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Cuvânt înainte
Reprezentând prima instituție națională de drepturile omului creată în acord cu exigențele
comunității internaționale și urmărind respectarea Principiilor de la Paris, Institutul Român pentru
Drepturile Omului reprezintă un model instituțional și organizațional și o sursă de inspirație
pentru celelalte instituții naționale create ulterior.
În evoluția sa, Institutul a avut în vedere exigențele societății românești și s-a alăturat
demersurilor întreprinse pentru sprijinirea societății românești în sensul surmontării provocărilor
complexe aferente domeniului drepturilor omului. Pentru îndeplinirea acestui scop, Institutul
exercită un mandat specific, concentrat pe problematica drepturilor omului, prin activitățile
desfășurate în domeniul cercetării, educației și formării, informării. Împreună, acestea converg
către modificarea climatului social în sensul creării și promovării unei culturi a drepturilor
omului al cărei nucleu este reprezentat de valorile umaniste ale egalității și nediscriminării,
toleranței, acceptării și diversității.
Institutul a urmărit constant asigurarea unui liant între activitatea autorităților și
instituțiilor publice și nevoile societății civile. De asemenea, în exercitarea activităților
circumscrise mandatului său, Institutul prioritizează nevoile beneficiarilor, punând la dispoziția
acestora, în mod gratuit, rezultatele activităților desfășurate.
Cercetarea în domeniul drepturilor omului este plurivalentă și conectată cu alte activități
precum informarea sau educația și formarea. Activitatea de cercetare, în mod similar cu alte
activități ale Institutului, implică valorizarea intereselor beneficiarilor, rezultatele cercetării fiind
orientate, în primul rând, către îndeplinirea nevoilor acestora. Evaluarea și analiza situațiilor care
produc repercusiuni asupra drepturilor omului la nivel național și internațional reprezintă nucleul
activităților de cercetare și trebuie să fie avute în vedere inclusiv pentru proiectarea și realizarea
educației, formării sau informării.
Activitățile de educație și formare desfășurate de Institut sunt destinate acelor categorii de
persoane care au răspunderi speciale pentru protecția drepturilor omului precum și unor largi
categorii ale populației care doresc să cunoască și să aprofundeze problematica drepturilor
omului. Deși cursurile de formare și programele educaționale ale Institutului se adresează unui
public larg, copiii și tinerii reprezintă o categorie specială de beneficiari.
Informarea și documentarea reprezintă acțiuni-suport pentru realizarea cercetării,
educației și formării în domeniul drepturilor omului, iar acestea se concretizează prin:
organizarea de webinarii, campanii de sensibilizare și conștientizare, punerea la dispoziția
persoanelor interesate a instrumentelor juridice reprezentative de la nivel național și internațional,
traduceri ale documentelor relevante din domeniu ș.a.

Activitățile de cercetare, educație și formare, informare sunt desfășurate în legătură cu
problematici specifice drepturilor omului circumscrise următoarelor arii tematice: drepturile
copiilor și tinerilor; drepturile femeilor; drepturile persoanelor vârstnice sau ale persoanelor cu
dizabilități; combaterea oricărei forme de discriminare bazată pe sex, rasă, origine etnică sau
socială, limbă, religie sau convingeri și opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o
minoritate națională, statut socio-economic sau orientare sexuală; combaterea rasismului,
xenofobiei și intoleranței; drepturile solicitanților de azil; respectarea vieții private și protecția
datelor cu caracter personal; accesul la justiție, drepturile civile, politice, economice, sociale și
culturale.
Obiectivele urmărite în realizarea activităților menționate anterior vizează, în principal:
promovarea și explicitarea instrumentelor juridice și a mecanismelor internaționale, regionale și
naționale existente în materia drepturilor omului, astfel încât să se asigure climatul necesar
înțelegerii esenței drepturilor omului și sensibilizării opiniei publice în această direcție;
aprofundarea conținutului și eficientizarea programelor de educație și formare prin încheierea
de parteneriate cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale; crearea unei culturi a
drepturilor omului prin promovarea respectului pentru valorile toleranței, acceptării,
nediscriminării, responsabilității, incluziunii sociale.
În mod special, activitățile specifice mandatului IRDO vizează sensibilizarea cetățenilor
față de problemele existente în materia drepturilor omului și modificarea percepției, a atitudinilor
și comportamentelor acestora în sensul respectării valorilor umaniste.

Adrian Bulgaru,
Director executiv al Institutului Român pentru Drepturile Omului
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INTRODUCERE
Promovarea și protecția drepturilor omului reprezintă un aspect central al societăților
democratice de la nivel național, regional și internațional, iar realizarea acestor deziderate
pe coordonatele statului de drept implică existența instituțiilor naționale cu atribuții în
domeniul drepturilor omului.
Rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului este accentuat: acestea
reprezintă o categorie specială de actori care determină adoptarea, din partea statelor, a
unei acțiuni responsabile, menită să asigure, pe de o parte, echilibrul între standardele
internaționale (instituțiile naționale pentru drepturile omului își desfășoară activitatea
urmărind respectarea Principiilor de la Paris 1) și normele interne, iar pe de altă parte,
liantul între autoritățile naționale și societatea civilă.

1. Instituțiile naționale pentru drepturile omului – statut, atribuții,
competențe
Instituțiile naționale pentru drepturile omului (INDO) reprezintă structuri inovatoare
remarcându-se prin independența față de guvern, având un mandat constituțional sau legal
larg de a proteja și promova drepturile omului la nivel național. Acestea acționează în
temeiul unui mandat diferit de autoritățile statale însă sub auspiciile independenței.
Rolul INDO ca actori esențiali ai sistemului de promovare și protecție a drepturilor
omului a fost recunoscut progresiv; ele se bucură în prezent de o legitimitate națională și
internațională bine stabilită, o etapă decisivă în evoluția acestora fiind reprezentată de
adoptarea de către ONU, în anul 1993, a Principiilor de la Paris.

1.1.

Principiile de la Paris

Principiile de la Paris referitoare la Statutul instituțiilor naționale pentru drepturile
omului reprezintă standarde minime internaționale cu privire la atribuțiile și rolurile
asumate de INDO. În anul 1991, Comisia ONU pentru Drepturile Omului a organizat un
workshop internațional adresat instituțiilor pentru drepturile omului, statelor membre
ONU, agențiilor specializate și organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri). Scopul a fost
revizuirea cooperării dintre instituțiile naționale și internaționale și explorarea
modalităților de sporire a eficacității acestora. Rezultanta acestor discuții a fost
Principii referitoare la Statutul Instituțiilor Naționale (Principiile de la Paris), formulate la prima conferință
consacrată instituțiilor naționale de drepturile omului, de la Paris 7-9 Octombrie 1991, document oficial al
Adunării Generale ONU prin Rezoluția 48/134, în anul 1993.
1
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reprezentată de standardele circumscrise sub formularea Principiile de la Paris – acestea
fiind ulterior aprobate de Adunarea Generală a ONU în decembrie 1993. 2
Urmare a recunoașterii de către comunitatea internațională, Principiile de la Paris au
devenit parte a lexiconului drepturilor omului. În acest sens, orice mențiune referitoare la
Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului este apreciată din perspectiva expresiei
„stabilită în conformitate cu Principiile de la Paris”- marcând prin aceasta faptul că aceste
principii reprezintă criteriile în funcție de care INDO demonstrează conformitatea cu
standardele internaționale în materia drepturilor omului.
În acord cu Principiile de la Paris, INDO sunt abilitate să: (1) protejeze drepturile
omului, inclusiv prin primirea, investigarea și soluționarea plângerilor, medierea
conflictelor și prin exercitarea activităților de monitorizare; și să (2) promoveze drepturile
omului, prin educație, informare, mass-media, publicații, activități de formare și de
consolidare a atribuțiilor, precum consiliere și asistență acordată guvernelor. 3
INDO sunt organisme independente, stabilite prin legislația națională și având
mandatul explicit de a proteja și promova drepturile omului din statul respectiv. Însușinduși rolul de elemente-cheie ale sistemelor de protecție a drepturilor omului, INDO exercită
un mandat explicit de a promova și proteja drepturile omului, bucurându-se de un nivel
sporit de independență și de un mandat cât mai extins în materia drepturilor omului.
În lumina Principiilor de la Paris, INDO reunesc, în conținutul mandatului lor, două
funcții: promovarea și protecția drepturilor omului. INDO pot atinge acest deziderat atât în
mod autonom, cât și prin cooperarea cu alți actori implicați la nivel național, regional și
internațional. Particularitățile INDO rezultă, totodată, din dualitatea palierelor pe care
acestea acționează: (1) INDO se bucură de legitimitate și de acces la factorii decidenți dat
fiind faptul că sunt instituții create și finanțate de stat; (2) INDO cooperează cu societatea
civilă și cu factorii decizionali de la nivel politic, asumându-și rolul de structură de
legătură sub rezerva menținerii independenței permanente.
Principalele criterii pe care o instituție națională pentru drepturile omului trebuie să
le îndeplinească sunt: exercitarea unui mandat „cât mai extins posibil” bazat pe
standardele universale ale drepturilor omului care să includă dubla responsabilitate, atât de
a promova, cât și de a proteja toate drepturile omului (civile și politice economice, sociale
și culturale); independență față de autoritățile guvernamentale; independență garantată fie
prin Constituție, fie prin legislație; putere specifică de investigare; pluralism al
reprezentării; resurse umane și financiare adecvate.
În baza principiilor directoare de la Paris, instituțiile naționale pentru drepturile
omului au următoarele atribuții: a) să furnizeze guvernului, parlamentului și oricărui alt
organ competent, avize, recomandări, propuneri, rapoarte privind orice aspect referitor la
protecția și promovarea drepturilor omului; b) să promoveze și să supravegheze
armonizarea legislației, a regulamentelor și practicilor naționale cu instrumentele
internaționale referitoare la drepturile omului la care statul este parte, și punerea lor
efectivă în practică; c) să contribuie la realizarea rapoartelor pe care statul le prezintă
organelor și comitetelor ONU, instituțiilor regionale și, dacă este cazul, să emită opinii
asupra acestor subiecte, în limita competențelor lor și cu respectarea independenței; d) să
coopereze cu Națiunile Unite și alte instituții din sistemul ONU, cu instituțiile regionale și
cu instituțiile naționale din alte țări care au competențe în domeniul protecției și
promovării drepturilor omului.
2
3

