasismului,  discriminării,  intoleranţei  pentru 
victoria fair play-ului. De asemenea, a avut loc 
şi prezentarea cărţii „Protection against racism 
and discrimination”, publicată de Institut.

Aceste  manifestări  au  fost,  de  altfel, 
evidenţiate  în  publicaţiile  revistei  editate  de 
„UNITED  for  Intercultural  Action”  –  reţeaua 
europeană împotriva naţionalismului, rasismului 
şi în sprijinul migranţilor şi al refugiaţilor.

●  Problematica  drepturilor  omului  în 
relaţia  administraţie-cetăţean  a  fost  tratată  în 
cadrul  conferinţei  internaţionale  „Necesitatea  
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reformei  în  drept  şi  administraţia  publică”, 
organizată  de  Universitatea  „Petru  Maior”  din 
Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Juridice  şi  Administrative,  în  parteneriat  cu 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
Institutul  de Cercetări  Juridice,  „Acad.  Andrei 
Rădulescu”,  Institutul  de  Economie  Naţională, 
Universitatea  din  Salento,  Italia,  Universitatea 
din Miskolc, Ungaria, Universitatea „Corvinus” 
din Budapesta,  Fundaţia „Pro Iure” şi Reţeaua 
Universităţilor Central Europene pentru Educare 
şi  Cercetare  Antreprenorială,  Erasmus 
Multilateral Projects, pe tema bunelor practici în 
domeniul drepturilor omului.

● Şi  în  acest  an,  problematica  privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi s-a reflectat 
în numeroasele lucrări de cercetare care au fost 
prezentate atât în cadrul unor acţiuni interne cât 
şi  internaţionale.  Dintre  acestea  amintim 
întâlnirea  cu  cadre  didactice,  doctoranzi  şi 
reprezentanţi  ai  Direcţiei  pentru  protecţia 
copilului  Timişoara  pentru  a  sensibiliza 
populaţia  cu  privire  la  persoanele  cu  nevoi 
speciale,  marginalizate  de  societate  şi  de  a 
combate  discriminarea  acestora.  Întâlnirea, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  şi  Facultatea  de  Drept  şi 
Ştiinţe  Administrative,  Universitatea  de  Vest, 
Timişoara, a atras atenţia asupra necesităţii unor 
programe  specializate  de  lucru  cu  grupurile 
ţintă, astfel încât să fie stimulată gândirea logică 
şi spiritul de competitivitate şi de combativitate 
în  rândul  copiilor,  în  scopul  integrării  lor 
sociale.

●  În  cadrul  manifestărilor  dedicate 
„Săptămânii  drepturilor  omului”,  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  a  organizat 
numeroase acţiuni, dintre care amintim:

- „Ziua porţilor deschise” – au avut loc 
prezentări de carte şi întâlniri cu elevi din mai 
multe şcoli din Bucureşti şi din judeţul Prahova;

-  Masa  rotundă  cu  tema  „Priorităţi  în  
domeniul  drepturilor  omului”,  organizată  în 
colaborare cu Fundaţia „Pro Iure”;

- Cea de a XVII-a ediţie a Universităţii 
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  având  ca 
temă  „Rolul  instituţiilor  naţionale  în  
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului”, 
organizată în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor 

Unite  din  România,  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu” şi cu concursul IDEF. Această ediţie a 
fost  dedicată  aniversării  a  20  de  ani  de  la 
înfiinţarea institutului şi a împlinirii a 63 de ani 
de  când  Adunarea  Generală  a  Organizaţiei 
Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, document fundamental în 
lupta  popoarelor  lumii  pentru  înfăptuirea 
principiilor  şi  idealurilor  stipulate  de  Carta 
Naţiunilor Unite.

-  Acţiuni  de  sensibilizare  privind 
respectarea drepturilor omului  şi prezentare de 
carte cu tema „Drepturile copilului”, organizate 
împreună cu Colegiul Media din Bucureşti;

-  Inaugurarea  Cabinetului  „Drepturile  
omului  şi  ale  copilului”  la  Şcoala  nr.  17  din 
Botoşani;

-  Masă  rotundă  cu  tema  „Alege  
demnitatea.  Pune  capăt  discriminării”, 
organizată  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România;

-  În  colaborare  cu  Catedra  UNESCO 
pentru  drepturile  omului  democraţie,  pace  şi 
toleranţă  au  fost  organizate  dezbateri  la 
Universitatea de Nord, Baia Mare. Beneficiari: 
studenţi, doctoranzi şi cadre didactice din cadrul 
Universităţii;

• Simpozionul  „Acţiune  afirmativă  –  un 
loc sub soare”,  organizat  de Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului,  Inspectoratul  Şcolar  al 
Municipiului  Bucureşti,  Colegiul 
Naţional  „Octav  Onicescu”  în 
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru 
Dialog  Intercultural  şi  Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO, 
cu  participarea  Catedrei  UNESCO 
pentru  drepturile  omului  democraţie, 
pace şi toleranţă, Universitatea de Nord, 
Baia Mare.

• Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  a  participat  cu  rapoarte, 
comunicări şi cu publicaţii la numeroase 
acţiuni  pe  plan  internaţional.  Dintre 
acestea amintim:
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• A  doua  reuniune  a  Grupului  de  lucru 
pentru  Convenţia  ONU  cu  privire  la 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, din 
cadrul  grupului  european  de  instituţii 
naţionale  de  drepturile  omului, 
organizată  de  Centrul  Belgian  pentru 
Egalitate  de  Şanse  şi  Combatere  a 
Rasismului,  cu  participarea 
reprezentanţilor instituţiilor naţionale din 
grupul european, reprezentanţi ai reţelei 
Equinet  precum  şi  reprezentanţi  ai 
Agenţiei  pentru  Drepturi  Fundamentale 
a Uniunii Europene

• A  24-a  sesiune  a  Comitetului 
Internaţional  de  Coordonare  a 
Instituţiilor  Naţionale  pentru 
Promovarea  şi  Protecţia  Drepturilor 
Omului  (ICC),  organizată  de  Înaltul 
Comisariat  al  Organizaţiei  Naţiunilor 
Unite pentru Drepturile Omului şi ICC;

• Reuniunea  interregională  a 
reprezentanţilor  ţărilor  pentru  care 
urmează a fi revizuit modul în care sunt 
transpuse  în  legislaţie  şi  aplicate  în 
practică  prevederile  din  instrumentele 
internaţionale  şi  regionale  de drepturile 
omului,  organizată  în  Spania  de 
Departamentul  Instituţiilor  Naţionale  şi 
Mecanisme  Regionale  din  cadrul 
Înaltului  Comisariat  ONU  pentru 
Drepturile Omului;

• Conferinţa  „Interzicerea  formelor  de  
instigare  la  ură  naţională,  rasială  sau  
religioasă”  –  atelier  privind  Europa, 
organizată  de  Înaltul  Comisariat  ONU 
pentru Drepturile Omului;

• Seminarul  „Structurile  naţionale  de  
drepturile omului din statele membre ale  
Consiliului  Europei”,  organizat  de 
Consiliul Europei;

• Conferinţa privind Instituţiile Naţionale  
pentru  Drepturile  Omului  din  zona  
OSCE,  organizată  de  Biroul  OSCE 
pentru  Instituţii  Democratice  şi 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu 
Preşedinţia OSCE deţinută de Lituania;

• Simpozion  internaţional  cu  tema 
„Folosind  indicatorii  pentru  a  măsura 
drepturile  fundamentale  în  Uniunea  
Europeană:  provocări  şi  soluţii”, 

organizat  de  Agenţia  pentru  Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene;

• Reuniunea  Agenţiei  pentru  Drepturi 
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  şi 
Instituţiile  naţionale  pentru  protecţia  şi 
promovarea drepturilor omului;

• Masă  rotundă,  organizată  de  Agenţia 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene,  privind  „Optimizarea 
metodelor de comunicare şi colaborare  
dintre  instituţiile  naţionale  şi  
EQUINET”,  în  cadrul  căreia  au  fost 
create grupuri de lucru privind: accesul 
la  mass-media,  monitorizarea  audio-
vizualului,  mass-media  socială,  pe 
problemele  privind  activităţile  de 
comunicare,  educaţia  pentru  drepturile 
omului,  dizabilităţi  şi  discriminare  în 
domeniul sănătăţii;

• Reuniunea  „Cum  să  construim  o  mai  
bună  cooperare  în  materie  de  
comunicare  între  Agenţia  pentru 
Drepturi  Fundamentale,  instituţiile  
naţionale  pentru  drepturile  omului  şi  
organizaţiile  naţionale  pentru  
egalitate”, organizată de Agenţia pentru 
drepturi  fundamentale  a  Uniunii 
Europene;

• Conferinţa  internaţională  „Demnitatea  
şi  drepturile  imigranţilor  ilegali”, 
organizată  de  Agenţia  pentru  Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene; 

• A XV-a ediţie a Zilelor juridice franco-
române de drept comparat organizată de 
Societatea  Franceză  de  Legislaţie 
Comparată,  Facultatea  de  Drept  a 
Universităţii din Strasbourg, Institutul de 
Cercetări Juridice al Academiei Române, 
Universitatea Ecologică Bucureşti  şi cu 
concursul  cadrelor  didactice  din 
Universitatea  Bucureşti  şi  al 
cercetătorilor  Institutului  Român pentru 
Drepturile  Omului,  pe tema  „Aderarea 
UE  la  Convenţia  Europeană  a  
Drepturilor Omului”;

• Conferinţa „Viitorul drepturilor omului:  
tehnici  globale  cu  impact  local”, 
organizată  de  Consiliul  Irlandez  pentru 
Libertăţi Civile;
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• Întâlnirea Grupului european de lucru al 
Instituţiilor naţionale pentru protecţia şi 
promovarea  drepturilor  omului  privind 
drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi, 
organizată  de  Institutul  German  pentru 
Drepturile Omului;

• Simpozion  internaţional  cu  tema 
„Instituţia căsătoriei în cele trei  religii  
monoteiste”,  organizat  de  Universitatea 
„Ovidius”  din  Constanţa,  Centrul  de 
Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-
Canonice  al  celor  Trei  Religii 
Monoteiste  (Mozaică,  Creştină  şi 
Iudaică) în parteneriat cu ICT-Toulouse, 
Facultatea de Drept Canonic; 

• Conferinţa  internaţională  de  lansare  a 
Institutului  Internaţional  pentru 
Drepturile  Omului  cu  tema  „Cultura 
europeană a drepturilor omului. Dreptul  
de  proprietate”,  organizată  de 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir” – Bucureşti; 

• Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de 
Drept  şi  Ştiinţe  Administrative  din 
cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti, 
cu tema „Codificarea legislaţiei civile şi  
a  legislaţiei  penale.  Realitate  şi  
necesitate”; 

• Simpozionul  internaţional  „Copiii  –  
victime  ale  sărăciei”,  organizat  de 
Federaţia internaţională a Comunităţilor 
Educative  –  secţiunea  România,  în 
parteneriat cu Facultatea de Psihologie a 
Ştiinţelor Educaţiei a Universităţii „Titu 
Maiorescu”  din  Bucureşti,  Tribuna 
Învăţământului  şi  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului;

• Ediţia  a  V-a  a  Conferinţei  privind 
nediscriminarea şi egalitatea de şanse cu 
tema  „Exercitarea  dreptului  la  
nediscriminare şi  egalitate  de şanse în  
societatea  contemporană”,  organizată 
de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”, Bucureşti.

• Al  IV-lea  Forum  privind  problematica 
minorităţilor  cu  tema  „Garantarea 
drepturilor  femeilor  şi  fetelor  
minoritare”,  organizat  de  Consiliul 
pentru  Drepturile  Omului  la  cea  de-a 
XIX-a sesiune; 

• Conferinţa  internaţională  „Migraţia,  
globalizarea şi noi formaţiuni sociale”, 
organizată  de  Centrul  de  cercetări 
privind migraţia  internaţională  şi  relaţii 
etnice, din Norvegia, la împlinirea a 15 
ani de la înfiinţarea acestui centru.

IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR,
 DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR DIN DOMENIUL 

DREPTURILOR OMULUI

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  promovează formarea  şi informarea în 
domeniul drepturilor omului pentru organismele 
publice,  organizaţiile  neguvernamentale  şi 
persoane  fizice, cu  privire  la  respectarea, 
protejarea şi garantarea drepturilor omului prin 
reglementări  interne  şi  internaţionale,  instituţii 
şi mecanisme, practici şi uzanţe. El are rolul de 
a aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi cele 
mai  noi  cercetări  ştiinţifice  în  domeniul 
drepturilor omului, angajamentele internaţionale 
asumate de România şi modul în care ele sunt 
îndeplinite; în cadrul Institutului sunt traduse şi 
publicate  documente  internaţionale  care,  prin 
actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către 
instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale 
pentru  promovarea  şi  protecţia  drepturilor 
omului.

Publicaţii periodice

A)  Revista  trimestrială  „Drepturile 
Omului”  cuprinde  studii,  cercetări,  articole, 
comunicări şi rapoarte. Preocupările revistei se 
extind  şi  asupra  textelor,  reglementărilor 
naţionale  sau  internaţionale  cu  semnificaţii 
majore  în  domeniul  drepturilor  omului, 
jurisprudenţa  Curţii  Europene  a  Drepturilor 
Omului  precum  şi  cea  naţională  în  materie, 
note, comentarii sau recenzii. 

Tematica  abordată  cuprinde  analiza 
ştiinţifică  şi  diversificată  a  drepturilor 
fundamentale  ale  omului,  punându-se  accent 
pe  interdependenţa  şi  interacţiunea  dintre 
acestea  şi  valorile,  principiile,  normele  şi 
standardele  la  care  se  raportează  atât 
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instituţiile,  mecanismele,  cât  şi  termenii, 
conceptele  şi  tendinţele  metodologice  şi 
tehnologice.  La  acestea  se  adaugă  cronicile 
unor  evenimente  variate  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 
Român pentru Drepturile  Omului  sau la care 
acesta a participat. 

B) Info  IRDO,  buletinul  lunar 
informaţional, cuprinde  ştiri  de  actualitate, 
prezentate succint despre evenimentele legate 
de  drepturile  omului,  de  pe  plan  intern  şi 
internaţional,  studii şi cercetări  ştiinţifice.  De 
asemenea,  sunt  prezentate  diferite  speţe  ale 
Curţii  Europene  a  drepturilor  Omului  care 
încearcă  să  vină  în  întâmpinarea  cerinţelor 
actuale ale societăţii civile, ale instituţiilor sau 
ale studenţilor etc. Totodată, amintim rubricile 
care  sunt  consacrate  unor  documente 
internaţionale recent adoptate. 

Lucrări publicate în volume

Sub  egida  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului  au  apărut  noi  culegeri  de 
documente şi lucrări de cercetare.

• Drepturile copilului 
Volumul cuprinde reglementările interne 

şi  internaţionale  care  consacră  şi  garantează 
drepturile copilului, drepturi ce pot fi grupate în 
ansamblu  în  drepturi  de  protecţie  împotriva 
oricăror  forme  de  abuz  fizic  sau  emoţional, 
drepturi  de  dezvoltare,  strâns  legate  de 
asigurarea serviciilor necesare, precum educaţie 
şi îngrijire medicală, accesul tuturor la acestea şi 
drepturile de participare şi consultare a copiilor 
în legătură cu deciziile care îi privesc.

Evident,  reglementările  care  privesc  în 
mod  deosebit  pe  copii  se  regăsesc  şi  într-un 
tratat  complementar  Convenţiei  Drepturilor 
Omului,  şi  anume  Carta  Socială  Europeană, 
respectiv  Carta  Socială  Europeană  revizuită, 
care  consacră  şi  garantează  drepturile 
economice şi sociale.

Acest  volum  vine  în  întâmpinarea 
tuturor  celor  care activează  în  sectorul  public, 
privat  sau  al  societăţii  civile  şi  care  urmăresc 
interesul superior al copilului, pornind, desigur, 

în primul rând de la cunoaşterea reglementărilor 
internaţionale în materie.

• „Jurisprudenţa  Curţii  Europene  a 
Drepturilor  Omului.  Cazuri  recente  cu 
privire la România”

Culegerea  de  cazuri  recente  din 
jurisprudenţa  Curţii  Europene  a  Drepturilor 
Omului cu privire la România se adresează, în 
primul  rând,  magistraţilor,  avocaţilor  şi 
persoanelor cu atribuţii în administrarea justiţiei 
dar şi justiţiabililor.  Cunoaşterea jurisprudenţei 
CEDO  este  obligatorie,  întrucât  Constituţia 
României 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 acestea le conţin; 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,  remarcându-se  creşterea  numărului  şi 
diversificarea  articolelor  în  a  căror  sferă  de 
aplicare se înscriu. 

Culegerea  răspunde  nevoii  de 
informare  exactă,  riguroasă a  specialiştilor  din 
justiţie, legislativ, 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.

• Protection  against  racism  and 
discrimination  (Protecţia  împotriva 
rasismului şi a discriminării)

Lupta împotriva rasismului şi a discriminării 
a  cuprins,  de-a  lungul  timpului,  toate 
demersurile şi politicile naţionale care ar fi putut 
fi  coroborate  pentru  combaterea  rasismului,  a 
discriminării  rasiale,  a  xenofobiei  şi  a 
intoleranţei.  Istoria  a  demonstrat  că  aceste 
fenomene  sunt  incompatibile  cu  valorile 
democratice, cu respectul drepturilor omului, al 
demnităţii  şi  egalităţii.  Acţiunile  cu  caracter 
discriminatoriu  afectează  dreptul  la  viaţă  şi  la 
integritate  fizică  şi  psihică,  libertatea 
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individuală,  dreptul  la  apărare,  viaţa  intimă, 
familială şi privată, inviolabilitatea domiciliului, 
libertatea  conştiinţei,  libertatea  de  exprimare, 
dreptul la învăţătură, accesul la cultură, dreptul 
la  ocrotirea  sănătăţii,  drepturile  electorale  ş.a., 
rasismul  şi  discriminarea  încălcând  grav 
egalitatea,  dreptatea,  democraţia  şi  principiile 
statului  de  drept.  Instrumentele,  instituţiile  şi 
mecanismele  de  care  dispune  comunitatea 
internaţională  pentru  a  dejuca  încălcarea 
constantă a drepturilor omului se pot conjuga cu 
diferiţi  factori  ai  societăţii  civile,  ai 
organizaţiilor  neguvernamentale  pentru 
combaterea rasismului,  discriminării  rasiale, 
xenofobiei şi intoleranţei asociate acestora.

• Religion and the secular State in Romania 
(Religia şi statul laic în România)

Relaţia  dintre  religie  şi  statul  laic  în 
România s-a bazat întotdeauna pe recunoaşterea 
demnităţii umane, pe cunoaşterea şi promovarea 
drepturilor  omului  ca  valori  ale  dreptului 
religios  şi  ale  dreptului  laic  naţional  şi 
internaţional.  În  acest  sens  se  arată  că  statul 
român,  potrivit  Constituţiei,  recunoaşte  şi 
statuează  libertatea  cultelor  şi  a  minorităţilor 
religioase.  Pe  cale  de  consecinţă,  dezvoltarea 
capacităţii de înţelegere a relaţiei de armonizare 
dintre  principiile  şi  instituţiile  juridice,  dintre 
normele legislative şi drepturile  omului,  dintre 
laic  şi  religios  se  face  în  strânsă  legătură  cu 
domeniul  drepturilor  omului,  care  însumează 
elementele comune ambelor dimensiuni, precum 
cele educative, sociale şi culturale. Din această 
comuniune  se  desprinde  libertatea  conştiinţei, 
libertatea  de  exprimare,  accesul  la  cultură, 
libertatea  întrunirilor  şi  buna relaţionare  dintre 
acestea şi guvernarea statului.

• Statutul  funcţionarilor  publici  din 
România  şi  din  Uniunea  Europeană. 
Principii, drepturi şi obligaţii

Examinarea  statutului  funcţionarilor 
publici  este  o  problemă  de  actualitate  în 
condiţiile crizei  economice existente, care duce 
la  restructurări  în  administraţia  publică, 
făcându-se  resimţite  problemele  începutului  şi 
sfârşitului carierei funcţionarilor publici şi chiar 
ale  drepturilor  şi  libertăţilor  de  care  aceştia 

beneficiază.  În  acest  context,  respectarea 
drepturilor  omului  în  relaţia  administraţie-
cetăţean  pare  a  deveni  o  provocare.  Autoarea 
prezintă  statutul  funcţionarilor  publici  din 
România  şi  din  Uniunea  Europeană  printr-o 
analiză comparativă, insistând asupra necesităţii 
unei  reforme  a  administraţiei  publice,  care  să 
pună  accentul  pe  eficacitate,  responsabilitate, 
onestitate,  integritate,  dinamism  şi  atitudine 
non-partizană. 

Importanţa  analizei  statutului  funcţiei 
publice rezultă din faptul că acesta este organic 
legat de cariera funcţionarilor publici, proces în 
cadrul  căruia  se  integrează  recrutarea 
funcţionarilor publici, procedurile de organizare 
şi desfăşurare a concursului, actul de numire a 
funcţionarilor  publici,  perioada  de  stagiu  a 
funcţionarilor publici debutanţi şi promovarea în 
funcţie  a  acestora.  Analiza  de  fond  priveşte 
drepturile şi obligaţiile funcţionarilor români şi 
europeni,  noţiunile  de  drepturi  şi  libertăţi, 
deontologia  funcţionarilor  publici,  etica  şi 
morala, ca valori sociale, precum şi alte aspecte 
privind  deontologia  funcţionarilor  publici 
europeni  prin  prisma  dispoziţiilor  Codului  de 
conduită  a  funcţionarilor  publici  români  şi  ale 
Codului  european  de  bună  conduită 
administrativă.

• Problematica  drepturilor  omului  în 
statele arabe din Golf

Specificul deosebit pe care statele arabe 
islamice  din  regiunea  Golfului  Persic  îl  au  în 
cadrul  structurii  mai  largi  a  lumii  arabe, 
interesul  pe  care  îl  prezintă  din  perspectivă 
internaţională, ca şi importanţa actuală a zonei 
din  punct  de  vedere  strategic  şi  energetic  au 
constituit considerente principale care au stat la 
baza acestui volum, coroborate cu perspectivele 
de  cooperare  şi  dezvoltare  a  relaţiei  lor  cu 
Occidentul, în principal cu Uniunea Europeană.

Cercetările întreprinse şi evaluările s-au 
axat  pe  modul  de  structurare  şi  funcţionare  a 
administraţiei  statelor  arabe  din  Golf,  pe 
sistemele de guvernare şi relaţia  administraţie-
cetăţean, acestea reprezentând factori principali 
în funcţionarea statelor respective şi, implicit, în 
abordarea relaţiilor cu alte state.

Cartea  prezintă  şi  analizează  modul  de 
structurare  şi  de  funcţionare  a  sistemelor 
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administrative,  administrativ-politice  şi 
administrativ-sociale  din statele  arabe  din zona 
Golfului, ceea ce permite înţelegerea necesităţii 
unor procese de reformă democratică în care să 
fie  promovate  şi  protejate  drepturile  omului,  a 
perspectivelor  de  evoluţie  a  societăţii  civile  şi 
relaţiile acesteia cu statul arab islamic precum şi 
influenţa procesului de globalizare în ţările arabe.

În  afara  prezentării  şi  analizării 
structurale  a  acestor  state,  alte  componente 
importante  ale  lucrării  sunt  relaţiile  lor  cu 
Uniunea  Europeană  şi  comparaţia  între 
funcţionarea  sistemelor  –  mai  ales  pe  plan 
administrativ-politic  şi  social  –  în  ţările  arabe 
din Golf şi în Uniunea Europeană.

