
2019 

Trei sesiuni de instruire a personalului din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de 

Frontieră Timișoara, Giurgiu și Constanța (Garda de Coastă), în cadrul proiectului de colaborare 

dintre IRDO, Direcția Generală Anticorupție, Inspectoratul General pentru Imigrări și 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Alte detalii aici.  

Campanie de informare şi conştientizare în rândul elevilor Colegiului Naţional Spiru Haret 

din Bucureşti, realizată în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari, Consiliul Naţional 

Român pentru Refugiaţi și UNHCR România. Tema campaniei a fost „Cum sunt percepuţi 

migranţii şi refugiaţii în societate” și s-a desfășurat cu ocazia Zilei Internaţionale a Organizației 

Națiunilor Unite. A se vedea comunicatul de presă aici.  

Participare la conferința „O viziune comună pentru integrarea imigranților și refugiaților 

în Romania”, organizată sub egida Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților 

(CDMiR), de Centrul pentru Inovare Publică, în cadrul proiectului NIEM – National Integration 

Evaluation Mechanisms, și Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR), cu sprijinul 

Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) și al Inspectoratului General pentru 

Imigrări.  

  

2018 

Masă rotundă „Protecția și integrarea refugiaților în societate”, a reunit reprezentanţi ai 

unor instituţii naţionale, organizaţii internaţionale şi ai societăţii civile. Evenimentul a avut loc cu 

prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului şi al aniversării a 20 de ani de la primele manifestări dedicate 

anual conştientizării opiniei publice cu privire la situaţia refugiaţilor. 

 

 

2017  

Întâlnire cu parteneri IRDO cu ocazia Zilei Internaționale a Refugiaților. A fost prezentat 

raportul Global Trends (Tendințe Globale) al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, raport 

în care se arată că numărul persoanelor dezrădăcinate din întreaga lume a crescut la 65,6 milioane 

spre sfârșitul anului 2016, o cifră îngrijorătoare, fără precedent. IRDO a prezentat cu acest prilej 

cea mai importantă acțiune globală inițiată încă din 2016 de Comisariatul ONU pentru refugiați – 

petiția globală „Susținem refugiații – suntem alături de ei”. Reprezentanți ai IRDO au informat 

participanții că petiția globală se poate semna la #WithRefugees. Această campanie internațională 

a fost popularizată și de Fundația Adolescența, partener al IRDO.  

Cu ocazia Zilei internaționale a Păcii, IRDO s-a alăturat promovării campaniei 

internaționale a ONU „Împreună pentru pace”, inițiativă care își propune să mobilizeze popoarele 

lumii în sprijinul refugiaților și migranților. Mai multe detalii despre campanie pe 

http://together.un.org/join. Campania a fost promovată și în colaborare cu Asociația Femeilor din 

România Împreună, AFRI în cadrul evenimentului „Prosperity and Peace in 196 Nations on Peace 

Day”. 

 

http://www.mai-dga.ro/arhive/46044
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/10/24/comunicat-de-presa-institutul-roman-pentru-drepturile-omului--391429


2016  

Masă rotundă „Europa 2016 – gestionarea celei mai dificile provocări – criza refugiaților” 

eveniment organizat cu ocazia celebrării Zilei Europei, de către IRDO în colaborare cu Catedra 

UNESCO pentru drepturile omului, democrație, pace și toleranță, Universitatea de Nord Baia 

Mare.  

Simpozion „A 65-a aniversare a Convenției privind statutul refugiaților – Drepturile 

refugiaților în România”, cu ocazia Zilei Internaționale a Refugiaților.  

Masă rotundă „Instrumente naționale și regionale privind drepturile refugiaților” în 

colaborare cu Clubul de la Cheia, cu prilejul împlinirii a 15 ani de la adoptarea Rezoluției 56/76 a 

Adunării Generale a ONU care prevede data de 20 iunie a fiecărui an ca Ziua Internațională a 

Refugiaților.  

 

 

2015  

Seminar „Drepturile refugiaților în România” organizat de IRDO în colaborare cu 

Asociația pentru Națiunile Unite din România și Asociația Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Refugiaților.  

Dezbaterea cu tema „Legislația națională în domeniul azilului și modul de aplicare al 

acesteia” eveniment organizat în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 

democrație, pace și toleranță.  

 

 

2014  

Masă rotundă „Protecția și promovarea drepturilor refugiaților” organizată de IRDO în 

colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite din România și Asociația Română pentru Libertate 

Personală și Demnitate Umană cu ocazia Zilei Internaționale a Refugiaților.  

IRDO a participat cu puncte de vedere la dezbaterea din cadrul Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților pentru adoptarea 

proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 – privind azilul în 

România și a OG nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de 

protecție sau de drept de ședere în România precum și a cetățenilor statelor membre UE. 

 