UNDP-OHCHR Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions, December 2010, p. 14.
UNDP-OHCHR op.cit., p. 10.
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Alte atribuții importante se referă la: participarea la elaborarea de programe din
domeniul educației și cercetării în materie de drepturile omului și implicarea lor în punerea
în practică a acestora în mediul școlar, universitar și profesional; contribuția și implicarea
în activitățile vizând cunoașterea drepturilor omului și a acțiunilor de combatere a
discriminării de orice fel, prin sensibilizarea opiniei publice, în special prin acțiuni de
informare și conștientizare, prin programe de educație pentru drepturile omului.
Îndeplinind aceste atribuții, instituțiile naționale pentru drepturile omului își exercită
capacitatea de a aborda în mod cuprinzător și consecvent problemele legate de drepturile
omului, precum și de a integra conceptul drepturilor omului în politicile guvernamentale,
în legislație și de a contribui la sensibilizarea și conștientizarea opiniei publice privind
importanța cunoașterii, promovării și respectării drepturilor omului.
Atribuțiile aferente INDO converg în sensul aplicării unei abordări bazate pe
drepturile omului. În temeiul acesteia, INDO urmăresc realizarea funcțiilor de promovare
și protecție a drepturilor omului în acord cu standardele internaționale în materie.
Corespondența dintre drepturile cetățenilor și obligațiile statelor este elementul central al
acțiunilor instituțiilor naționale de drepturile omului - aceasta reprezentând chintesența
abordării bazată pe drepturile omului și fiind susceptibilă de a fi instrumentată pentru a
răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și pentru a le coopta la procesul decizional,
responsabilizând astfel statele în calitate de titulari de îndatoriri. Abordarea bazată pe
drepturile omului este fundamentată pe două obiective: (1) abilitarea titularilor de drepturi
(persoane fizice, grupuri de persoane fizice, organizații non-guvernamentale) în direcția
revendicării și exercitării drepturilor lor; (2) consolidarea capacității de acțiune atribuită
titularilor de obligații (state sau actori nestatali) pentru a garanta drepturile titularilor
acestora. 4
Alinierea la aceste Principii este necesară recunoașterii legitimității INDO și a
rolului lor în asigurarea aplicării standardelor internaționale în domeniul drepturilor
omului.
Organizațiile regionale și internaționale au încurajat și au sprijinit în mod activ
înființarea acestor instituții. De exemplu, în anul 1997, Comitetul de Miniștri al
Consiliului Europei a adoptat Recomandarea R (97) 14 referitoare la crearea de instituții
naționale independente de promovare și protecție a drepturilor omului și Rezoluția R (97)
11 privind cooperarea între aceste instituții și dintre acestea și Consiliul Europei. În anul
2018, Comitetul de Miniștri a adoptat Recomandarea CM/Rec(2018)11 privind necesitatea
consolidării protecției și promovării spațiului societății civile în Europa, care subliniază
atât rolul „pozitiv, important și legitim” al INDO ca „apărători” ai drepturilor omului și
contribuția acestora la crearea unui mediu favorabil respectării și promovării drepturile
omului, cât și amenințările cu care acestea se confruntă.
De asemenea, comunitatea internațională subliniază independența și autonomia
INDO în exercitarea mandatului asumat.
Prin Rezoluția Adunării Generale nr. 72/186 5 Statele Membre sunt încurajate, inter
alia, să sprijine INDO pentru a asigura exercitarea eficientă și independentă a mandatului
lor și pentru a consolida legitimitatea și credibilitatea acțiunilor lor ca mecanisme de
promovare și protecție a drepturilor omului. Conform punctului 6 din Rezoluție, Statele
Membre sunt încurajate, de asemenea, să asigure funcționarea INDO în conformitate cu
Conform informațiilor prezentate pe site-ul: http://ennhri.org/about-nhris/human-rights-based-approach/
Resolution 72/186 adopted by the General Assembly on 19 December 2017, The role of the Ombudsman,
mediator and other national human rights institutions in the promotion and protection of human rights.
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Principiile de la Paris și cu alte instrumente internaționale relevante, pentru a le consolida
independența și autonomia și pentru a-și spori capacitatea de a ajuta statele membre în
promovarea și protecția drepturilor omului.
Prin Rezoluția nr. 39/17 aprobată de Consiliul ONU privind Drepturile Omului 6 este
menționată în partea de considerente, interesul tot mai mare pentru a stabili și consolida
instituții naționale independente și pluraliste pentru drepturile omului, care sunt
constituite în conformitate cu Principiile de la Paris. De asemenea, sunt subliniate, în
punctul 3 din aceeași Rezoluție, particularitățile statutului INDO, reținându-se importanța
independenței financiare și administrative și a stabilității instituțiilor naționale pentru
promovarea și protecția drepturilor omului; totodată, se remarcă cu satisfacție inițiativele
statelor membre care au înzestrat instituțiile lor naționale de drepturile omului cu o mai
mare autonomie și independență, de exemplu prin atribuirea sau consolidarea unui rol
investigativ și sunt încurajate alte guverne să ia în considerare luarea unor măsuri
similare.
Pentru realizarea cooperării și a schimbului reciproc de informații și practici între
instituțiile naționale, precum și reprezentarea acestora în relația cu organizațiile
internaționale și regionale cu atribuții în domeniul drepturilor omului, au fost create
Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) – la nivelul
ONU și patru rețele regionale, printre care și Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale
pentru Drepturile Omului (ENNHRI), înființată în anul 2013.

1.2.

Tipologia instituțiilor naționale pentru drepturile omului

Studiind evoluția instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO), Organizația
Națiunilor Unite (ONU) constată că numărul acestora s-a triplat prin raportare la anul
1993. Fenomenul multiplicării acestor instituții este agreat de ONU, experții internaționali
subliniind că nu există „un singur mod” sau „un stil unic” de constituire și funcționare a
INDO. De asemenea, ONU recunoaște că existența INDO este apreciată prin raportare la
un anumit grad de conformitate cu Principiile de la Paris, acesta variind în funcție de
specificul și mandatul INDO. 7
Principiile de la Paris nu fac referire la un model sau o structură particulară de
instituție națională pentru drepturile omului, statele fiind libere să decidă tipul de INDO
care să răspundă necesităților specifice și scopurilor lor interne.
Există mai multe tipuri de instituții naționale pentru drepturile omului cu mandate
diferite, principalele modele de instituții din statele europene fiind cele de tipul: comisie,
institut sau centru și instituție de tip ombudsman.
Instituțiile de tip Comisie sunt instituții hibride care combină mai multe mandate,
inclusiv cele de organism de promovare a egalității, și sunt conduse de un comisar sau de
un colegiu de comisari (Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului din Irlanda,
Comisia pentru Drepturile Omului din Irlanda de Nord, Comisia pentru Drepturile Omului
din Scoția, Comisia Națională Consultativă pentru Drepturile Omului din Franța).
Doctrina identifică, în sarcina instituțiilor naționale pentru drepturile omului, exercitarea
unei competențe cvasi-jurisidicționale extinse concretizată în posibilitatea de a primi
Resolution 39/17 adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018, National human rights
institutions.

6
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plângeri sau reclamații individuale având ca obiect probleme specifice de drepturile
omului corelativ cu posibilitatea de a adopta în acest sens decizii sau a conduce
investigații.
Instituțiile de tip Ombudsman sunt, în general, instituții conduse de o singură
persoană (nu au un for de conducere colectiv), desemnarea se face de către parlament, iar
mandatul vizează apărarea drepturilor cetățenilor în raporturile acestora cu autoritățile
publice, în principal protecția juridică individuală, activitatea concentrându-se pe tratarea
plângerilor indivizilor care se consideră lezați de acte injuste din partea administrației (ex:
Avocatul Poporului din România, Ombudsmanul din Spania, Portugalia, Ungaria,
Lituania).
Instituțiile de tip Institut sau Centru sunt, în general, abilitate să acorde consiliere
guvernului și parlamentului cu privire la politicile și legislația în materie de drepturile
omului, să desfășoare activități de monitorizare și să realizeze programe de educație pentru
drepturile omului - informare, organizare de dezbateri, de sesiuni și reuniuni, realizarea și
difuzarea de cercetări și publicații în domeniul drepturilor omului. Instituțiile naționale
pentru drepturile omului de tip Institut au ca și caracteristică o reprezentare cât mai
cuprinzătoare a diferitelor paliere ale societății (mediul politic, academic și societatea
civilă). Specificul instituțiilor de tip Institut sau Centru constă în faptul că nu au
competența de a soluționa plângerile individuale, orientându-și activitatea cu precădere
asupra activităților de cercetare în domeniul drepturilor omului. 8
În contextul actual, în care drepturile omului se confruntă cu numeroase amenințări
și provocări considerabile, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, ca actori ai
sistemului de promovare și respectare a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale, le
revine un rol esențial în consolidarea democrației și a statului de drept.
Pentru aceasta, este necesar ca în îndeplinirea mandatului lor, instituțiile naționale
pentru drepturile omului să pună un accent sporit pe activitățile de sensibilizare și de
educație în materie, prin folosirea unor metode mai eficiente de informare și comunicare.
Un rol important în acest sens îl are dezvoltarea dialogului și colaborării cu alte organisme
naționale pentru drepturile omului, cu organizații ale societății civile și cu alți actori care
apără aceste drepturi, precum și cu instituțiile regionale și internaționale implicate în
promovarea și protecția drepturilor omului.
În aceeași ordine de idei, fenomenul coexistenței la nivel național a mai multor
instituții de drepturile omului este din ce în ce mai accentuat și implică îmbunătățirea
dialogului și a cooperării între INDO astfel încât acestea să se sprijine și să potențeze
realizarea funcțiilor și atribuțiilor înscrise în mandatul fiecăreia. Pluralitatea INDO
reprezintă o realitate pozitivă a societăților democrate care trebuie să fie orientată către
asigurarea unui climat de cooperare și colaborare între instituții, urmărindu-se constant
scopul realizării, la cel mai înalt nivel, a protecției și promovării drepturilor omului.