De asemenea, sunt prezentate şi evaluate 
şi  principalele  aspecte  legate  de  situaţia 
drepturilor  omului  în  aceste  state,  ca  şi 
perspectivele  de  avansare  a  proceselor  de 
reformă  în  domeniul  drepturilor  omului  şi 
libertăţilor fundamentale (în principal, în prezent, 
prin  promovarea  şi  susţinerea  activităţilor 
societăţii  civile),  în  condiţiile  în  care  ţările 
menţionate au păstrat, fiecare, elemente specifice 
legate de factorii care au determinat apariţia lor 
ca state,  de istoricul  evoluţiei  lor,  de interesele 
familiilor  (elitelor)  conducătoare  şi  de 
provocările – atât interne, cât şi externe – cărora 
au trebuit şi trebuie să le facă faţă.

Rapoarte 

• Raportul anual al Institutului Român 
pentru  Drepturile  Omului  pe  anul 
2010;

• IRDO – Record of activities 2010;
• Raport de activitate al IRDO privind 

evoluţia legislaţiei drepturilor omului 
în România şi în Uniunea Europeană;

• IRDO – Report on the Evolution of 
Human  Rights  Legislation  in 
Romania and in the European Union 
for the year 2010;

• IRDO – Report on the Evolution of 
Human  Rights  Legislation  in 
Romania and in the European Union 
for the year 2011;

• IRDO –  instituţie  naţională  de 
promovare a drepturilor omului;

• IRDO –  Aspects  of  the  Romanian 
juridical  culture.  Topical  issues  and 
human rights;

• Raport  2011  –  Drepturile  femeii. 
Egalitate de şanse. Instituţii naţionale 
de drepturile omului.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

De  la  înfiinţarea  Institutului  Român 
pentru  Drepturile  Omului  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/  biblioteci, 
care  să  deţină  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 2011 cu lucrări de cercetare 

şi documentare/publicaţii  proprii,  cu  schimburi 
de  publicaţii  şi  lucrări  din  domeniul  juridic, 
social-politic,  cultural  şi  dicţionare.  A  fost 
reeditat  catalogul  publicaţiilor  ce  constituie 
fondul  de  carte  al  bibliotecii,  catalog  ce  este 
structurat în peste 251 de domenii de cercetare. 
Pe  parcursul  anului,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului a primit numeroase publicaţii 
sub formă de donaţii din partea unor organizaţii 
internaţionale, instituţii de învăţământ superior, 
universităţi,  instituţii  similare  şi  ONG-uri  din 
domeniu,  atât  din ţară cât şi din străinătate.  O 
atenţie deosebită am acordat-o parteneriatului cu 
biblioteci  de specialitate  din alte  ţări,  precum: 
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Biblioteca Alexandrina din Alexandria – Egipt, 
Biblioteca Institutului Internaţional de Drept de 
Expresie  şi  Inspiraţie  Franceză,  AIDC, 
Biblioteca  Institutului  Elveţian  de  Drept 
Comparat  (Lausanne),  Biblioteca  Universităţii 
din  Leicester  (Marea  Britanie),  Biblioteca 
Universităţii  de  Studii  Europene  (Republica 
Moldova),  Biblioteca  Facultăţii  de  Drept  a 
Universităţiia  din  Strasbourg,  Biblioteca 
Universităţii  Catolice  din  Louvain  (Belgia), 
Biblioteca  Universităţii  din  Potsdam 
(Germania), Biblioteca Universităţii din Padova 
(Italia), Biblioteca Universităţii din Luxemburg, 
Biblioteca  Centrului  Norvegian  pentru 
Drepturile omului etc.

Având  ca  preocupare  permanentă 
informarea  şi  documentarea  privind  activitatea 
ştiinţifică desfăşurată  la  nivelul  institutului,  au 
fost transmise cu titlu gratuit publicaţiile apărute 
în  anul  2011  sub  egida  Institutului  Român 
pentru  Drepturile  Omului  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  al  Academiei,  Institutul  Naţional  al 
Magistraturii,  Şcoala  Naţională  de  Grefierilor, 
Institutul  Naţional  pentru  Pregătirea  şi 
Perfecţionarea  Avocaţilor,  la  ministerele  cu 
atribuţii  şi  preocupări  în  domeniul  drepturilor 
omului,  primării,  prefecturi,  case  ale  corpului 
didactic,  curţi  de  apel,  tribunale,  judecătorii, 
Parchetul General, precum şi unor organizaţii şi 
instituţii  din  străinătate:  UNESCO,  Consiliul 
Europei, Secretariatul Cartei Sociale Europene, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea 
Europeană de Justiţie,  Înaltul Comisariat ONU 
pentru  Drepturile  Omului  de  la  Geneva, 
Academia  Internaţională  de  Drept  Comparat, 
Centrul de Studii Internaţionale şi Europene.

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 un 
număr  de  peste  900  de  cititori,  cercetători 
ştiinţifici,  cadre  didactice,  avocaţi,  magistraţi, 
doctoranzi, 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 
hotărât înfiinţarea în anul 2007 a site-ului IRDO 
care până în prezent a fost accesat de un număr 
de  peste  1  960  000  de  vizitatori.  Acesta 
găzduieşte  şi  „Biblioteca  Virtuală”  care 
cuprinde  publicaţiile  apărute  sub  egida 
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
informaţii  despre  cazuri  româneşti  care  sunt 
soluţionate  de Curtea Europeană a  Drepturilor 
Omului  şi  despre  activităţile  desfăşurate  de 
Institut.

Activitatea privind relaţiile cu publicul

Profesionalismul  şi  seriozitatea 
promovării drepturilor omului de către Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului,  ecoul  în 
rândul  unor  categorii  largi  de  persoane,  al 
activităţilor  desfăşurate  de  Institut,  sunt 
demonstrate  şi  de  faptul  că  tot  mai  mulţi 
cetăţeni  se  adresează  cu  numeroase  şi  diverse 
probleme,  semnalând  încălcări  ale  drepturilor 
omului  şi  solicitând  consultaţii  pe  teme  de 
drepturile omului. 

Astfel, şi în anul 2011, Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  a  acţionat  pentru 
clarificarea  şi  soluţionarea  unui  număr  de 492 
solicitări  reprezentând  memorii,  sesizări, 
consultanţă  juridică  de  specialitate,  apeluri 
telefonice. 

Acestea au avut, în principal, în vedere: 
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, 
nesoluţionarea în termen rezonabil, abateri de la 
respectarea normelor de executare a pedepselor 
în  penitenciare;  petiţii  care  vizează  încălcarea 
egalităţii  de  şanse  între  bărbaţi  şi  femei,  ale 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi 
cultelor religioase; sesizări privind incapacitatea 
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autorităţilor competente de a acorda parţial sau 
total  unele  drepturi  băneşti  derivate  din 
legislaţia  ce  reglementează  protecţia  socială 
(recalcularea  pensiei,  ajutorul  pentru  diverse 
categorii  defavorizate),  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) etc. 

În  urma  cercetărilor  şi  analizelor 
întreprinse  de  autorităţile  publice  (Ministerul 
Justiţiei,  Consiliul  Superior  al  Magistraturii, 
Agenţia  Naţională  pentru  Restituirea 
Proprietăţilor,  Ministerul  Administraţiei  şi 
Internelor,  Casa  Naţională  de  Pensii,  Casa 
Naţională  de  Asigurări  de  Sănătate,  primării, 
prefecturi,  consilii  locale,  etc.)  la  solicitarea 
Institutului nostru, multe din sesizările ce ne-au 
fost adresate s-au dovedit a fi întemeiate, fiind 
astfel  luate  măsurile  legale  corespunzătoare 
pentru  îndreptarea  prejudiciului,  pentru 
restabilirea  drepturilor  încălcate,  situaţii  aduse 
la  cunoştinţa  petiţionarilor.  De  asemenea,  au 
fost  recepţionate  apeluri  telefonice  privind 
informaţii  şi  sesizări  cu  privire  la  drepturile 
fundamentale  ale  omului  şi  au  fost  acordate 
audienţe la  sediul  Institutului  Român  pentru 
Drepturile Omului.

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  furnizate 
materiale documentare în legătură cu legislaţia 
internă,  cu  organismele  guvernamentale  şi 
neguvernamentale  cu  atribuţii  şi  preocupări  în 
domeniul  promovării  şi  protecţiei  drepturilor 
omului.

În urma unei  analize  comparate  asupra 
numărului  de  petiţii  primite  în  domeniile  de 
specializare, s-au înregistrat: 79 de petiţii având 
ca  temă  probleme  ce  privesc  dreptul  de 
proprietate  (Legea  10/2001,  Legea  209/2003, 
Legea 247/2005); 55 de petiţii privind drepturile 
copilului,  ale  familiei,  tinerilor,  pensionarilor, 
persoanelor  cu dizabilităţi;  70 de cereri  pentru 
furnizarea  de  informaţii  privind  formulare  şi 
condiţiile de adresare către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului; 64 de plângeri referitoare la 
justiţie,  poliţie  şi  sistemul  penitenciar;  51  de 
plângeri referitoare la protecţie socială, impozite 

şi  taxe;  46  de  petiţii  care  vizează  încălcarea 
egalităţii  de  şanse  între  bărbaţi  şi  femei,  ale 
minorităţilor naţionale şi cultelor religioase; 127 
de alte sesizări.

În  aproximativ  71%  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, 61% dintre petiţiile menţionate mai 
sus  au fost  transmise  către  instituţiile  abilitate 
sau  petenţii  îndrumaţi  să  contacteze  alte 
organisme sau instituţii  de stat,  printre acestea 
principalele  instituţii  fiind:  Ministerul  Justiţiei, 
Autoritatea  Naţională  pentru  Restituirea 
Proprietăţilor,  Ministerul  Public,  prefecturi, 
consilii locale, primării ş.a.

*
* *

Profesionalismul,  seriozitatea  şi 
ataşamentul  faţă  de  problematica  drepturilor 
omului,  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,  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,  Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  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 
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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;  membru  al  reţelei 
europene a Instituţiilor Naţionale de Drepturile 
Omului: din cadrul ONU, din Consiliul Europei, 
din Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene;  membru  al  Comitetului  Director  al 
Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi 
Inspiraţie  Franceză  (IDEF);  membru  în  cadrul 
grupurilor  europene  de  lucru  pe  justiţie,  pe 
implementarea  Convenţiei  privind  drepturile 
persoanelor  cu  dizabilităţi,  pe  migraţie  şi 
educaţie,  ce  fac  parte  din  Comitetul 
internaţional  de  coordonare  al  Instituţiilor 
Naţionale  de  Drepturile  Omului;  cercetătorii 
institutului sunt membri în grupurile de lucru ale 
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene şi  unii dintre ei au fost desemnaţi ca 
experţi ai UNESCO, OSCE, Consiliului Europei 
şi  ai  Uniunii  Europene,  participând  în  această 
calitate  ca  raportori  sau  conducători  ai  unor 
secţiuni  în  cadrul  unor  manifestări  ştiinţifice 
consacrate  drepturilor  omului;  în  ceea  ce 
priveşte activitatea de educaţie pentru drepturile 
omului  desfăşurată de  Institutul  Român pentru 
Drepturile Omului, o recunoaştere internaţională 
o constituie şi acordarea de-a lungul timpului a 
unor distincţii internaţionale.