1.3.

Instituțiile cu atribuții în domeniul promovării și protecției drepturilor
omului pe plan național

România are în prezent patru instituții care au mandat în domeniul drepturilor
omului, respectiv: Avocatul Poporului, Institutul Român pentru Drepturile Omului,

7

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Consiliul de monitorizare al
Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
Cel de-al șaselea Raport de țară 9 înaintat Comitetului pentru drepturi economice,
sociale și culturale în conformitate cu articolele 16 și 17 ale Pactului internațional cu
privire la drepturile economice sociale și culturale, face referire la trei dintre aceste
instituții care par avea mandate similare.
În secțiunea privitoare la instituțiile naționale de drepturile omului (secțiunea III.B.),
precum și în Anexa nr. 1 10, statul român a clarificat faptul că cele trei instituții cu mandat
în domeniul drepturilor omului (respectiv Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării și Institutul Român pentru Drepturile Omului) au competențe
diferite, deși la prima vedere ar părea că acestea se suprapun. Astfel, Guvernul României a
clarificat faptul că aceste instituții se completează reciproc, respectiv:
• Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă,
prevăzută în Constituție, având ca scop protecția drepturilor și libertăților
persoanelor fizice în relațiile lor cu autoritățile publice și își exercită atribuțiile din
oficiu sau la cererea persoanelor ale căror drepturi și libertăți au fost încălcate, în
limitele stabilite prin lege.
• Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritate publică
cu personalitate juridică, aflat sub control parlamentar, care acționează ca garant al
aplicării și susținerii respectării principiului nediscriminării, asigurând prevenirea
tuturor formelor de discriminare.
• Institutul Român pentru Drepturile Omului este un organism care se află
sub control parlamentar, misiunea sa fiind de a crește nivelul de conștientizare al
entităților publice, organizațiilor non-guvernamentale și ale oricărei persoane cu
privire la chestiuni din domeniul drepturilor omului și de a contribui la informarea
organismelor internaționale și a entităților interesate cu privire la situația
respectării și garantării drepturilor omului în România.
Institutul Român pentru Drepturile Omului are competențe care vizează drepturile
omului în totalitatea lor, ținând cont de rolul său principal de promovare, cercetare și
creștere al nivelului de cunoaștere asupra cadrului drepturilor omului, precum și cel de
informare al entităților internaționale cu privire la situația drepturilor omului în România.
În plus, IRDO are un rol important în furnizarea de sesiuni de formare destinate unor
categorii diverse de beneficiari, printre care se numără copii, tineri, personal al instituțiilor
publice, avocați.
În contextul procedurilor privind examinarea raportului de țară al României
menționat anterior, Comitetul pentru drepturi economice, sociale și culturale a adoptat și

Disponibil online la adresa :
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1gN942%2fFij
wPL8GZFgSG8SsPCuIG2uEfklRR0z35gZfXDRBvECrilHog8%2bDwMEVIOyUmm6FoA%2fsmIywve%2
bTkOKbu2B0bJyB2%2f9x6sn%2bm3u5
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Anexa I la cel de-al șaselea raport de țară înaintat de România în baza articolelor 16 și 17 ale Pactului
internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ROU/INT_CESCR_ADR_ROU_43820
_E.pdf
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Lista de probleme 11, care reprezintă documentul pe baza căruia se va înainta următorul
raport de către statul român. Un element important prevăzut de acest document este
reprezentat de solicitarea adresată autorităților române pentru a clarifica dacă IRDO deține
un mandat clar de promovare și protejare a drepturilor economice, sociale și culturale,
precum și informații cu privire la măsurile întreprinse cu privire la desfășurarea
mandatului într-o manieră eficientă și independentă în conformitate cu Principiile de la
Paris. De asemenea, Comitetul solicită informații cu privire la propunerea legislativă de
comasare prin absorbție a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării. Această propunere legislativă a reprezentat o
sursă de îngrijorare pentru Institut, având în vedere diferențele clare dintre mandatele celor
două instituții, care, dacă ar fi fost adoptată ar fi restrâns sfera de activitate a Institutului.
În cadrul raportului privind statul de drept elaborat de Uniunea Europeană, inclusiv pe
baza raportului privind statul de drept elaborat de ENNHRI, s-a arătat că „diferențele
majore în ceea ce privește statutul juridic, misiunea și mandatul acestor două instituții
creează incertitudine cu privire la fuziunea propusă”. În legătură cu acest aspect, la
momentul elaborării prezentului raport, situația s-a stabilizat, având în vedere că Senatul,
în calitate de cameră decizională, a respins propunerea legislativă, ceea ce ar permite
modificarea ulterioară a legii institutului în vederea consolidării mandatului Institutului.

1.4.

Recomandarea CM/Rec(2021)1 a Comitetului de Miniștri către statele
membre

Îmbunătățirea sistemului de protecție și promovare a drepturilor omului reprezintă un
domeniu de interes și pentru organismele regionale. În data de 31 martie 2021, Comitetul
de Miniștri a Consiliului Europei a adoptat Recomandarea cu privire la dezvoltarea și
consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și
independente 12, CM/Rec(2021)1. Adoptarea acestei recomandări a venit și în contextul
necesității de a consolida protecția și promovarea spațiului societății civile în Europa,
aspect subliniat de Consiliul Europei și prin recomandarea 2018/11, document prin care se
recunoaște rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului atât ca factori care
facilitează spațiul societății civile, dar și ca apărători ai drepturilor omului, care pot fi
amenințate de restricțiile aduse spațiului democratic.

Recomandarea subliniază impactul și potențialul pe care îl au instituțiile naționale
pentru drepturile omului (INDO) pentru promovarea și protecția drepturilor omului în
Europa. Statelor membre ale Consiliului Europei li se recomandă, printre altele să
înființeze, mențină sau consolideze instituțiile naționale pentru drepturile omului,
asigurând independența acestora în conformitate cu Principiile de la Paris, dar și să
asigure un cadru legal favorabil astfel încât INDO să își desfășoare eficient activitatea
de protecție și promovare a drepturilor omului. Potrivit textului, prezenta recomandare
trebuie aplicată în cel mult 5 ani de la adoptare.
Recomandarea conține prevederi clare cu privire la acreditarea INDO în conformitate
cu Principiile de la Paris, respectiv prin respectarea recomandărilor specifice și ale
Observațiilor generale ale Sub-comitetului pentru acreditare al Alianței Globale a
Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI). În plus, se subliniază

Lista de probleme poate fi consultată aici: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/326/64/PDF/G2132664.pdf?OpenElement
12
Textul Recomandării, în limba română, poate fi consultat aici: https://irdo.ro/semnal.php?ideseu=106
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importanța colaborării cu Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului (ENNHRI).
În ceea ce privește mandatul INDO, statele membre trebuie să se asigure că acesta
permite, printre altele:
să crească nivelul de conștientizare a publicului asupra drepturilor omului și
să desfășoare programe educaționale și de formare
să monitorizeze și să analizeze situația drepturilor omului din țară, să publice
rapoarte asupra constatărilor și să transmită recomandări autorităților publice de la nivel
național, regional și local, și, dacă este cazul, entităților private
să monitorizeze politicile și legislația existente, inclusiv în stadiul de proiect,
care au implicații asupra drepturilor omului înainte, în timpul și după adoptarea
acestora pentru a informa statul cu privire la impactul unor asemenea politici și
reglementări asupra drepturilor omului și asupra activităților apărătorilor drepturilor
omului
să încurajeze semnarea, ratificarea sau aderarea la tratate internaționale de
drepturile omului și să contribuie la aplicarea efectivă a unor astfel de tratate, precum și
hotărâri, decizii sau recomandări asociate acestora și să monitorizeze gradul de
conformare a statelor la acestea.
De asemenea Recomandarea prevede că trebuie adoptate măsuri pentru ca instituțiile
naționale pentru drepturile omului să comunice și să coopereze cu alte structuri de
drepturile omului, inclusiv instituții regionale, locale și/sau specializate, respectiv
instituția Avocatului Poporului și organisme de promovare a egalității, dar și cu
organizații internaționale și regionale. Statelor membre li se recomandă, de asemenea, să
exploreze metode pentru a dezvolta un rol mai puternic și o participare mai
însemnată a instituțiilor naționale pentru drepturile omului în Consiliul Europei
pentru îmbunătățirea promovării și protecției drepturilor omului, statului de drept și
democrației.
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2. Institutul Român pentru Drepturile Omului
2.1. IRDO - statut
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) organism independent, cu
personalitate juridică, înființat prin lege - Legea nr. 9/1991 - reprezintă prima instituție
națională pentru drepturile omului creată în România. Fiind prima instituție națională de
drepturile omului din România, Institutul reprezintă un model și o sursă de inspirație
pentru celelalte instituții naționale de drepturile omului constituite ulterior.
Prin crearea acestui organism, autoritățile române au răspuns, în acel moment,
preocupărilor ONU, OSCE și Consiliului Europei, care prin numeroase rezoluții și
recomandări încurajau înființarea și dezvoltarea unor instituții naționale independente cu
atribuții speciﬁce în domeniul promovării și protecției drepturilor omului și prin alte
mijloace decât cele din sfera judiciară.
Încă de la înființarea sa, IRDO și-a asumat rolul de partener și colaborator al
organismelor internaționale relevante din domeniul drepturilor omului.
Cu titlu de exemplu, în septembrie 1991, Centrul ONU pentru Drepturile Omului din
Geneva (devenit ulterior Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului) și Guvernul
României au încheiat un acord cu privire la punerea în aplicare a unui Program de
asistență tehnică de specialitate pe o durată de trei ani. IRDO și-a asumat, în acest context,
un rol activ, de coorganizator. Programul s-a încheiat în toamna anului 1994 și a fost
apreciat la final ca fiind primul program cu adevărat amplu de servicii consultative și
asistență tehnică desfășurat de Centrul pentru Drepturile Omului.
De asemenea, relevanța activității IRDO a fost recunoscută de mecanismele
internaționale din domeniul drepturilor omului, Comisia ONU pentru Drepturile Omului
caracterizând IRDO, prin raportul său de evaluare, precum un factor activ central, atât în
ceea ce privește asistența acordată în organizarea seminarelor, cât și în privința
elaborării și distribuirii materialelor informative.
În aceeași ordine de idei, recunoașterea, în plan internațional, a importanței
activității Institutului, rezultă din integrarea Institutului în structurile internaționale și
regionale de protecție și promovare a drepturilor omului precum Alianța Globală a
Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI), Rețeaua Europeană a
Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), Asociația Francofonă a
Comisiilor Naționale de Drepturile Omului (AFCNDH), Institutul de Drept European și
Institutul Internațional de Drept de Expresie și Inspirație Franceze (IDEF).
În evoluția sa, IRDO a urmărit respectarea Principiilor de la Paris, desfășurându-și
activitatea și în conformitate cu cerințele formulate de organizațiile internaționale și
regionale. 13 Luând în considerare rolul Institutului și impactul pe care acesta trebuie să îl
aibă în cadrul societății românești, organismele internaționale 14 au formulat statului

Rezoluția A/RES/48/134 a Adunării Generale a ONU și Recomandările R (79) 16, (97) 14, R (2018) 11,
ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
14
Comitetul ONU (CEDAW) si Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor (a se vedea pct. 12 și 13 din Concluziile CEDAW din 24 iulie 2017, CEDAW/C/ROU/CO/7-8, p.
4); Comitetul ONU pentru Drepturile Omului - Pactului internațional privind drepturile civile și politice (a se
vedea pct. 9 și 10 din Concluziile CCRP din 11 decembrie 2017, CCPR/C/ROU/CO/5 p. 2); Comitetul ONU
privind drepturile economice sociale si culturale (a se vedea pct. 6 din Concluziile CESCR din 9 decembrie
2014, E/C.12/ROU/CO/3-5, p. 2). Aceste organisme internaționale au făcut recomandări statului român
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român recomandări având ca obiect consolidarea autonomiei și independenței
Institutului.
Având în vedere aceste evoluții pe plan regional și internațional este necesară
consolidarea mandatului IRDO în vederea asigurării independenței acestuia și asigurarea
unui cadru legal care să permită desfășurarea activității de promovare și protejare a
drepturilor omului într-o manieră eficientă. Activitățile de informare și formare în
domeniul drepturilor omului, care fac parte din mandatul IRDO, reprezintă elementele de
bază care duc la dezvoltarea unei culturi a drepturilor omului la nivelul societății, astfel
încât este importantă recunoașterea rolului pe care îl poate avea Institutul în îmbunătățirea
cunoștințelor în acest domeniu.

2.2. Misiune

Prin articolul 2 din Legea nr. 9/1991 scopul Institutului este de a asigura o mai bună
cunoaștere de către organismele publice, asociațiile neguvernamentale și cetățenii români
a problematicii drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sunt garantate în
alte țări și (…) de a informa opinia publică de peste hotare, organismele internaționale, în
legătură cu modalitățile practice prin care drepturile omului sunt asigurate și respectate
în România.
În vederea atingerii scopului declarat prin Legea de înființare, Institutul exercită un
mandat specific, concentrat pe problematica drepturilor omului, prin activitățile
desfășurate în domeniul cercetării, educației și formării, informării. Împreună, acestea
converg către modificarea climatului social în sensul creării și promovării unei culturi a
drepturilor omului.
IRDO exercită un mandat general în domeniul drepturilor omului, având ca scop
desfășurarea de activități specifice de promovare a drepturilor omului (cercetare, educație
pentru drepturile omului, formare, informare, documentare) urmărind respectarea
Principiilor de la Paris.
Activitățile de cercetare, educație și formare, informare sunt desfășurate în legătură
cu problematici specifice drepturilor omului circumscrise următoarelor arii tematice:
drepturile copiilor și tinerilor; drepturile femeilor; drepturile persoanelor vârstnice sau a
persoanelor cu dizabilități; combaterea oricărei forme de discriminare bazată pe sex,
rasă, origine etnică sau socială, limbă, religie sau convingeri și opinii politice sau de
orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, statut socio-economic, sau
orientare sexuală; combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței; drepturile
solicitanților de azil; respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;
accesul la justiție, drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale.
Pentru anul 2020, IRDO a stabilit ca obiective urmărite în realizarea activităților
menționate anterior următoarele: promovarea și explicitarea instrumentelor juridice și a
mecanismelor internaționale, regionale și naționale existente în materia drepturilor omului,
astfel încât să se asigure climatul necesar înțelegerii esenței drepturilor omului și
sensibilizării opiniei publice în această direcție; aprofundarea conținutului și eficientizarea
programelor de educație și formare prin susținerea de cursuri, de stagii de practică și prin
încheierea de parteneriate cu instituțiile publice; crearea unei culturi a drepturilor omului
prin promovarea respectului pentru valorile toleranței, acceptării, nediscriminării,
pentru adoptarea măsurilor necesare astfel încât IRDO să funcționeze independent, transparent și eficient și
să se conformeze Principiilor de la Paris.
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responsabilității, incluziunii sociale. Pandemia de COVID-19 reprezintă fenomenul care a
marcat, pe parcursul anului 2020, activitățile de promovare și protejare a drepturilor
omului prin provocările pe care le-a angrenat în domeniu.
Documentele luate în considerare de Institut în procesul de stabilire a direcțiilor de
acțiune pentru anul 2021 sunt: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030,
Cadrul multianual pentru perioada 2018 – 2020 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale
a Uniunii Europene (FRA), Programul anual de lucru al FRA, Strategia Europeană pentru
persoanele cu handicap (2010–2020), Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru
drepturile omului și democrație (adoptat pentru perspectiva temporală 2020-2024 15).
Conștientizând nevoia de colaborare și asigurarea de căi de acțiune comune,
Institutul și-a exercitat mandatul stabilit potrivit Legii nr. 9/1991 în temeiul reafirmării
angajamentelor asumate în relația cu autorități și instituții publice având atribuții în
domeniu drepturilor omului, cu mediul academic, organizații neguvernamentale de profil,
reprezentanți ai societății civile etc.

2.3.

Structură

Potrivit art. 5 din Legea nr. 9/1991 de înființare a Institutului Român pentru
Drepturile Omului, acesta „este condus de un Consiliu General, cuprinzând reprezentanți
ai grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei pentru drepturile omului și cetățeanului a
Senatului și ai Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale a Adunării Deputaților, precum și oameni de știință și reprezentanți ai
organizațiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, desemnați de birourile
permanente ale celor două camere ale Parlamentului și validați de acestea. Consiliul
general desemnează dintre membri săi un Comitet Director, format din 7 persoane:
parlamentari, oameni de știință, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și
directorul executiv. Directorul executiv reprezintă Institutul ca persoană juridică, conform
reglementărilor în vigoare, iar Comitetul Director asigură conducerea activității curente a
Institutului”.
Structura de personal a Institutului este cea prevăzută în anexa la Legea nr. 9/1991.
Așa cum rezultă din organigrama atașată (a se vedea Anexa I).

Prin acest document programatic, Uniunea Europeană își propune să promoveze priorități de lungă durată
precum sprijinirea apărătorilor drepturilor omului și lupta împotriva pedepsei cu moartea. Principalele
priorități de acțiune învederate de Plan sunt următoarele: (1) protejarea și capacitarea persoanelor, (2)
construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și democratice, (3) promovarea unui sistem
mondial pentru drepturile omului și democrație, (4) noile tehnologii: valorificarea oportunităților și
abordarea provocărilor și (5) obținerea de rezultate lucrând împreună, planul de acțiune reflectă, de
asemenea, contextul în schimbare, acordând atenție noilor tehnologii și legăturii dintre provocările globale în
materie de mediu și drepturile omului, a se vedea https://www.consilium.europa.eu/ro/press/pressreleases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy2020-2024/

15
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I.