Ca o apreciere a activităţii desfăşurate de 
cercetătorii Institutului Român pentru Drepturile 
Omului  privind  cunoaşterea  şi  respectarea 
dreptului  la  un  mediu  sănătos  –  drept

fundamental  din  generaţia  a  treia,  Asociaţia 
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos  a  acordat  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului  Premiul  pentru  promovarea 
şi  protecţia  dreptului  la  un mediu  sănătos.  De 
asemenea,  Facultatea  de  Drept  a  Universităţii 
Creştine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, 
la 20 de ani de la creare, a conferit Institutului 
Român  pentru  Drepturile  Omului  Diploma  de 
onoare  pentru  buna  colaborare  şi  sprijinul 
acordat în îndeplinirea misiunii acestei facultăţi, 
semn  că  promovarea  şi  protecţia  drepturilor 
omului  presupune  asumarea  unor 
responsabilităţi  sporite  în  activitatea  viitoare, 
astfel încât actul de educaţie să promoveze atât 
un învăţământ academic, cât şi unul practic, care 
să  răspundă  exigenţelor  contemporane. 
Totodată,  pentru  activitatea  de  promovare  şi 
protejare  a  drepturilor  omului  prin  mijloace 
necontencioase,  în  cadrul  Galei  premiilor 
Revistei  „Medierea”,  Institutul  a  primit  premii 
care  încununează  tabloul  destul  de  amplu  al 
activităţilor desfăşurate: s-a acordat Institutului 
Român  pentru  Drepturile  Omului  Premiul 
pentru  promovarea  medierii  în  România,  de 
asemenea Revistei „Drepturile Omului” editată 
de  Institut,  precum  şi  unor  membri  ai 
Institutului.  Pentru  activitatea  în  domeniul 
promovării  principiului  egalităţii  de  şanse  şi 
nediscriminării,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  cât  şi  Revista  „Drepturile 
Omului” editată sub egida Institutului au primit 
Premiul  Asociaţiei  Române  pentru  Drepturile 
Femeii.
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ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

11 ianuarie 2011 Masă rotundă  cu tema  „Ratificarea  Convenţiei  Organizaţiei  Naţiunilor  
Unite  privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi  de  către  Uniunea  
Europeană”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România

12 ianuarie 2011 Masă rotundă organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România  cu ocazia 
împlinirii  a  60  de  ani  de  aplicare  a  Convenţiei  pentru  prevenirea  şi 
reprimarea crimei de genocid

18 ianuarie 2011 Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  economice,  sociale  şi  culturale  în  
România anului 2011”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile  Omului  la  Cultură  şi 
Sănătate  şi  Asociaţia  Română  pentru  Libertate  Personală  şi  Demnitate 
Umană

20 ianuarie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Efectele  reformei  Curţii  Europene  a  Drepturilor  
Omului”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare  cu Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România,  Asociaţia 
Română pentru Libertate Personală şi Deminitate Umană

21 ianuarie 2011 Masă rotundă consacrată împlinirii a 35 de ani de la intrarea în vigoare a 
Pactului  internaţional  privind drepturile  economice,  sociale  şi  culturale, 
organizată în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie,  pace  şi  toleranţă  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România

26 ianuarie 2011 Dezbatere  „Informarea şi prevenirea actelor antisociale” şi prezentarea 
proiectului cu tema „Paşi către nonviolenţă”, organizată în colaborare cu 
Şcoala nr. 190 „Marcela Peneş”

27 ianuarie 2011 Simpozionul  „Holocaustul – un punct negativ al istoriei”, organizat cu 
ocazia Zilei internaţionale de comemorare a victimelor holocaustului de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra 
UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă  şi 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
 

10-11 februarie 2011 Activităţi de formare a viitorilor specialişti în domeniul asistenţei sociale, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Departamentul de Asistenţă Socială al Facultăţii de Asistenţă Socială şi 
Sociologie din Cluj- Napoca

17-19 februarie 2011 Ciclu  de  manifestări  ştiinţifice  organizate  la  Cluj  cu  ocazia  Zilei 
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internaţionale  ale  limbii  materne,  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  şi  Liga  Independentă  pentru  Drepturile 
Omului la Cultură şi Sănătate

18 februarie 2011 Masă  rotundă  cu  tema  „Limba  maternă  -  dimensiune  fundamentală  a  
omului”,  organizată la  Bucureşti de Institutul  Român pentru Drepturile 
Omului cu ocazia Zilei internaţionale a limbii  materne în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă

21 februarie 2011 Manifestări organizate în parteneriat cu Şcoala generală nr. 190 „Marcela 
Peneş”, Comisia UNESCO, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
şi Consiliul  local al sectorului 4, cu ocazia Zilei  internaţionale a limbii 
materne

21 februarie 2011 Dezbatere „Sărăcia, inegalitatea în drepturi şi oportunităţi în perioada de  
criză economico-financiară”, organizată în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile  Unite  din  România,  Asociaţia  Română  pentru  Libertate 
Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar 
şi Financiar-România şi Asociaţia Clubul de la Cheia, pentru celebrarea 
Zilei mondiale a dreptăţii sociale

22-24 februarie 2011 Reuniune „Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  
în  rândul  femeilor”,  organizată  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor-Dan 
Zlătescu”.

22-25 februarie 2011 Dezbatere  „Voluntariatul în România-instrumente naţionale, regionale şi 
universale”, organizată de IRDO în colaborare cu Universitatea „Andrei 
Şaguna” cu ocazia Anului European al Voluntariatului şi împlinirea a zece 
ani de la Anul internaţional ONU al voluntariatului, cunoscut sub numele 
de „IYU+10”

22-27 februarie 2011 Seminar „Dreptul de proprietate intelectuală- drept al omului”, organizat 
în  colaborare  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România  şi 
Universitatea de Vest, Timişoara

23-27 februarie 2011 Conferinţa  „Educaţia pentru toleranţă în societatea actuală”, organizată 
în cadrul acţiunilor consacrate „Săptămânii toleranţei” de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Grupul  Şcolar  industrial 
„Letea” Bacău şi Gimnaziul de Stat „Traian” din Târnăveni

1 martie 2011 Întâlnire  „Mărţişorul toleranţei”, a elevilor din şcoli, licee şi colegii din 
Bucureşti,  organizată de Asociaţia pentru Dialog Intercultural,  Asociaţia 
EFECT în parteneriat  cu Ministerul Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului,  Comisia  Naţională  a  României  pentru  UNESCO,  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Centrul  Cultural  al  Ministerului 
Administraţiei şi Internelor-Biroul de Tradiţii şi Educaţie

4 martie 2011 Dezbatere  „Mediul  online-un  risc  major  în  educaţia  şi  securitatea  
tinerilor”,  organizată  cu  prilejul  Zilei  internaţionale  de luptă  împotriva 
exploatării  sexuale,  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
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colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei – Family 
Forum, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul 
de la Cheia, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate 
Umană

8 martie 2011 Masa  rotundă  „Uniţi-vă  pentru  a  pune  capăt  violenţelor  împotriva  
femeilor” –  logoul  din  acest  an  ales  de  Organizaţia  Naţiunilor  Unite, 
organizată cu prilejul Zilei internaţioanle a femeii şi a împlinirii a o sută 
de ani de la prima sărbătorire în lume a acesteia, în colaborare cu IDEF, 
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Clubul  de  la  Cheia  şi 
Asociaţia Română pentru Drepturile Femeilor
 

8-11 martie 2011  Reuniunea instituţiilor şi ONG-lor cu preocupări în domeniul drepturilor 
omului , organizată în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România, Liga Independentă Română pentru Drepturile Omului la Cultură 
şi Sănătate,  Asociaţia  pentru Promovarea Drepturilor Familiei,  la Piatra 
Neamţ

9-10 martie 2011 Dezbatere  privind  educaţia  pentru  drepturile  omului  în  general  şi  ale 
copilului în mod special, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Şcoala Genrală din Agriş

11-13 martie 2011 Dezbatere  „Copiii supradotaţi şi dreptul acestora la o educaţie special  
adaptată nevoilor lor”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Clubul Copiilor din Constanţa, Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România

16-17 martie 2011 Masă  rotundă  „Categorii  discriminate  şi  mecanisme  de  protecţie  
împotriva discriminării”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunilor Unite din România, 
Asociaţia  Română  pentru  Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  şi 
Asociaţia Family Forum
 

17 martie 2011 Dezbatere „Zece ani de la apariţia profesiei de mediator şcolar rom în  
Codul ocupaţiilor  din România”,  organizată  în parteneriat  cu Asociaţia 
pentru Naţiunilor Unite din România şi Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilei 
mediatorului şcolar rom

16-18 marie 2011  Reuniune „Săptămâna  luptei  împotriva  rasismului  şi  a  discriminării  
rasiale”, organizată în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului,  democraţie,  pace şi toleranţă,  Asociaţia pentru Naţiunilor Unite 
din România, la Constanţa

17martie 2011 Lansarea Revistei Naţionale de Educaţie pentru Drepturile Omului „Relief 
Educativ” – ediţie specială dedicată Concursului naţional de creativitate 
didactică, organizată de Editura SILVA –VIC

17-22 martie 2011 Acţiuni educaţionale dedicate Săptămânii europene de acţiune împotriva 
rasismului,  organizate  de Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar din Iaşi, Botoşani şi Mureş
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21-23 martie 2011 Dezbatere  „Săptămâna  solidarităţii  cu  popoarele  ce  luptă  împotriva  
rasismului şi discriminării rasiale” organizată în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunilor Unite din România, la Luduş

24 martie 2011 Simpozion  „Apă  pentru  oraşe  –  răspunsuri  la  provocările  urbane”, 
organizat  de  Institutul  Român  pentru  Dreptrurile  Omului  şi  Asociaţia 
Română  pentru  Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos,  Liga 
Independentă Română pentru Drepturile Omului la Cultură şi Sănătate, cu 
ocazia Zilei Mondiale a Apei

23 -26 martie 2011 Masă rotundă „Ziua mondială a apei”, organizată cu concursul Asociaţia 
pentru  Naţiunilor  Unite  din  România  şi  Asociaţia  Română  pentru 
Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, la Bistriţa

23 -26 martie 2011 Acţiuni educaţionale în domeniul drepturilor omului, organizate de IRDO 
în  colaborare  cu  ANUROM,  AROMES  şi  cu  concursul  Universităţii 
Eologice Bucureşti, cu ocazia Zilei biodiversităţii şi Zilei mondială a apei , 
la Reghin

25 martie 2011 Dezbatere  „Nediscriminarea  şi  toleranţa  în  familie”, organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Dreptrurile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  şi  Asociaţia  pentru  Promovarea 
Drepturilor Familiei - Family Forum

28-29 martie 2011 Acţiuni  de  formare  şi  educaţie  privind  „Promovarea  şi  protecţia  
drepturilor copilului”,  organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Casa Corpului Didactic Suceava

3-4 aprilie 2011 Dezbatere cu reprezentanţii  Prefecturii  Vaslui şi ai Consiliului Judeţean 
Vaslui  privind  importanţa  promovării  şi  protecţiei  drepturilor  omului, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului

6 aprilie 2011 Dezbatere  pe tema propusă în acest  an cu ocazia  Zilei  internaţionale  a 
sănătăţii  de Organizaţia Mondială a Sănătăţii  „Rezistenţa antimicrobiană 
şi răspândirea globală a acesteia”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Family Forum, IDEF, Asociaţia pentru 
Naţiunile  Unite  din România,  Clubul  de la Cheia şi  Asociaţia  Română 
pentru Drepturile Femeii

6-7 aprilie 2011 Acţiuni de informare, conştientizare şi identificare a unor soluţii privind 
rezistenţa  antimicrobiană –  tema  propusă  de  OMS  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale  a  Sănătăţii,  organizate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor Filiala Bistriţa şi Direcţia 
de Asistenţă Socială

7 aprilie 2011 Activităţi  de  informare  şi  formare  în  domeniul  drepturilor  copilului 
organizate cu ocazia Zilei  internaţionale a sănătăţii  de  Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Fundaţia Adolescenţa şi Casa 
Corpului Didactic Prahova

9 aprilie 2011 Masă  rotundă  „Noutăţi  în  legislaţia  naţională  privind  drepturile  
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copilului” şi  lansarea  volumului  „Drepturile  copilului”,  ediţia  a  II-a, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului

17-21 aprilie 2011 Cea de-a XVIII-a ediţie a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane, organizată 
de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat 
cu Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  şi Inspectoratul  Judeţean 
Prahova

20 aprilie 2011 Simpozion „Ziua Pământului şi problemele actuale de mediu”, organizat 
de  Institutul Român pentru Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite  din România,  Asociaţia  Română pentru  Drepturile  Omului  la  un 
Mediu  Sănătos,  Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  – 
Family Forum, Asociaţia Clubul de la Cheia şi Asociaţia Română pentru 
Libertate Personală

22 aprilie 2011 Dezbatere  „Cartea  şi  bibliotecarul  într-o  societate  informaţională.  
Realităţi şi perspective”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul 
de la Cheia cu ocazia Zilei internaţionale a cărţii şi drepturilor de autor şi 
Zilei bibliotecarului din România

25 aprilie 2011 Masă  rotundă  cu  tema  „Libertăţi  religioase”,  organizate  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Mânăstirea Ioan Rusul 
şi Liga independentă pentru drepturile omului la cultură şi sănătate

2 mai 2011 Dezbatere  cu  tema  „Dreptul  la  muncă  decentă  şi  protecţie  socială  în  
perioada  de  criză  economică”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru Promovarea  Drepturilor  Familiei  – 
Family Forum şi Asociaţia Română pentru Libertate Personală

3-4 mai 2011 Întâlnire privind organizarea sesiunii de comunicări şi formarea abilităţilor 
de integrare în comunitate, precum şi dezvoltarea aptitudinilor de toleranţă 
pentru  stimularea  performanţei  şi  capacităţii  cadrelor  didactice  şi 
studenţilor  în  vederea  realizării  programului  de  educaţie  şi  formare  a 
tinerilor la nivelul standardelor europene, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Iaşi
 

5 mai 2011 Concurs  de  logo-uri/afişe  cu  tema  „Voluntariat  2011”,  organizat  de 
Asociaţia Adolescenţa şi Casa Corpului Didactic Prahova în parteneriat cu 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Inspectoratul  Şcolar  al 
Judeţului Prahova, cu ocazia Săptămânii Voluntariatului

6 mai 2011 Concurs de jurnalism cu tema  „Meridianele cuvântului scris”, organizat 
cu ocazia Zilei  presei libere de Asociaţia Adolescenţa şi Casa Corpului 
Didactic  Prahova  în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova. 

6 mai 2011 Târgul revistelor şcolare cu tema „Presa tânără europeană”, organizat cu 
ocazia Zilei Europei de Asociaţia Adolescenţa şi Casa Corpului Didactic 
Prahova în parteneriat  cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

9 mai 2011 Simpozion „Unitate în diversitate”, organizat cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Europei  de  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi  Administraţie  în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului

13 mai 2011 Activităţi educative cu tema „Şi copiii noştri vor fi părinţi”, organizate de 
Casa  Corpului  Didactic  Iaşi  în  Parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului cu ocazia Zilei internaţionale a familiei şi Ziua familiei 
române

21 mai 2011 Program cultural-educativ organizat, la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” 
din Curtea de Argeş, pentru sărbătorirea Zilei internaţionale a diversităţii 
culturale, de Asociaţia pentru Dialog Intercultural şi Asociaţia EFECT în 
parteneriat cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului cu participarea liceelor din România şi 
Bulgaria
 

1-3 iunie 2011 Simpozion  internaţional  „Educaţia  pentru  cetăţenia  activă-educaţie  
prioritară”,  organizat  de  Casa  Corpului  Didactic  Iaşi,  Universitatea 
„Al.I.Cuza”, Universitatea „Petre Andrei”, Inspectoratul Judeţean Iaşi şi 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

1-4 iunie 2011 Dezbatere cu  tema  „Dreptul  la  educaţie  ilustrat  prin  cercetările  şi  
publicaţiile IRDO”, organizat în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România, la Vaslui

6 iunie 2011 Simpozion  „Un  mediu  sănătos  pentru  viitorul  omului”,  organizat  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru Drepturile 
Omului  la  un  Mediu  Sănătos  şi  Liga  Independentă  Română  pentru 
Drepturile  Omului  la  Cultură  şi  Sănătate  cu  ocazia  Zilei  mondiale  a 
mediului

7-10 iunie 2011 Dezbatere „Dreptul la un mediu sănătos”, organizată de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Mitropolia  Moldovei  şi 
Bucovinei  şi  Universitatea  „Al.I.Cuza”,  Asociaţia  Română  pentru 
Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, la Iaşi

10 iunie 2011 Masă rotundă „Protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Libertate 
Personală şi Demnitate  Umană, cu ocazia  Zilei  internaţionale  împotriva 
exploatării copilului prin muncă

16-18 iunie 2011 Acţiuni dedicate promovării drepturilor copilului cu tema  „Cine asigură 
dreptul la egalitate de şanse a copiilor abandonaţi de părinţii plecaţi la  
muncă în străinătate”, organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, la Reşiţa

19-21 iunie 2011 Dezbatere „Asistenţa medicală acordată pacientului refugiat”, organizată 
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de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş în colaborare 
cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  urmată  de  prezentarea 
publicaţiilor IRDO privind sănătatea şi dreptul la sănătate

19-21 iunie 2011 Masă  rotundă  cu  tema  „60  de  ani  de  la  adoptarea  Convenţiei  de  la  
Geneva  privind  statutul  refugiaţilor”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Universitatea  „Dimitrie 
Cantemir” din Tg-Mureş şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
cu ocazia Zilei internaţionale a refugiaţilor, Tg-Mureş

20-23 iunie 2011 Activităţi  de  formare  pe problematica  drepturilor  omului  organizate,  în 
cadrul suitei de manifestări consacrate Zilei internaţonale a refugiaţilor, de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic Sibiu

21-23 iunie 2011 Dezbatere  „Rolul  instituţiei  prefectului  în  promovarea  şi  protecţia  
drepturilor  omului”,  organizată  de  Instituţia  Prefectului  a  judeţului 
Constanţa în parteneriat  cu Institutul  Român pentru Drepturile  Omului, 
Constanţa

23-26 iunie 2011 Manifestări  dedicate  sărbătoririi  Ţării  Haţegului,  organizate de Primăria 
oraşului Haţeg, Primăria comunei Densuş, Primăria comunei Râu de Mori 
şi Institutul Român pentru Drepturile Omului
 

27 iunie 2011 Seminar  cu  tema  „Didactica  internaţională  –  un  factor  important  al  
racordării şcolii româneşti la valorile europene”, organizat la Oradea de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România

4-7 iulie 2011 Simpozion  cu  tema  „Metode  moderne  de  acţiune  pentru  protecţia  şi  
promovarea  drepturilor  omului”,  organizat  de  Universitatea  de  Vest 
„Vasile  Goldiş”  din  Arad,  în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului
 

6-9 iulie 2011 Masa  rotundă  cu  tema  „Elaborarea  actelor  normative  şi  respectarea  
drepturilor  omului  în  justiţie”, organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului Didactic Iaşi

6-9 iulie2011 Dezbatere „Dreptul la sănătate şi sănătatea acestui drept”, organizată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului şi Sportului, Facultatea de Medicină şi 
Farmacie din Tg Mureş

11 iulie 2011 Dezbatere „Securitatea demografică, o gravă problemă a secolului XXI”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru 
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  şi  Liga  Independentă  pentru 
drepturile  omului  la  cultură  şi  sănătate,  cu  prilejul  Zilei  mondiale  a 
populaţiei

15-18 iulie 2011 Acţiuni de promovare a drepturilor omului organizate de Institutul Român 
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pentru Drepturile Omului în colaborare cu Prefectura Vaslui

18-21 iulie 2011 Activităţi  cu  tema  „Rolul  educaţiei  în  respectarea  drepturilor  
fundamentale  ale  omului”,  organizate  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea „Al.I.Cuza”
 

19-21 iulie 2011 Dezbatere  „Respectarea  drepturilor  omului  în  relaţia  cetăţean-
administraţie”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în parteneriat cu Prefectura Constanţa şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România

25 iulie 2011 Masa rotundă cu tema „Victimele traficului de fiinţe umane”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană,  cu  ocazia  împlinirii  a  60  de ani  de la 
intrarea în vigoare Convenţiei pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane 
şi a exploatării prostituţiei semenilor

27-28 iulie 2011 A  XII-a  ediţie  a  concursului  „Democraţie  şi  toleranţă”,  organizat  de 
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  şi  Inspectoratul  Şcolar  al 
judeţului Buzău

28 iulie 2011 Dezbatere cu tema „Convenţia privind statutul refugiaţilor la 60 de ani de  
la adoptare”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană

31 iulie-1 august 2011 Deschiderea cursului internaţional cu tema „Lupta împotriva discriminării  
şi promovării incluziunii sociale a tinerilor din grupurile vulnerabile prin  
activităţi  de  voluntariat”,  în  cadrul  Proiectului  cu  tema  „Tineret  în 
acţiune”, organizat de Asociaţia pentru Dialog Intercultural în parteneriat 
cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO şi Centrul de Cultură şi Arte „George Topârceanu” din Curtea 
de Argeş

8-11 august 2011 Dezbatere  „Libertatea  religioasă  şi  combaterea  discriminării  după  
criteriul  religiei”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea 
„Al. I. Cuza”, la Iaşi

9-12 august 2011 Masă  rotundă  „Administraţia  publică  locală  şi  drepturile  omului”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Primăria Corunca, judeţul Mureş

10-13 august 2011 Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  şi  obligaţiile  salariatului  şi  ale  
angajatorului-contractul  individual  de  muncă-principii  fundamentale”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Clubul de la Cheia.
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18 august 2011 Dezbatere  „Drepturile  omului  şi  libertatea  religioasă  la  limita  dintre  
teorie  şi  realitate” organizată  de  IRDO  în  colaborare  cu  ANUROM, 
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Clubul 
de la Cheia, la Piatra Neamţ

17-20 august 2011 Masă  rotundă cu  tema  „Drepturile  omului  şi  libertatea  religioasă  la  
limita dintre teorie şi  realitate”,  organizată  de Institutul  Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
 

29-31 august 2011 Dezbatere  „Aspecte ale libertăţii religioase în România şi ale educaţiei  
pentru toleranţă şi respect pentru semeni”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile  Omului  în Parteneriat  cu Universitatea „Al. I.  Cuza”, 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă

5 septembrie 2011 Conferinţa  „Drepturile copilului”,  organizată  la Sibiu, în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă

8 septembrie 2011 Seminar  „Alfabetizarea – un drept la educaţie”,  organizat  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 alfabetizării

12 septembrie 2011 Activităţi prilejuite de începerea Anului şcolar 2011-2012, organizate de 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  Casa Corpului 
Didactic  Bucureşti  în parteneriat  cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului

12-14  septembrie  
2011

 Masă rotundă  „ Dreptul la libertate , justiţie socială şi solidaritate la  
nivel  european „ organizată  în  colaborare cu Asociaţia  Română pentru 
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană,  Liga  Independentă  Română 
pentru Drepturile Omului la Cultură şi Sănătate şi Facultatea de Drept din 
cadrul  Universităţii  Babeş-Bolyai,  cu  ocazia  Zilei  internaţionale  a 
democraţiei, la Cluj

14 septembrie 2011 Întâlnire  de  lucru  cu  reprezentanţi  ai  Organizaţiei  Naţionale  pentru 
Persoanele cu Handicap din România

14-17  septembrie  
2011

Simpozion cu tema „Mass-media şi dezvoltarea respectului faţă de fiinţa  
umană”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului

15 septembrie 2011 Simpozion cu tema „Mass media şi dezvoltarea respectului faţă de fiinţa  
umană „ organizat în colaborare cu Asociaţia Română pentru Libertate 
Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor 
Familiei, la Piatra-Neamţ

15 septembrie 2011 Dezbatere cu tema „Implicarea României în promovarea şi consolidarea  
democraţiei la nivel internaţional”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România, Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilei mondiale a democraţiei
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20-21  septembrie  
2011

Dezbatere  cu  tema  „Relaţia  dintre  administraţia  publică  şi  cetăţeni  şi  
dreptul la buna guvernare ca drept fundamental al omului”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Clubul de la 
Cheia şi ANUROM

21 septembrie 2011 Dezbatere  „Relaţia dintre administraţia publică şi cetăţeni; dreptul la o  
bună guvernare”, organizată în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite  din  România,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului, 
democraţie, pace şi toleranţă , la Măneciu

22 septembrie 2011 Întâlnirea Consiliului elevilor Şcolii generale nr.135 „Ştefan cel Mare” cu 
tema  „Drepturile  copilului”,  organizată  de  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  în  parteneriat  cu  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului

24-25  septembrie  
2011

Dezbateri pe tema Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului  privind  aplicarea  principiului  egalităţii  de  tratament  dintre 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă, organizate de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
Română pentru Drepturile Femeii

28 septembrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  omului.  Mecanisme  şi  instituţii  
specializate ale Naţiunilor Unite”, organizată în colaborare cu ANUROM, 
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Liga 
Independentă pentru Drepturile Omului la Cultură şi Sănătate, la Acăţari

28 septembrie 2011 Masa rotundă cu tema „Liberul acces la informaţiile de interes public-un  
drept  al  tuturor”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în colaborare cu Asociaţia  pentru naţiunile Unite din România, 
Clubul  de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru  Libertate  Personală  şi 
Demnitate Umană

3 octombrie 2011 Masă  rotundă  „Spre  o  societate  a  tuturor  vârstelor”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Apărarea 
Drepturilor Omului la Vârsta a Treia cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice

7 octombrie 2011 Simpozion cu tema „Politicile privind munca decentă la nivel naţional şi  
regional-european”,  organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în  colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului, 
democraţie, pace şi toleranţă.

11-13 octombrie 2011 Masă  rotundă  „Protecţia  şi  promovarea  drepturilor  omului  în  relaţia  
administraţie ctăţeni”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Instituţia Prefectului a judeţului Constanţa

17 octombrie 2011 Dezbatere  „Dreptul omului la o viaţă decentă”, organizată de Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  cu  ocazia  Zilei  internaţionale  pentru 
eradicarea sărăciei
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17-19 octombrie 2011 Dezbatere „Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite”, organizată în 
cadrul săptămânii ONU, de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare  cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  la  Piatra 
Neamţ

18-20 octombrie 2011 Activităţi dedicate săptămânii Organizaţiei Naţiunilor Unite organizate la 
Gimnaziul  din  Acăţari-Mureş  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureş

19-21 octombrie 2011 Dezbatere  „Drepturile omului reflectate în sistemul ONU şi în legislaţia  
românească”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu  Instituţia  Prefectului  a  judeţului  Constanţa  în  cadrul 
manifestărilor dedicate Zilei Naţiunilor Unite

19-21 octombrie 2011 Simpozion „Drepturile omului reflectate în sistemul ONU şi în legislaţia  
internaţională”,  organizat la Constanţa în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România

20-21 octombrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  omului  în  administrarea  justiţiei”, 
organizată la Vălenii de Munte cu prilejul săptămânii ONU de Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia

24 octombrie 2011 Întâlnire cu tema „Organizaţia Naţiunilor Unite”, organizată cu concursul 
consiliului elevilor Şcolii generale nr.190 „Marcela Peneş” din Bucureşti

26-28 octombrie 2011 Simpozion  cu  tema  „Protecţia  împotriva  rasismului  şi  discriminării”, 
organizat la Iaşi în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza”, Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei

28-30 octombrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Dreptul  de  a  cere  azil”,  organizată la Vaslui  în 
colaborare cu  Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Română pentru Drepturile Femeii

29 octombrie 2011 Activităţi  de promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  omului  organizate  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Primăria 
Vaslui

2 noiembrie 2011 Simpozion cu tema „Aspecte ale educaţiei pentru drepturile omului şi ale  
copilului-dimensiune europeană”,  organizat  de Institutul  Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Primăria Acăţari şi Gimnaziul de stat 
Acăţari

2-4 noiembrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Antirasism  prin  sport”,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului la Târnăveni, în colaborare cu Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Clubul  de  la  Cheia,  Asociaţia 
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană

7-9 noiembrie 2011 Seminar  cu  tema  „Pentru  a  preveni  xenofobia,  rasismul  şi  
antisemitismul”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu I.D.E.F., Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
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Asociaţia Clubul de la Cheia şi Asociaţia Family Forum

8 noiembrie 2011 Masă rotundă cu tema  „Protecţia împotriva rasismului şi discriminării” 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Clubul de la Cheia

8 noiembrie 2011 Simpozion internaţional cu tema „Copiii – victime ale sărăciei”, organizat 
de  Federaţia  Internaţională  a  Comunităţilor  Educative  –  Secţiunea 
România în parteneriat cu Facultatea de Psihologie a Ştiinţelor Educaţiei a 
Universităţii  Bucureşti  „Titu  Maiorescu”,  Tribuna  Învăţământului  şi 
Institutul Român pentru Drepturile Omului

8 noiembrie 2011 Acţiune cultural – artistică cu tema „Toţi oamenii sunt egali, indiferent de  
cultură/All are equal regardless of culture”, organizată de Şcoala generală 
nr. 190 „Marcela Peneş” din Bucureşti în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului
 

9 noiembrie 2011 Simpozion cu tema  „Protecţia împotriva rasismului şi discriminării” şi 
prezentarea  cărţii  „Protection  against  racism  and  discrimination”, 
organizate  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  concursul 
Casei Corpului Didactic  Iaşi în cadrul ciclului de acţiuni  dedicate  Zilei 
internaţionale de luptă împotriva fascismului şi rasismului
 

9 noiembrie 2011 Manifestare  comemorativă  şi  educaţională  cu  tema  „Cicatricele  
fascismului  şi  antisemitismului  în  istoria  umanităţii”,  organizată  de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic Sibiu cu ocazia Zilei internaţionale a luptei împotriva fascismului 
şi a rasismului. 

9 noiembrie 2011 Simpozion  cu  tema  „Holocaust  education  in  Romania” organizat  de 
Fundaţia  Adolescenţa,  Casa  Corpului  Didactic  Prahova  şi  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Prahova şi Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti

9 noiembrie 2011 Masă rotundă cu tema „Cetăţeanul şi administraţia publică”, organizată 
de Institutul  Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia, 
cadrelor  didactice  ale  Universităţii  „Ovidius”,  Constanţa,  Universităţii 
Ecologice

10-11 noiembrie 2011 Masă rotundă cu tema „Antirasism prin sport”, organizată la Târgu-Mureş 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia Civitas Mundi
 

14-19 noiembrie 2011 Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Necesitatea  reformei  în  drept  şi  
administraţia  publică”,  organizată  de  Universitatea  „Petru  Maior” din 
Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative 
în  parteneriat  cu  Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei 
Rădulescu”,  Institutul  de  Economie  Naţională,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  Universitatea  din  Salento,  Italia,  Universitatea  din 
Miskolc, Ungaria, Universitatea „Corvinus” din Budapesta, Fundaţia „Pro 
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Iure”  şi  Reţeaua  Universităţilor  Central  Europene  pentru  Educare  şi 
Cercetare Antreprenorială, Erasmus Multilateral Projects

16-18 noiembrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  copilului  şi  Convenţia  de  la  Geneva  
privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului”,  organizată  de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic Reşiţa

17-18 noiembrie 2011 Întâlnire privind programele de educaţie civică şi programele opţionale de 
educare pentru drepturile omului, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Casa  Corpului  Didactic  Cluj  şi 
Asociaţia Naţională de Educaţie Civică

21-23 noiembrie 2011 Dezbatere cu tema „Drepturile copilului”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Iaşi cu 
ocazia  Zilei  copiilor de pretutindeni  care marchează ziua în care a fost 
adoptată  Declaraţia  privind  drepturile  copiilor  şi  Convenţia  privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copiilor
 

21-23 noiembrie 2011 Dezbatere cu tema „Drepturile copilului în Convenţia privind protecţia şi  
promovarea drepturilor copiilor”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Târgu Mureş

22 noiembrie 2011 Seminar „Importanţa şi actualitatea educaţiei pentru drepturile omului şi  
copilului în sistemul de învăţământ preuniversitar”, organizat cu ocazia 
Zilei  Casei  Corpului  Didactic  Bucureşti  şi  a  Porţilor  Deschise,  în 
colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului
 

24 noiembrie 2011 Masă rotundă,  dedicată  împlinirii  a 22 de ani  de la  adoptarea de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite a Convenţiei privind protecţia şi promovarea 
drepturilor  copiilor,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoşani

25 noiembrie 2011 Simpozion  „Acţiune  afirmativă  –  un  loc  sub  soare”, organizat  de 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti, Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, în 
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  Comisia 
Naţională  a  României  pentru  UNESCO,  Asociaţia  pentru  Dialog 
Intercultural şi Coordonator Naţional Şcoli afiliate UNESCO

25 noiembrie 2011 Masă rotundă organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu Gimnaziul „Zaharia Boiu”,  Sighişoara în cadrul suitei  de 
manifestări  dedicate  împlinirii  a  22  de  ani  de  la  adoptare  de  către 
Organizaţia Naţiunilor Unite a Convenţiei privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copiilor

28 noiembrie 2011 Conferinţa reţelelor naţionale a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în 
promovarea  educaţiei  pentru  cetăţenie  democratică  şi  drepturile  omului 
organizată  de  Institutul  Intercultural  din  Timişoara  în  parteneriat  cu 
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Institutul Român pentru Drepturile Omului
 

30 noiembrie 2011 Întâlnire cu elevii Şcolii generale din Iernut cu ocazia împlinirii a 22 de 
ani de la adoptarea de către ONU a Convenţiei  cu privire la drepturile 
copilului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului

30 noiembrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Societatea  românească  în  context  HIV/SIDA”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei 
mondiale de luptă contra SIDA

2-3 decembrie 2011 Masa  rotundă  cu  tema  „Drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
cadrele  didactice  şi  cercetătorii  de  la  Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe 
Administrative, Universitatea de Vest, Timişoara

4-5 decembrie 2011 Masă rotundă „Priorităţi în domeniul drepturilor omului”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu concursul unor organizaţii 
neguvernamentale  cu preocupări  în domeniul  drepturilor omului,  la Tg-
Mureş

5 decembrie 2011 Conferinţa consacrată temei lansate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
cu ocazia celebrării Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi  „Să 
ne bucurăm împreună”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Asociaţia Clubul de la Cheia

5 decembrie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Voluntariatul  întăreşte  solidaritatea  şi  coeziunea  
socială”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare  cu Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România  cu  ocazia 
Zilei  internaţionale  a voluntariatului  şi  a  încheierii  Anului  European al 
Voluntariatului 2011

5-7 decembrie 2011 Masa  rotundă  cu  tema  „Priorităţi  în  domeniul  drepturilor  omului”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Fundaţia Pro Iure cu ocazia Zilei internaţionale a drepturilor omului

7 decembrie 2011 Simpozion cu tema  „Metode pedagogice alternative în educaţia pentru  
drepturile  omului  şi  copilului”, organizat  de  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  Şcoala  nr.  93  „Emil  Racoviţă”,  în 
colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului
 

7-11 decembrie 2011 Cea de a XVII-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului 
cu  tema  „Rolul  instituţiilor  naţionale  în  promovarea  şi  protecţia  
drepturilor  omului”,  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi  Asociaţia  Clubul  de la  Cheia „Victor  Dan Zlătescu” şi  cu concursul 
IDEF

8 decembrie 2011 Acţiune  de  sensibilizare  privind  respectarea  drepturilor  omului  şi 
prezentare de carte cu tema  „Drepturile copilului” organizate cu ocazia 
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Zilei internaţionale a drepturilor omului de Colegiul Media din Bucureşti 
în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului

9 decembrie 2011 Masă  rotundă  cu  tema  „Alege  demnitatea.  Pune  capăt  discriminării”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România  cu  ocazia  Zilei 
internaţionale a drepturilor omului

9 decembrie 2011 Inaugurarea  Cabinetului  „Drepturile  omului  şi  ale  copilului” la  Şcoala 
generală  nr.  17 din Botoşani,  cu ocazia  celebrării  Zilei  internaţionale  a 
drepturilor  omului  în  colaborare  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului

9 decembrie 2011 În cadrul manifestărilor dedicate „Săptămânii Drepturilor omului” şi Zilei 
porţilor  deschise  au  avut  loc  prezentări  de  carte  şi  întâlniri  cu  elevii, 
profesorii şi învăţătorii Şcolii nr. 190 „Marcela Peneş”

12-14 decembrie 2011 Dezbatere cu tema „Aspecte ale educaţiei pentru o cultură şi o cetăţenie  
democratică”,  organizată  în  cadrul  săptămânii  dedicată  diversităţii 
culturale de  Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
ONG-uri de drepturile omului, reprezentanţi ai cultelor religioase

12-14 decembrie 2011 Seminar cu tema „Aspecte ale educaţiei pentru o cucultură şi o cetăţenie  
democratică”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la 
Piatra  Neamţ, cu  concursul  unor  organizaţii  neguvernamentale  cu 
preocupări în domeniul drepturilor omului

16-17decembrie 2011 Suită de manifestări  consacrate aniversării  a 46 de ani de la intrarea în 
vigoare  a  Pactului  internaţional  privind drepturile  civile  şi  politice  şi  a 
Pactului  internaţional  privind  drepturile  economice,  sociale  şi  culturale 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului

20-22 decembrie 2011 Masa rotundă cu tema  „Discriminarea şi drepturile omului”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Ministerul 
Cercetării,  Educaţiei,  Tineretului  şi  Învăţământului,  Casa  Corpului 
Didactic Târgu Mureş
 

20-22 decembrie 2011 Simpozion  cu  tema „Discriminare  şi  drepturile  omului”,  organizat  de 
IRDO în colaborare cu Casa Corpului Didactic Vaslui

27 decembrie 2011 Dezbatere  organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare Centrul de Studii şi  Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice 
al  celor  Trei  Religii  Monoteiste  (Mozaică,  Creştină  şi  Iudaică)  privind 
cercetările ştiinţifice din domeniul libertăţilor religioase
 

DREPTURILE OMULUI 81



ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

19 ianuarie 2011 Prima  ediţie  a  Galei  premiilor  acordate  de  către  revista  Medierea, 
organizată la Camera de Comerţ şi Industrie a României

20 ianuarie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Discurs  informativ  şi  dispozitive  jurnalistice”, 
susţinută  de  conf.  dr.  Dana  Popescu-Jourdy,  Institutul  de  Comunicaţii, 
Universitatea  Lumière,  Lyon,  organizată  de  Centrul  de  Cercetare  în 
Comunicare,  Facultatea  de  Comunicare  şi  Relaţii  Publice  a  Şcolii 
Naţionale de Studii Politice şi Administraţie

21 ianuarie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Mica  reformă  pe  larg.  Explicaţii  şi  probleme”, 
organizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Dolj, 
Societatea  de  Ştiinţe  Juridice  şi  Institutul  Naţional  pentru  Pregătirea  şi 
Perfecţionarea Avocaţilor

8-11 februarie 2011 Conferinţa cu tema „Interzicerea formelor de instigare la ură naţională,  
rasială  sau  religioasă” –  cu  referire  la  Europa,  organizată  sub  egida 
Înaltului  Comisariat  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  pentru  Drepturile 
Omului

14 februarie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Curtea  Internaţională  de  Justiţie,  65  de  ani  de  
existenţă”,  organizată  de  Societatea  Română  de  Drept  Comparat, 
Asociaţia  Română  pentru  Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană, 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România

17 februarie 2011 Conferinţa cu tema „Problematica restituirii proprietăţilor şi a acordării  
compensaţiilor băneşti din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a  
drepturilor  Omului”,  organizată  de  Consiliul  Europei  şi  Ministerul 
Afacerilor Externe, cu sprijinul Human Rights Trust Fund prin programul 
„Înlăturarea  obstacolelor  în  executarea  hotărârilor  judecătoreşti  
interne/Asigurarea implementării hotărârilor interne”

23 februarie 2011 Conferinţa cu tema  „Efectele hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor  
Omului  în  perspectiva  aderării  Uniunii  Europene  la  Convenţie”, 
organizată  de  Centrul  de  Studii  de  Drept  European  al  Institutului  de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

23-26 februarie 2011 Seminar  cu  tema  „Managementul  cercetării  ştiinţifice  şi  dreptul  de  
proprietate intelectuală”, organizat de Universitatea de Vest Timişoara

3 martie 2011 Lansarea lucrării  „Curtea Constituţională a României. Justiţia politicului  
sau politica justiţiei?”, organizată de Uniunea Juriştilor din România

7 martie 2011 Lansarea cărţii  „Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie”, organizată 
de Fundaţia Europeană Nicolae Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional 
şi Relaţii Internaţionale
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21 martie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Mecanisme  interne  şi  internaţionale  pentru  
combaterea discriminării”, organizată de Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România,  Family  Forum  şi  Asociaţia  Română  pentru  Libertate 
Personală şi Demnitate Umană

24 martie 2011 Seminar  cu  tema  „Egalitate  şi  nediscriminare”,  consacrat  Săptămânii 
europene de acţiune împotriva rasismului,  organizat de Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite, Liga Independentă Română pentru Drepturile Omului la 
Cultură şi Sănătate, Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii

1-2 aprilie 2011 Colocviu  cu  tema  „Managementul  crizelor  financiare  şi  dimensiunea  
prerogativelor  autorităţilor  de  supraveghere”,  organizat  de  Asociaţia 
Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar-România.

4-6 aprilie 2011 A IV-a întâlnire  anuală  a  Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene şi Instituţiile naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor 
omului

6-8 aprilie 2011 Întâlnirea  Grupului  european  de  lucru  al  Instituţiilor  naţionale  pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor omului privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, organizată de Institutul German pentru Drepturile Omului.
 

13 aprilie 2011 Lansare de carte în domeniul dreptului organizată de Uniunea Juriştilor din 
România

17 aprilie 2011 Lansarea  campaniei  cu  tema  „Medierea,  activitate  de  interes  public”, 
organizată de Consiliul de Mediere

21 aprilie 2011 Lansarea  volumului  „Executarea  hotărârilor  Curţii  Europene  a  
Drepturilor Omului”, organizată de Fundaţia Nicolae Titulescu

21 aprilie-4 mai 2011 Curs  cu  tema  „Responsabilitatea  comună  în  protecţia  şi  promovarea  
drepturilor  omului”,  organizat  de  Asociaţia  Ius  Primi  Viri,  Catedra 
UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă  şi 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România

25 aprilie 2011 Masă  rotundă  cu  tema  „Libertăţile  religioase”,  organizată  de  Family 
Forum  şi  Asociaţia  Română  pentru  Drepturile  Economice,  Sociale  şi 
Culturale
 

27 aprilie 2011 Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, organizată de 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

29 aprilie 2011 Prima ediţie a conferinţei cu tema „Medierea în societatea românească de  
azi”, organizată de Uniunea Naţională a Mediatorilor din România, Filiala 
Braşov

10 mai 2011 Conferinţa cu tema „Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului în  
cauzele  împotriva  României.  Analiză,  consecinţe,  autorităţi  potenţial  
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responsabile  în  perioada  1994-2010.  Evoluţia  cadrului  intern  privind  
imobilele  preluate  abuziv  şi  alte  posibile  disfuncţionalităţi  sistemice”, 
organizată  de  Centrul  de  Studii  de  Drept  European  al  Institutului  de 
Cercetări  Juridice  din  cadrul  Academiei  Române,  Editura  Universitară, 
Asociaţia  Forumul  Judecătorilor  din România  şi  Asociaţia  Magistraţilor 
Europeni pentru Drepturile Omului

10-11 mai 2011 Atelier de lucru cu tema „Comunicarea în situaţii de criză”, organizat de 
Centrul de Cercetare în Comunicare şi Relaţii Ştiinţifice, Şcoala Naţională 
de Studii Politice şi Administrative şi The James M. Cox Jr. Center for 
International Mass Communication Training and Research, University of 
Georgia, SUA

11-13 mai 2011 Simpozion cu tema  „Folosirea indicatorilor  de măsurare a drepturilor  
fundamentale în Uniunea Europeană: provocări şi soluţii”, organizat de 
Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene

16-20 mai 2011 A  24-a  sesiune  a  Comitetului  Internaţional  Coordonare  a  Instituţiilor 
Naţionale  pentru  Promovarea  şi  Protecţia  Drepturilor  Omului  (ICC), 
organizată  de Înaltul  Comisariat  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  pentru 
drepturile Omului şi ICC

24 mai 2011 Întâlnire  cu  tema  „Tratatul  de  alianţă  cehoslovaco-român:  Mica  
Înţelegere şi semnificaţia sa”, organizată de Ambasada Republicii Cehe şi 
Institutul  Diplomatic  cu  prilejul  împlinirii  a  90  de  ani  de  la  semnarea 
tratatelor de alianţă cehoslovaco-română

31 mai 2011 Masa rotundă cu tema  „Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în  
legislaţia actuală”, organizată de Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor

31 mai 2011 Audiere  publică  cu  tema  „Statutul  educaţiei  civice  şi  al  educaţiei  
interculturale în contextul actual al sistemului educaţional din România”, 
organizată de Comisia de Învăţământ a Camerei Deputaţilor şi Institutul 
Intercultural Timişoara

01 iunie 2011 Congresul inaugural al Institutului European de Drept

06 iunie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Cine  apără  drepturile  copilului?”,  organizată  de 
Federaţia  Internaţională  a  Comunităţilor  Educative  în  parteneriat  cu 
Universitatea  din  Bucureşti  –  Facultatea  de  Psihologie  şi  Ştiinţele 
Educaţiei, Centrul Infoeuropa şi Tribuna Învăţământului

14 iunie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Modificările  Codului  muncii  şi  Legea  dialogului  
social”, organizată de Universitatea Bucureşti

15 iunie 2011 Lansarea studiului cu tema  „Impactul măsurilor guvernamentale asupra  
mediului  de  afaceri.  Recomandări  privind  soluţii  de  redresare  
economică”, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului 
Bucureşti
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16 iunie 2011 Seminar cu tema  „Legislaţia aplicabilă contractelor de creditare pentru  
persoanele  fizice-prevederi  complementare  la  limita  dintre  legislaţia  
generală şi cea specială”, organizat de Asociaţia Societăţilor Financiare-
A.L.B.România,  Asociaţia  Consilierilor  Juridici  din  Sistemul  Financiar 
Bancar şi Asociaţia Europeană de Drept Bancar şi Financiar – România
 

23 iunie 2011 Sesiunea de comunicări ştiinţifice  „Europa 2020”, organizată de Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative
 

23-25 iunie 2011 Conferinţa cu tema  „Educaţia pentru drepturile omului pentru serviciile  
publice şi civile”, organizată de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a 
Uniunii Europene şi Comisia Islandeză pentru Drepturile Omului

28 iunie 2011 Acţiuni  pentru  inaugurarea  primei  policlinici  sociale  gratuite  pentru 
persoanele defavorizate din Bucureşti al Fundaţiei Regina Maria, proiect 
dezvoltat în colaborare cu Primăria Generală a Municipiului Bucureşti

1 iulie 2011 Simpozion  naţional  cu  tema  „Supremaţia  Constituţiei  –  deziderat  şi  
realitate”, consacrat Zilei Justiţiei şi organizat de Uniunea Juriştilor din 
România