CERCETARE, STUDII ȘI ARII TEMATICE

Activitatea de cercetare este în centrul preocupărilor Institutului Român pentru
Drepturile Omului (IRDO) conform art. 3, lit. f) din Legea nr. 9/1991 privind înființarea
Institutului Român pentru Drepturile Omului potrivit căruia pentru realizarea scopului
său, Institutul efectuează cercetări privind diverse aspecte ale promovării drepturilor
omului în România și pe plan internațional.
Cercetarea în domeniul drepturilor omului nu are caracter singular, ci trebuie să fie
înțeleasă și analizată în strânsă legătură cu celelalte activități circumscrise scopului
Institutului, precum informarea sau educația și formarea. Evaluarea și analiza situațiilor și
circumstanțelor care au repercusiuni asupra drepturilor omului la nivel național sau
internațional reprezintă nucleul activităților de cercetare și trebuie să fie avute în vedere
inclusiv pentru proiectarea și realizarea educației, formării sau informării. Atât în
domeniul cercetării, precum și în acțiunile sale specifice, Institutul a promovat abordarea
bazată pe drepturile omului, al cărei specific constă în dezvoltarea de politici și de planuri
de acțiune care acordă o poziție centrală drepturilor omului și obligațiilor corelative ale
statelor. În analizele și programele realizate, Institutul a avut ca reper cele cinci principii
cheie, participare, responsabilitate, nediscriminare și egalitate, abilitare și legalitate 16, și
cele două obiective majore ale acestei paradigme: sprijinirea titularilor de drepturi în
exercitarea prerogativelor pe care le dețin și consolidarea capacității actorilor statali și
non-statali în asigurarea respectării, protejării, promovării și realizării drepturilor omului. 17
Conform Recomandării nr. R (79) 16 a Comitetului Miniștrilor privind promovarea
cercetării drepturilor omului în statele membre ale Consiliului Europei 18, acestea din urmă
sunt încurajate, inter alia, să promoveze cercetarea interdisciplinară referitoare la
drepturile omului. Conform aceleiași Recomandări, cercetarea interdisciplinară se referă la
extinderea perspectivei de studiu dincolo de aspectele pur juridice și tratarea corelativă a
aspectelor istorice, sociologice, psihologice, economice, deontologice.
Activitatea de cercetare comportă atât o dimensiune teoretică (evidențiată prin
studierea/analizarea circumstanțelor/situațiilor relevante produse/existente la un moment
dat în societatea românească și a implicațiilor produse de acestea asupra domeniului
drepturilor omului), cât și o dimensiune practică (deoarece cercetarea decurge din a
formula răspunsuri la nevoile practice ale beneficiarilor). Pentru a se manifesta în
dimensiunea concretă, activitatea de cercetare implică participarea reprezentanților
Institutului la evenimente (seminare, conferințe, mese rotunde) în cadrul cărora se dezbat
tematici din domeniul drepturilor omului. De asemenea, prin evenimentele la care
participă, Institutul valorifică informațiile obținute cu scopul identificării
provocărilor/problemelor relevante pentru domeniul drepturilor omului.
Principii ce constituie modelul PANEL (Participation, Accountability, Non-discrimination and Equality,
Empowerment and Legality), în acest sens a se vedea http://ennhri.org/about-nhris/human-rights-basedapproach/.
17
A se vedea http://ennhri.org/about-nhris/human-rights-based-approach/.
18
Adoptată de Comitetul Miniștrilor la data de 13 septembrie 1979.
16
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Rezultatele cercetărilor sunt valorificate inclusiv prin publicațiile Institutului (Revista
„Drepturile Omului”, studii, broșuri, volume de autor, rapoarte pe aspecte tematice) și prin
punctele de vedere oferite la solicitarea autorităților, instituțiilor publice, cetățenilor;
posibilitatea de a furniza puncte de vedere urmare a unei cercetări efectuate asupra
situației politico-juridico-sociale existente decurge din prevederile Legii nr.9/1991 (în
acest sens, este relevant articolul 3, litera e) din Legea nr. 9/1991 conform căruia Institutul
poate furniza documentații, la cererea comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care
privesc drepturile omului din proiectele de legi și alte probleme examinate în Parlament).
Activitatea de cercetare este realizată cu luarea în considerare a dinamicii sociale.
Studiile realizate în anul 2021 au avut ca obiect: aspectele particulare ale promovării
drepturilor omului în contextul pandemiei COVID-19, realizarea drepturilor și libertăților
categoriilor sociale vulnerabile precum copii și tineri, femei, migranți și refugiați,
vârstnici, persoane cu dizabilități, cât și abordarea unor teme majore din domeniul
drepturilor omului precum egalitatea și nediscriminarea sau accesul la justiție. De
asemenea, în cadrul documentelor de analiză și sinteză elaborate de Institut cu ocazia
participării la/organizării de evenimente în domeniul drepturilor omului.
Rapoartele și studiile realizate în cadrul Institutului au fost valorificate atât în
publicațiile proprii, cât și în cadrul, sau prin intermediul, evenimentelor organizate de
Institut. Ne referim atât la evenimente organizate de Institut (a se vedea Anexa II. A), dar
și la acțiuni desfășurate în parteneriat cu diferiți actori implicați în domeniul promovării
drepturilor omului. Schimbul de experiență, opiniile și concluziile desprinse în cadrul
acestor proiecte de colaborare au permis conturarea unor noi teme de cercetare, precum și
a unor modalități noi de abordare a aspectelor de formare și educare în spiritul protecției și
respectării drepturilor omului.
Solicitările adresate Institutului de către organizații și organisme cu preocupări în
domeniul drepturilor omului, din țară sau din străinătate, de a participa cu studii,
comunicări, rapoarte etc. la acțiuni organizate de acestea (a se vedea Anexa II. B)
ilustrează faptul că Institutul s-a făcut remarcat atât pe plan național, cât și internațional,
prin rigoarea și consecvența implicării în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului.
Drepturile copilului și tânărului
Preocupările Institutului având ca obiect protecția și promovarea drepturilor copiilor
și tinerilor vizează fiecare dintre dimensiunile componente ale mandatului său: cercetare,
educație, formare, informare. Activitatea de cercetare reprezintă fundamentul ansamblului
activităților desfășurate de Institut, fiind reflectată la nivelul acțiunilor și evenimentelor
organizate de Institut în temeiul exercitării mandatului legal asumat.
În activitatea de informare, drepturile copiilor și tinerilor au fost analizate ca urmare
a solicitărilor provenite din partea cetățenilor privitoare la formularea de puncte de vedere.
Luând în considerare caracteristicile speciale ale domeniului drepturilor copiilor (rezultate
din gradul de vulnerabilitate crescută și din insuficienta dezvoltare fizică și psihică ce
particularizează existența copiilor în societate), Institutul a formulat un punct de vedere în
care au fost analizate dreptul la educație și dreptul la protecția datelor cu caracter
personal prin raportare la copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale.
Cercetarea efectuată de reprezentanții Institutului în scopul realizării punctului de vedere a
avut caracter intersecțional, fiind integrate elemente conținute în standardele internaționale
care garantează drepturile persoanelor cu dizabilități (Convenția privind drepturile
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persoanelor cu dizabilități) și drepturile copiilor (Convenția cu privire la drepturile
copilului). În construcția argumentelor care susțin garantarea drepturilor copiilor cu
dizabilități/cerințe educaționale speciale în condiții de egalitate cu ceilalți copii, s-au avut
în vedere și instrumente juridice fără caracter obligatoriu, precum, Regulile standard
privind egalizarea șanselor pentru persoane cu dizabilități (adoptate de Adunarea Generală
a Națiunilor Unite, la a patruzeci și opta sesiune, prin Rezoluția 48/96, din 20 decembrie
1993) și Declarația de la Salamanca (1994). Planul ideatic general al punctului de vedere
formulat de Institut în materie este convergent cu promovarea și implementarea in
concreto a educației incluzive – instrument adecvat în prevenirea și combaterea segregării
școlare și a unui climat de violență la nivel național.
Referitor la cea de-a doua dimensiune analizată în punctul de vedere – protecția
datelor cu caracter personal ale copiilor cu dizabilități - un aspect important l-au constituit
direcțiile de interpretare ale dispozițiilor articolului 22 din Convenția ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități. Potrivit doctrinei, protecția datelor cu caracter
personal prezintă unele particularități dacă este ilustrată în corelație cu persoanele cu
dizabilități (în special dacă ele sunt minore). Astfel, protecția datelor cu caracter personal
implică asigurarea confidențialității datelor medicale ale persoanei și, în special, a datelor
referitoare la dizabilitatea de care aceasta suferă. În egală măsură, au fost analizate
standardele regionale elaborate de Consiliul Europei (Convenția pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, astfel cum a
fost modificată prin Protocolul din anul 2018) și de Uniunea Europeană (Regulamentul
general privind protecția datelor), în scopul formulării observațiilor conform cărora
prelucrarea datelor cu caracter personal a grupurilor vulnerabile (și, în special, cele ale
copiilor cu dizabilități) se poate realiza doar în ipoteza în care există, în mod corelativ,
premisele necesare asigurării, pe parcursul întregului demers, a cerințelor egalității și
nediscriminării, corectitudinii, transparenței și responsabilității.
Cercetarea aplicată domeniului copiilor și tinerilor a fost evidențiată în activitățile de
informare inclusiv prin campaniile organizate de Institut împreună cu partenerii săi și
având ca grup țintă copiii și tinerii. Explorând domeniile de interes ale copiilor și tinerilor
referitoare la drepturile omului, Institutul a organizat în parteneriat cu ELSA (The
European Law Students’ Association; Asociația Europeană a Studenților în Drept)
Campania asupra dreptului la informare și exprimare: Rolul tinerilor în promovarea
„dialogului democratic”. Evenimentele care au marcat calendarul desfășurării Campaniei
(Webinarul „Libertatea de exprimare și de informare în contextul provocărilor existente
la nivel internațional și național”; Concurs de eseuri „Cenzura și morala publică într-o
lume distopică”; Webinar de follow-up cu titlul „Diversitate și toleranță: de la libertatea
gândului la libertatea cuvântului”) au analizat teme identificate urmare a cercetării
instrumentelor juridice internaționale și regionale europene care sunt reprezentative în
domeniul libertății de informare și exprimare: Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor și libertăților fundamentale (în special abordarea teoretică și jurisprudențială a
articolului 10 din Convenție); Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (având
în vedere dispozițiile articolului 11 din Cartă); Constituția României (sediul materiei fiind
alcătuit din articolele 30 și 31). Rezultatele Campaniei au fost promovate la nivel intern și
internațional (prin participarea Institutului la Forumul Drepturilor Fundamentale 2021, în
cadrul sesiunii Importanța comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile omului
(The power of narrative: together for equality and human rights). Participarea Institutului
a fost posibilă în urma unei selecției realizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor
Naționale pentru Drepturile Omului - ENNHRI și de Rețeaua Europeană a Organismelor
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privind Egalitatea – EQUINET, criteriile urmărite fiind relevanța conținutului intervenției
și impactul produs asupra segmentului social al tinerilor. 19
De asemenea, activitatea de cercetare a contribuit la consolidarea activității de
informare prin aceea că, studiind evoluția fenomenului violenței de gen la nivel național
(din perspectiva etiologiei și a efectelor actelor de violență), Institutul, împreună cu
partenerii săi (CEDROM-Centrul pentru drepturile omului, structură informală în
domeniul drepturilor omului de la nivelul Universității Titu Maiorescu și ELSA) au lansat,
cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Prevenirii și Combaterii Violenței împotriva
Femeilor două campanii de conștientizare a fenomenului violenței la nivel universitar.
Pentru valorificarea forței transformative a mesajului asupra personalității și
conștiinței umane, campania IRDO-CEDROM Campanie pentru conștientizarea violenței
împotriva femeilor în rândul tinerilor, la nivel universitar și campania IRDO-ELSA Stop
violenței împotriva femeilor s-au întemeiat pe mesaje relevante destinate să sublinieze
caracterul intersecțional al violenței împotriva femeilor și nevoia de implicare activă din
partea tinerilor în scopul unei protejări și promovări mai bune a drepturilor femeilor.
Activitatea de formare alocă o atenție specială promovării drepturilor copiilor și
tinerilor prin asigurarea exercitării calitative a dreptului la educație. Astfel, programele
educaționale, sesiunile de formare, concursurile organizate de Institut reprezintă activități
aferente dimensiunii de formare circumscrisă mandatului Institutului, având ca destinatari
copii și tineri – ca principali titulari ai dreptului la educație cât și cadrele didactice din
învățământul preuniversitar – în calitate de responsabili cu asigurarea dreptului la
educație. În privința activităților desfășurate de Sectorul de Formare, activitatea de
cercetare se caracterizează prin caracterul flexibil – urmărind subiectele/temele propuse de
beneficiari. Cursurile de formare nu sunt elaborate conform unui tipar pre-stabilit și impus
beneficiarilor; dimpotrivă, implementând cadrul referențial al abordării bazate pe
drepturile omului, cursurile de formare vor fi proiectate/concepute și realizate în acord cu
exigențele de formare ale beneficiarilor. În realizarea activității de cercetare a
problematicilor relevante pentru copii și tineri au fost luate în considerare atât direcțiile
generale stabilite la nivel internațional cât și standardele naționale. Totodată, la nivel
național au fost sondate informațiile obținute ca urmare a Grupurilor de lucru/
evenimentelor de specialitate la care a participat Institutul ca membru activ sau în calitate
de colaborator (cu titlu exemplificativ, enunțăm participarea Institutului la Grupul de lucru
privind educația - organizat în cadrul Conferinței pentru celebrarea Zilei Internaționale a
Romilor; în cadrul grupului de lucru pe educație s-a imaginat un scenariu de viitor pentru
următorii 50 de ani. Concluziile au fost ca factorii de decizie să ia în considerare opiniile
societății civile și în special ai reprezentanților minorităților și cetățenilor de etnie romă și
să ofere în special tineretului posibilitatea de a-și exprima opiniile în vederea elaborării
unor programe și măsuri concrete pentru educația incluzivă. Deși există reglementări
eficiente, implementarea efectivă a acestora rămâne încă problematică. Reprezentarea și
participarea sunt elemente cheie pentru îmbunătățirea politicilor cu privire la situația
populației de etnie romă. Tinerii romi trebuie încurajați să participe la viața comunității,
iar cele mai mari piedici în calea realizării acestui deziderat sunt prejudecățile și
perpetuarea unor stereotipuri. Acestea trebuie combătute prin intermediul unei educații
continue pentru drepturile omului încă din școala primară).
Observând principalele aspecte urmărite de partenerii instituționali din perspectiva
angajării în muncă a tinerilor, activitatea de cercetare a integrat cele mai relevante domenii
19
Contribuția Institutului la Forumul Drepturilor Fundamentale 2021 este disponibilă prin accesarea
linkului: https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-narrative-together-for-equality-and-human-rights/