5 iulie 2011 Întâlnire  la  nivel  înalt  a  ONG-urilor  cu  statut  consultativ  la  nivelul 
ECOSOC cu tema  „Femeia şi dezvoltarea – educaţia pentru o societate  
mai bună”

6 iulie 2011 Lansarea  Raportului  de  cercetare  cu  tema  „Administraţie  publică  şi  
beneficiul  copiilor  –  Măsuri  generale  de  implementare  a  Convenţiei  
privind  Drepturile  Copilului  la  nivel  central  şi  local  în  România”, 
organizată  de  Organizaţia  Salvaţi  Copiii  sub  Înaltul  Patronaj  al 
Preşedintelui Camerei Deputaţilor

8 iulie 2011 Masă  rotundă  şi  lansarea  manualului  Organizaţiei  pentru  Securitate  şi 
Cooperare în Europa „Poliţia, romii şi sinti: bune practici în consolidarea  
încrederii  şi  înţelegerii”,  versiunea  în  limba  română,  organizate  de 
Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor-Inspectoratul  General  al  Poliţiei 
Române în partenerit  cu OSCE-Unitatea pentru Probleme Strategice ale 
Poliţiei şi Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului

12-15 iulie 2011 Conferinţa privind instituţiile naţionale pentru Drepturile Omului din zona 
Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în  Europa,  organizată  de 
Biroul  OSCE pentru  instituţii  democratice  în  colaborare  cu Preşedenţia 
OSCE deţinută de Lituania

4-10 septembrie 2011 Şcoala de vară cu tema „Tinerii în lupta împotriva corupţiei”, organizată 
de Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, Centrul Regional 
de Resurse pentru Educaţie Civică Bacău

5-10 septembrie 2011 Reuniune interregională a reprezentanţilor ţărilor pentru care urmează a fi 
revizuite  în  primele  trei  sesiuni  ale  celui  de-al  doilea  ciclu,  în  cadrul 
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grupului de lucru pentru Revizuirea Periodică Universală, modul în care 
sunt  transpuse  în  legislaţie  şi  aplicate  în  practică  prevederile  din 
instrumentele internaţionale şi regionale de drepturile omului, organizată 
de departamentul Instituţii Naţionale şi Mecanisme Regionale din cadrul 
Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului

7-9 septembrie 2011 A  33-a  Conferinţă  anuală  a  Grupului  European  pentru  Administraţie 
Publică  (EGPA),  organizată  de  Facultatea  de  Administraţie  Publică  a 
Şcolii  Naţionale  de  Studii  Politice  şi  Administrative  în  colaborare  cu 
EGPA şi Parlamentul României – Camera Deputaţilor. 

16 septembrie 2011 Dezbatere cu tema „Protocolul de la Montreal, o şansă pentru protejarea  
stratului de ozon”, organizată cu prilejul Zilei internaţionale a stratului de 
ozon  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru 
Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos,  Asociaţia  pentru  Promovarea 
Drepturilor Familiei – Family Forum şi Asociaţia Clubul de la Cheia

21-22  septembrie  
2011

Masa  rotundă  cu  structurile  naţionale  de  drepturile  omului  din  statele 
membre ale Consiliului Europei, organizată de Consiliul Europei

21-22  septembrie  
2011

Conferinţa de deschidere a Proiectului cu tema „Promovarea medierii în  
cauzele  transfrontaliere  în  materie  civilă”,  organizată  de  Ministerul 
Justiţiei  în  parteneriat  cu  Consiliul  de  Mediere,  Ministerul  Justiţiei  din 
Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Ministerul Justiţiei din Republica 
Moldova,  Asociaţia  Europeană  a  Judecătorilor  care  sprijină  medierea  – 
GEMME şi Organizaţia MIKK din Germania

29 septembrie 2011 Seminar internaţional cu tema „Egalitate la angajare şi la locul de muncă.  
Campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii  
sociale  şi  stereotipurilor  la  angajare  şi  la  locul  de  muncă”,  proiect 
cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizat de 
Universitatea din Bucureşti

8 octombrie 2011 Simpozion internaţional cu tema „Copiii – victime ale sărăciei”, organizat 
de  Federaţia  Internaţională  a  Comunităţilor  Educative  în  colaborare  cu 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Bucureşti

10-11 octombrie 2011 Simpozion internaţional cu tema  „Instituţia căsătoriei în cele trei religii  
monoteiste”, organizat de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Centrul 
de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor Trei Religii 
Monoteiste în parteneriat cu ICT-Toulouse, Facultatea de Drept Canonic

13-14 octombrie 2011 Reuniune cu tema „Cum să construim o mai bună cooperare în materie de  
comunicare  între  Agenţia  pentru  Drepturile  Fundamentale,  instituţiile  
naţionale  pentru  drepturile  omului  şi  organizaţiile  naţionale  pentru  
egalitate”,  organizată  de  Agenţia  pentru  Drepturile  Fundamentale  a 
Uniunii Europene
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14 octombrie 2011 Conferinţa  internaţională  de  lansare  a  Institutului  Internaţional  pentru 
Drepturile  Omului  cu  tema  „Cultura  europeană  a  drepturilor  omului.  
Dreptul  de  proprietate”,  organizată  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”

24-26 octombrie 2011 A  treia  întâlnire  a  Grupului  european  al  instituţiilor  naţionale  pentru 
drepturile  omului  privind  implementarea  Convenţiei  ONU  pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, organizată de Centrul Belgian pentru 
Egalitatea de Şanse

27 octombrie 2011 Conferinţa internaţională  de închidere a proiectului  „Împreună pe piaţa  
muncii” organizată  de Agenţia  Naţională  pentru Romi în parteneriat  cu 
Fundació Secretariada Gitano din Spania şi Asociaţia Pakiv România în 
cadrul proiectului co-finanţat de Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

27 octombrie 2011 Conferinţă  organizată  cu  prilejul  ceremoniei de  decernare  a  titlului  de 
Doctor Honoris Causa organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative

28 octombrie 2011 Festivitatea de aniversare a 20 de ani de la înfiinţare a Facultăţii de Drept a 
Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca

9 noiembrie 2011 Lansarea Raportului cu tema „Analiza privind structurile de monitorizare,  
promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  copilului” din  cadrul  proiectului 
„Susţinere  pentru  realizarea  unui  consens  la  nivel  naţional  a  unor  
structuri  de  monitorizare  a  drepturilor  copilului  şi  instrumente  de  
monitorizare  a  drepturilor  copilului”,  organizat  sub  înaltul  patronaj  al 
Preşedintelui  Senatului  de  Federaţia  Organizaţiilor  Neguvernamentale 
pentru copii

8-12 noiembrie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Migraţia,  globalizarea  şi  noi  formaţiuni  sociale”, 
organizată de Centrul de Cercetări privind Migraţia Internaţională şi relaţii 
etnice din Bergen cu ocazia  împlinirii  a 15 ani de la înfiinţarea acestui 
centru

11 noiembrie 2011 Masa rotundă cu tema „Subminarea reciprocă între state, istorie, practici  
vechi şi noi”, organizată de Fundaţia Europeană Nicolae Titulescu

15 noiembrie 2011 Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative 
din cadrul Universităţii Ecologice cu tema  „Codificarea legislaţiei civile  
şi a legislaţiei penale. Realitate şi necesitate”

15 noiembrie 2011 Lansarea  volumului  cu  tema  „Noile  coduri  în  evoluţia  dreptului  
românesc”,  volum  ce  conţine  comunicările  prezentate  la  sesiunea 
ştiinţifică  a  Facultăţii  de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative  din  cadrul 
Universităţii Ecologice din noiembrie 2010
 

20-22 noiembrie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Demnitatea  şi  drepturile  migranţilor  ilegali”, 
organizată de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene
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22 noiembrie 2011 Dezbatere  cu  tema  „Obligativitatea  medierii  în  cadrul  conflictelor  de  
familie”,  organizată  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”, 
Masteratul  de  Integrare  şi  Afaceri  Europene  sub  egida  „Medierea  –  
alternativă viabilă la instanţa de judecată”

24 noiembrie 2011 Lansarea lucrării  „Regi şi diplomaţi suedezi în spaţiul românesc secolele  
XVII-XX”,  autor  George  Cristea,  organizată  de  Fundaţia  Europeană 
Nicolae Titulescu

24 noiembrie 2011 Lansarea  primului  volum  din  „România  1945-1989.  Enciclopedia  
regimului comunist.  Represiunea”,  vol. I,  A-E, organizată  de Academia 
Română şi Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

25 noiembrie 2011 Ediţia a V-a a conferinţei privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse cu 
tema  „Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  şi  egalitate  de  şanse  în  
societatea contemporană, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie  
Cantemir”

25 noiembrie 2011 Conferinţa  cu  tema  „Istoria  şi  mitologia  excepţionalismului  corupţiei  
româneşti”, organizată de Fundaţia Europeană Nicolae Titulescu, Centrul 
de Studii Strategice

28 noiembrie 2011 Întâlnire  cu  experţi  pe  drepturile  omului  cu  tema  „Perspective  pentru  
minorităţi”, organizată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

29 noiembrie 2011 Manifestare  ştiinţifică  cu  tema „Garantarea  drepturilor  femeilor  
minoritare” organizată Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Înaltul 
Comisariat  ONU pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu mai  multe 
reprezentanţe diplomatice central şi esteuropene

30 noiembrie 2011 Al  IV-lea  forum  privind  minorităţile  cu  tema  „Emanciparea  femeilor  
minoritare pentru a li se respecta drepturile lor. Identificarea practicilor  
eficiente”, organizat de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Înaltul 
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului

2-4 decembrie 2011 Al doilea  atelier  internaţional  al  reţelei  Natura&Naţiunea,  organizat  de 
Universitatea  „Nicolae  Titulescu”  în  colaborare  cu Şcoala  Naţională  de 
Studii Politice şi Administrative şi Centrul de Studii în Idei Politice

6 decembrie 2011 Conferinţa cu tema „Viitorul politicii de coeziune în Uniunea Europeană,  
între convergenţă şi competitivitate”, organizată de Ambasada Franţei şi 
Institutul European din România în cadrul celei de-a 31 a conferinţă din 
ciclul cu tema „Franţa – România: împreună în Europa”

7 decembrie 2011 Conferinţă  organizată  cu  prilejul  ceremoniei de  decernare  a  titlului  de 
Doctor Honoris Causa organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative

8 decembrie 2011 Simpozion cu tema  „Dezvoltarea constituţională a României. Tradiţie şi 
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modernitate. 20 de ani de la intrarea în vigoare a Constituţiei României din 
8 decembrie 1991”, organizat de Curtea Constituţională în colaborare cu 
Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”

8 decembrie 2011 Expoziţie de carte şi documente istorice cu tema „Constituţiile române:  
tradiţie,  continuitate,  modernitate”,  organizată  de  Academia  Română, 
Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”

12 decembrie 2011 Conferinţa cu tema  „Persoana fizică şi familia în reglementarea noului  
Cod  Civil”,  organizată  de  Asociaţia  pentru  Dialog  şi  Solidaritate  a 
Avocaţilor

14 decembrie 2011 Seminar  „Democraţia  şi  drepturile  omului,  parteneriat  MAE-  societate  
civilă”,  în contextul aniversării  a 56 de ani de când România a devenit 
membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al marcării Zilei Internaţionale 
a Drepturilor Omului, organizat de Ministerul Afacerilor Externe

15 decembrie 2011 Conferinţa  naţională  a  mediatorilor  cu  tema  „Consiliul  de  Mediere  –  
responsabilităţi şi perspective”, organizată de Consiliul de Mediere

16-17 decembrie 2011 Conferinţa cu tema „Viitorul drepturilor omului: tehnici globale cu impact  
local”, organizată de Consiliul Irlandez de Libertăţi Civile

20 decembrie 2011 Seminarul cu tema „Consultare privind propunerea Fondului European de  
Ajustare a Globalizării”, organizat de Comitetul Regiunilor la Bruxelles
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