17

pentru pregătirea tinerilor și a copiilor în domeniul drepturilor omului, fiind elaborate în
acest sens noi cursuri de formare sau fiind reactualizate și adaptate cerințelor educaționale
moderne suporturile de curs deja existente. Ca urmare a activităților de cercetaredocumentare realizate în scopul conștientizării la nivelul societății românești și a
promovării drepturilor copilului, oferta educațională aferentă cursurilor de formare a fost
orientată în principal asupra unor teme de studiu de interes pentru publicul larg și, în mod
special pentru segmentul social al copiilor și tinerilor: instrumente juridice și mecanisme
internaționale, regionale și naționale privitoare la instituțiile naționale de drepturile omului
și la apărătorii drepturilor omului; promovarea și protejarea valorilor umaniste (toleranță,
solidaritate, egalitate, libertate, nediscriminare) și modelarea tiparelor mentale și
comportamentale ale indivizilor; drepturile persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;
raportul drepturi-obligații și diferența dintre uzul dreptului și abuzul de drept; analiza
teoretică și practică, aplicând cadrul conceptual de referință a abordării bazate pe
drepturile omului, a celor mai stringente problematici: dreptul la sănătate, dreptul la
educație, dreptul la muncă, integrarea persoanelor aparținând minorităților naționale,
protecția datelor cu caracter personal, interzicerea torturii, a tratamentelor crude, inumane,
degradante etc.
Programele educaționale organizate/desfășurate cu participarea Institutului pe
parcursul anului 2021 sunt rezultatul unei activități de cercetare transdisciplinară, care a
îmbinat atât date/informații factuale, statistice, sociologice, psihologice cât și juridice, acestea fiind colectate care urmare a studierii standardelor internaționale, regionale
europene și naționale. În consecință, în cadrul programului educațional intitulat
„Platformele new media – Combaterea hate speech-ului și a discriminărilor pe Internet” au
fost prezentate aspecte privind implementarea Codului de Conduită privind combaterea
discursului ilegal de incitare la ură din mediul online. Identificând particularitățile
educației în mediul virtual în contextul pandemic, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a participat la simpozionul organizat de Casa Corpului Didactic Ilfov, intitulat
„Profesori ilfoveni, creatori și inovatori în educația online”. Urmare a studierii
standardelor internaționale în materie, Institutul a subliniat că este necesară prudența în
practicarea jocurilor digitale, orice eventuale inconveniențe care pot apărea în actul
educațional fiind detectabile prin aplicarea următoarelor mijloace: cunoașterea nevoilor de
învățare ale participanților și a tipologiei de jucători, explicarea clară a scopului educativ,
corelarea jocului cu obiective clare de învățare, protecția datelor personale oferite pentru
crearea de conturi/profiluri pe platforme și aplicații, evitarea competitivității agresive și
preferarea colaborării etc. Cercetând direcțiile de acțiune stabilite de ONU la nivel
internațional în scopul celebrării Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării sau a
Zilei Internaționale a Fericirii, Institutul a organizate programe educaționale tematice cu
unitățile școlare din învățământul preuniversitar
Sesiunile de formare au fost fundamentate pe activitatea de cercetare prealabilă a
principalelor garanții afirmate în sistemele supranaționale de protecție a drepturilor
omului, fiind realizate corelații cu realitățile socio-juridice naționale și cu statutul copiilor
și tinerilor de la nivel intern. Sesiunile de formare cu tema „Protecția drepturilor
copilului. Norme, politici, practici naționale și internaționale pentru organizații și
instituții de învățământ și educație” având ca beneficiari personalul didactic, nedidactic,
auxiliar al Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, județul Gorj au evidențiat
specificul următoarelor instrumente normative: Convenția ONU privind drepturile
copilului și modul de transpunere al acestora în dreptul național (în special în Constituția
României, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea
nr.1/2011 privind educația națională); Ordinul nr. 4343/2020 al Ministerului Educației și
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Cercetării Științifice privind aprobarea normelor metodologice privind violența
psihologică – bullyingul – o analiză specială referitoare la acest fenomen fiind realizată
atât din perspectivă substanțială (prin sublinierea necesității de protecție a tuturor actorilor
implicați), cât și din perspectivă procedurală (atribuțiile, competența și modus operandi al
Grupului de acțiune antibullying). În sesiunea de formare cu tema Insights at IRDO, având
ca beneficiari studenții Facultății de Drept a Universității București, reprezentanții
Institutului au realizat o expunere a principalelor elementele caracteristice ale instituțiilor
naționale de drepturile omului conform Principiilor de la Paris, ca urmare a cercetării
efectuate în materie (în principiu, au fost avute în vedere dispozițiile Rezoluției Adunării
Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993 și cele ale Legii nr. 9/1991). Suportul de curs
aferent sesiunii de formare cu titlul Restrângeri și limitări ale exercițiului drepturilor
omului în perioada pandemiei de COVID-19 realizată cu elevii și profesorii din cadrul
Centrului Regional de Resurse pentru Educație Civică care acționează la nivelul Casei
Corpului Didactic Bacău a fost redactat în temeiul garanțiilor juridice evidențiate de
principalele instrumente juridice din domeniul drepturilor omului. Activitatea de cercetare
a fost construită în mod deductiv – debutând cu analize și interpretări ale articolului 29,
paragraful 2 din Declarația universală a drepturilor omului referitor la îngrădirile
drepturilor omului și condițiile în care acestea pot opera în mod valabil și abordând
finalmente dispozițiile articolului 53 din Constituție, precum și normele naționale cu
caracter special (OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și al stării de urgență și
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19). Studierea Convenției europene pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, Protocoalele adiționale ale acesteia, precum și
Regulamentul Curții a concretizat activitatea de cercetare premergătoare susținerii Sesiunii
de formare privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În cadrul Sesiunii
de formare, ipotezele de lucru au fost reprezentate de argumentele juridice avansate de
Curte în speța Polgar împotriva României. Având ca obiect condițiile de detenție, sesiunea
de formare s-a concentrat pe analiza teoretică și practică a articolului 3 din Convenție
referitor la interzicerea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante, reprezentanții
Institutului comentând asupra particularităților dreptului la demnitate al persoanelor aflate
în executarea unei pedepse privative de libertate.
Sesiunea de formare dedicată cadrelor didactice – „Drepturile copilului în lumea
virtuală” a reprezentat o platformă de dezbateri și analiză a problematicilor suscitate de
învățământul online în perioada pandemiei. Sesiunea a fost fundamentată pe cercetarea
celor mai inovative standarde propuse de experții ONU în materia educației, precum
„Education during COVID-19 and beyond”. În baza acestor repere informaționale, cursul
a analizat modalitatea în care drepturile copilului pot fi exercitate optim sau pot fi
vulnerabilizate prin utilizarea preponderentă a spațiului digital în procesul de învățare.
Totodată, cercetarea asupra valorilor umane convergente către realizarea unei culturi
a drepturilor omului la nivel național a constituit fundamentul cursului online „Diversitate
și toleranță. De la libertatea gândului la libertatea cuvântului” ai cărui beneficiari au fost
tinerii și cadrele didactice de la Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Economic „Ion
Ghica”, Colegiul „Mihai Eminescu” și Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” din Bacău.
Activitatea de cercetare a vizat, în special, standardele adoptate de ONU în domeniul
toleranței precum Declarația privitoare la Principiile Toleranței (1995). Adoptată și
proclamată de statele membre ale UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru
Educație, Știință și Cultură) la data de 16 noiembrie 1995, Declarația a subliniat rolul
esențial al educației în prevenirea și combaterea actelor de intoleranță.
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O dimensiune aparte a activității Institutului care reflectă cercetarea întreprinsă în
domeniul drepturilor copiilor și tinerilor este reprezentată de stagiile de practică
organizate de Institut pentru beneficiari (studenți ai Facultăților din cadrul universităților
partenere). Desfășurate sub forma unor platforme de dezbateri teoretice și practice asupra
problematicilor stringente de la nivel național, regional și internațional în materia
drepturilor omului, stagiile de practică comportă un fundament științific consolidat, bazat
pe informații referitoare la instrumentele și mecanismele juridice care au implicații în
domeniul drepturilor omului. Prin intermediul stagiilor de practică, Institutul a susținut un
forum de analiză care a constituit un model de cercetare pentru tineri în privința unor teme
de actualitate în materia drepturilor omului precum: protecția dreptului la viață,
discriminarea pe criteriul rasei/etniei, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat din punct de
vedere ecologic, prevenirea și combaterea schimbărilor climatice, dreptul la informare și
exprimare, drepturile persoanelor aparținând comunității LGBT, dreptul la muncă,
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, clonarea umană; inteligența
artificială; vaccinarea împotriva virusului Sars-CoV-2; introducerea educației sexuale în
școli. Cultivarea cercetării științifice prin intermediul stagiilor de practică a avut caracter
bivalent, incumbând Institutului să ordoneze (din perspectivă didactică și metodică)
informațiile dobândite de studenți prin studiul individual, susținând astfel gândirea critică
și analitică a participanților la stagiile de practică.
Drepturile femeilor
În consonanță cu Obiectivul 5 al Agendei 2030 privind realizarea egalității de gen și
împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor, precum și cu recomandările și prevederile
internaționale în domeniu 20, IRDO și-a orientat strategia de promovare privind drepturile
femeilor pe activități de cercetare, documentare, educație, informare în conformitate cu
noile condiții impuse de pandemie, recurgând împreună cu partenerii săi, la mediul online
pentru organizarea webinariilor, conferințelor, dezbaterilor, întâlnirilor de lucru și
campaniilor de conștientizare.
Măsurile de restricție pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 au contribuit la
agravarea violenței asupra femeilor, la creșterea ratei șomajului și, implicit, a nivelului de
sărăcie. IRDO a acționat ca liant între societatea civilă și factorii de decizie sintetizând,
prin intermediul grupului de lucru pentru drepturile femeilor (înființat din 2017),
recomandările și soluțiile identificate de ONG-urile și de specialiștii în domeniu,
promovând cele mai recente evoluții legislative privind combaterea violenței,
popularizând conținutul documentelor și tratatelor europene și internaționale în domeniu,
evidențiind cele mai stringente aspecte ale diverselor forme de discriminare și
exprimându-și susținerea pentru combaterea unor forme stereotipe de abordare a condiției
femeii în societatea românească.
Din acest grup de lucru fac parte instituții naționale și experți cu atribuții în domeniu
(printre care și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse), precum și reprezentanți ai
unor organizații nonguvernamentale având ca obiect de interes respectarea drepturilor
femeilor. O parte dintre aceste ONG-uri membre ale grupului de lucru IRDO sunt membre

Recomandările Comitetului ONU privind implementarea Convenției pentru eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor (CEDAW), prevederile Convenției de la Istanbul privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Declarația și programul de acțiune de la
Amman
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ale rețelei pentru combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor (VIF) 21. În acest
an, IRDO a încheiat un nou parteneriat de cooperare cu Asociația Anais, membră acestei
rețele. În cadrul grupului de lucru sunt analizate și dezbătute cauzele violenței împotriva
femeilor, obstacolele și provocările cu care se confruntă femeile în exercitarea drepturilor
lor și se identifică de comun acord posibile recomandări pentru soluții viabile de
prevenire, gestionare și combatere a violenței. În urma întâlnirilor din acest an, grupul de
lucru a evidențiat o serie de limite existente în punerea în aplicare a legislației, deoarece
una dintre principalele provocări rămâne neconcordanța dintre existența unei legislații
eficiente și gradul limitat de implementare a acesteia.
Activitățile IRDO din 2021 în domeniul promovării drepturilor femeilor și a
egalității de șanse au urmărit, conform mandatului său, următoarele puncte prevăzute în
planul operațional ANES 2018-2021 22:
Educație - Capacitarea ONG-urilor de a se implica in formularea si promovarea de
propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul bugetării de gen.
Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor - Organizarea unei
campanii de sensibilizare și promovare a rolului și importanța dezvoltării abilităților non cognitive la adolescenți cu accent pe eliminarea stereotipurilor, prejudecăților și a tuturor
formelor de discriminare împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a formelor de
discriminare multiplă cu care se confruntă femeile și fetele cu dizabilități.
Abordarea integratoare de gen - Capacitarea ONG-urilor de a se implica in
formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern
în domeniul bugetării de gen.
Webinarul „Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în UE”
În contextul reuniunii Grupului de lucru privind promovarea și protecția drepturilor
femeilor, în data de 17 martie, IRDO a organizat webinarul intitulat „Un spațiu mai sigur
pentru exercitarea drepturilor femeilor în UE”. Dezbaterea a avut ca punct de plecare
recomandările și concluziile Raportului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene cu titlul Aspecte privitoare la infracțiuni, siguranța și drepturile victimelor –

Membrii VIF Asociația TRANSCENA, București, Asociația Femeilor Împotriva Violenței ARTEMIS,
Cluj-Napoca,
Fundația SENSIBLU, București, Asociația GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului,
București,
Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, București, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen,
A.L.EG., Sibiu, Asociația Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA, București, Asociația
FRONT, București, Asociația ANAIS, București, E-ROMNJA – Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Femeilor Rome, București, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureș,
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – CMSC, Iași, PAS ALTERNATIV, Brașov,
Asociația INOVATRIUM, Timișoara, Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava, Asociația ATENA
DELPHI, Cluj-Napoca, Asociația SEVA – Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava, Asociația SPICC –
Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara, Asociația Quantic, București,
Asociația All for family, Constanța, Asociația Femeilor Universitare, București, Asociația Viitor –
Integritate – Succes (V.I.S), Constanța, Asociația Psihosfera Brașov, Asociația Szentkereszty Stephanie
Egyesület, Asociația Casa Ioana
22
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Plan-operational-2018-2021-SN-PILON-ES-SI-VD.pdf
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sondaj cu privire la drepturile fundamentale 23, dar și situația actuală și evoluțiile din
legislația românească în domeniu. Scopul evenimentului a fost de a reuni organismele și
instituțiile relevante cu atribuții în domeniul drepturilor femeilor pentru a analiza împreună
cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din România și din UE. IRDO a
urmărit în cadrul dezbaterii starea de fapt a situației drepturilor femeilor și a problematicii
de gen în contextul pandemiei. Intervențiile participanților au oferit o imagine de
ansamblu asupra situației drepturilor femeilor la nivel național, discuțiile focalizându-se
asupra documentelor adoptate recent la nivel european, dintre care amintim Rezoluția
Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE privind egalitatea
de gen (2019/2169(INI)).
În urma analizei Raportului FRA, a fost subliniată necesitatea implementării
standardelor și garanțiilor avansate de Uniunea Europeană în domeniul egalității de gen de
către statele membre. Situația sarcinilor în rândul adolescentelor a constituit obiectul unei
dezbateri în cadrul căreia s-a prezentat Raportul UNICEF privind sarcina la adolescente în
România inițiind o dezbatere amplă pe această temă. Reprezentanții ANES au evidențiat
proiectul de promovare a dimensiunii de gen la nivelul universităților publice și private.
Webinarul a constituit și un prilej de consolidare și extindere a relațiilor IRDO cu
societatea civilă. Reprezentanții ONG-urilor în domeniu și ai rețelei pentru prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor (VIF) au adus în discuție: agravarea violenței
împotriva femeilor și măsurile post-criză din perspectiva genului, necesitatea consolidării
parteneriatelor pentru siguranța femeilor, exemple de bune practici, abordarea subiectului
violenței domestice de către jurnaliști, reprezentativitate și participare pentru femeile
rrome, exemple de bune practici privind asistența acordată victimelor violenței în perioada
pandemiei. Problematica violenței de gen în contextul pandemiei a fost analizată și prin
prisma statisticilor oficiale prezentate de reprezentanți ai Poliției române.
S-a concluzionat că IRDO, împreună cu partenerii săi, va continua promovarea
recomandărilor societății civile în privința îmbunătățirii legislației în domeniu, implicarea
în campanii de combatere a violenței domestice și de promovare a egalității de șanse între
femei și bărbați, și inițierea unor sesiuni de formare la nivel național în rândul copiilor și
tinerilor, cu privire la drepturile femeilor și fetelor, precum și la egalitatea de șanse între
femei și bărbați, împreună cu partenerii săi din școlile gimnaziale și colegiile din țară.
Campania națională privind combaterea hărțuirii morale la locul de muncă
În contextul adoptării, în anul 2020, a Legii nr. 167/2020 privind hărțuirea morală la
locul de muncă și nevoia diseminării prevederilor acesteia pe scară largă, IRDO a lansat în
parteneriat cu ANES cea de-a doua etapă a campaniei naționale privind combaterea
hărțuirii morale la locul de muncă. În această a doua etapă a campaniei, ANES și IRDO
au avut ca obiective simplificarea formularelor adresate victimelor și organizațiilor, în
scopul de a încuraja raportarea actelor de hărțuire, precum și realizarea unui mecanism
eficient de colectare a datelor de la victimele hărțuirii morale (persoane fizice și/sau
organizații în care au fost semnalate astfel de cazuri). Rezultatul final al campaniei a
constat în elaborarea unui ghid practic care va servi drept instrument de lucru atât pentru
victime, cât și pentru practicieni și toți cei care activează în domeniul respectării și
promovării egalității de șanse, în vederea unei aplicări mai eficiente a legislației în
domeniu atunci când vin în sprijinul victimelor.
European Agency for Fundamental Rights “Crime, safety and victims’ rights - Fundamental Rights Survey
(Victim’s rights; Justice, victim’s rights and judicial coooperation)”
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Webinarul „Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și
combaterea violenței”
Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și
fetelor și pentru a demara cele 16 zile de activism activism împotriva violenței, Institutul
Român pentru Drepturile Omului a organizat în data de 25 noiembrie webinarul intitulat
„Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței”.
Webinarul a reprezentat o platformă de dezbateri a fenomenului violenței împotriva
femeilor, în cadrul acestuia realizându-se o analiză multidisciplinară a problematicii
violenței din perspectiva specificului activității desfășurate de partenerii și colaboratorii
invitați. În contextul atingerii obiectivului 5 al Agendei 2030, Egalitate de gen –
Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor, au fost analizate
și problemele cu care se confruntă femeile în sfera publică și privată, combaterea hărțuirii
morale la locul de muncă, necesitatea participării egale a femeilor și a respectării egalității
de șanse în ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în
viața politică, economică și publică, combaterea stereotipurilor de gen prin campanii de
informare și conștientizare în rândul tinerilor.
Evenimentul a fost organizat pe 3 coordonate: (1) Secțiunea I – Modele de cooperare
interinstituțională în problematica promovării și respectării drepturilor femeilor, inițiate de
IRDO; (2) Secțiunea a II-a – Exemple de bune practici în realizarea coeziunii instituționale
identificate în activitatea colaboratorilor și partenerilor IRDO; (3) Secțiunea a III-a –
Dezbatere cu tema „Probleme stringente în protecția și promovarea drepturilor femeilor în
contextul pandemiei COVID-19” și concluziile webinarului. IRDO a lansat un nou apel la
coeziune și solidaritate interinstituțională, invitând actori reprezentativi la nivel național cu
atribuții în domeniul drepturilor femeilor și egalității de șanse să își expună punctele de
vedere asupra diverselor forme de manifestare a violenței împotriva femeilor, să identifice
cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din societatea românească în
exercitarea drepturilor lor, formulând recomandări pentru măsuri concrete.
IRDO și a Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse au prezentat, cu această
ocazie, rezultatele celei de a doua etape a campaniei privind hărțuirea morală la locul de
muncă, printre care și Ghidul practic privind hărțuirea morală la locul de muncă.
Au fost analizate principalele probleme la nivel național în domeniul exercitării
drepturilor femeilor, a fost prezentată o analiză a situației comunității rome sub aspectul
discriminării pe criterii etnice și culturale. Toți participanții au subliniat rolul educației și
al formării în prevenirea și combaterea violenței prin prisma activităților desfășurate
conform mandatului lor. Totodată au fost expuse problemele concrete cu care se confruntă
societatea civilă în activitățile de sprijin pentru victime, precum și impactul violenței
asupra dreptului la sănătate al femeilor. Președinta Asociației Femeilor din România Împreună-, partener tradițional al IRDO, a evidențiat necesitatea unei abordări integrate a
violenței împotriva femeilor, atât de către societatea civilă, cât și de către autorități, sub
deviza „Ajută-mă să te ajut!” Tinerii din mediul universitar (ELSA București) au transmis
mesajele campaniei comune IRDO-ELSA de prevenire și combatere a violenței, iar
reprezentanta NAZARCEA GRUP a subliniat implicațiile psihologice și consecințele
violenței asupra victimelor.
Cu ocazia webinarului, IRDO a lansat trei campanii naționale pentru combaterea
violenței, având în vedere că Institutul se alătură anual campaniei internaționale a celor 16
zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor (care debutează la data de
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25 noiembrie - Ziua Internațională a Combaterii Violenței Împotriva Femeilor și se încheie
în data de 10 decembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Omului).
Cele trei campanii naționale inițiate și coordonate de IRDO au fost încheiate cu
Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Titu Maiorescu (CEDROM), cu
Nazarcea Grup și cu ELSA (Asociația Europeană a Studenților la Drept), fiecare dintre ele
având elemente distinctive.
Campania IRDO-CEDROM - Campanie pentru conștientizarea violenței
împotriva femeilor în rândul tinerilor, la nivel universitar
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și Centrul pentru Drepturile
Omului din cadrul Universității Titu Maiorescu (CEDROM) s-au alătură demersurilor
internaționale din cadrul campaniei celor „16 zile de activism; Pune Stop Violenței!”
pentru a sublinia importanța reunirii, demersurilor de conștientizare cu privire la
fenomenul violenței împotriva femeilor. În cadrul campaniei cele două organisme și-au
propus să sublinieze puterea mesajului ca instrument de formare a personalității umane în
scopul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.
Rezonând la valorile și principiile promovate în discursul internațional asupra
drepturilor omului, IRDO și CEDROM au reiterat mesajul conform căruia violența este un
factor perturbator în exercitarea drepturilor femeilor, iar societățile trebuie să sprijine
femeile pentru ca ele să își poată exercita în mod deplin și în siguranță drepturile și
libertățile. Violența împotriva femeilor nu se răsfrânge exclusiv femeilor și fetelor, ci este
o problemă a tuturor membrilor societății care afectează destinul fiecărui individ și poate
crea dezechilibre la nivel de macrosistem social. Diversitatea formelor de violență
împotriva femeilor (fizică, verbală, emoțională, spirituală, economică), precum și
multiplele contexte de manifestare ale actelor de violență și recurența aplicării acestora,
reprezintă factori care subliniază actualitatea fenomenului violenței de gen, dar și
necesitatea mobilizării tuturor vectorilor sociali relevanți pentru a răspunde în mod
adecvat provocărilor adiacente violenței. Schimbarea de atitudine poate fi produsă prin
acțiune comună, responsabilitate și implicare, iar rezultatul acesteia va schimba
personalități și destine.
Astfel, în decursul celor 16 zile de activism (25 noiembrie-10 decembrie), IRDO și
CEDROM au transmis în fiecare zi a campaniei câte unui mesaj semnificativ 24 care să
24
25 noiembrie - Violența este umbra spiritului…Împreună putem aduce victimele în lumină!
26 noiembrie - Sufletul feminin vibrează la iubire, nu la violență!
27 noiembrie - O femeie – un destin fără violență
28 noiembrie - Coeziunea feminin-masculin pentru un viitor lipsit de violență
29 noiembrie - Responsabilizare și acțiune comună pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor
30 noiembrie - Ia atitudine și spune NU violenței: schimbarea pornește de la puterea exemplului personal
1 decembrie - Și agresorii se pot schimba! Oprește violența!
2 decembrie - Nu accepta lipsa de demnitate! Violența îți distruge spiritul!
3 decembrie - Dacă reconcilierea nu e posibilă, părăsește relația toxică. Să privim împreună către un viitor
al păcii!
4 decembrie - Ieși din umbră: violența nu te definește!
5 decembrie - Violența împotriva femeilor este un afront la adresa umanității!
6 decembrie - Fă-ți vocea auzită și comunică experiența ta! Violența face victime prin tăcere!
7 decembrie - Să ne restabilim încrederea în umanitate: violența nu trebuie să facă parte din experiența
umană comună!
8 decembrie - Privesc, ascult, observ – ACȚIONEZ împotriva violenței față de femei!
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atragă atenția asupra gravității fenomenului violenței și a importanței prevenirii și
combaterii acestuia
Campania IRDO - Stop violenței împotriva femeilor
IRDO în parteneriat cu ELSA a lansat la nivel național Campania Stop violenței
împotriva femeilor, prin intermediul căreia s-a lansat un apel la conștientizarea realității
zilelor noastre în ceea ce privește situația respectării drepturilor femeilor din România și
au fost diseminate mesaje de încurajare și sprijin pentru victimele violenței. În contextul
pandemiei, s-a agravat fenomenul violenței, s-a adâncit criza de sănătate, fiind generate
premisele unei crize economice care afectează în special categoriile vulnerabile. Deși
România a făcut progrese în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu
standardele europene și internaționale cu privire la drepturile femeilor și egalitatea de
șanse, mai rămân încă multe de făcut în acest domeniu. Din perspectiva obiectivului 5 al
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Campania și-a propus ca aceste mesaje să
ajungă la întreaga comunitate, dar în special la victime, dar și la agresori pentru a-i
determina să reflecteze la comportamentul lor. Victimele trebuie să își cunoască drepturile,
iar agresorii să fie sancționați prin lege, dar și îndrumați psihologic spre o
recuperare/redresare, dacă este posibil.
În această perioadă, cei care s-au confruntat cu violența, sau care au acționat pentru
combaterea ei au fost invitați să posteze pe pagina ELSA în timpul Campaniei, mesajele
sau poveștile lor de viață. Pandemia a favorizat violența, multe femei și-au pierdut locul de
muncă. Petrecând mai mult timp la domiciliu, problemele familiilor s-au adâncit, iar
atribuțiile femeilor au crescut, acestea confruntându-se cu presiuni din partea partenerului,
a copiilor care învață online de acasă, a tuturor grijilor zilnice și, de multe ori, a lipsei de
independență financiară. Pentru victime, violența este o a doua pandemie și lupta
împotriva acesteia rămâne complexă, în condițiile în care cele mai grave cazuri de violență
s-au soldat cu decesul victimei.
Campania a avut ca scop conștientizarea problemei violenței împotriva femeilor la
nivelul societății obiectivele pe termen lung fiind creșterea nivelului de conștientizare al
tinerilor și a opiniei publice în scopul prevenirii și combaterii manifestărilor de violență,
prin schimbarea unor mentalități care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții
femeilor.
Campania IRDO-NAZARCEA GRUP - Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU
luminându-ți viața!
Campania s-a concretizat sub forma unui mesaj artistic dedicat conștientizării
fenomenului violenței împotriva femeilor. NAZARCEA GRUP a confecționat la inițiativa
IRDO un obiect decorativ din ceramică care simbolizează chipul unei femei evidențiat în
două culori: culoarea întunecată reprezintă suferințele generate de fenomenul violenței, în
timp ce nuanța deschisă simbolizează eliberarea femeii-victimă de repercusiunile
violenței. Obiectul decorativ le este dedicat tuturor femeilor, dar și celor care le prețuiesc
fiind un mesaj simbolic în lupta cu fenomenul violenței, o invitație de a aprinde lumina

9 decembrie - Să eliberăm femeile de violență prin iubire și respect!
10 decembrie - Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului!
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eliberării și a încrederii în sine. Mesajul comun al campaniei a fost: „Violența înseamnă
întuneric. Spune-i NU luminându-ți viața!”
Această campanie a fost prezentată, ca exemplu de bune-practici, în cadrul
evenimentului România în UNESCO – Drepturile omului: universalitate și demnitate
umană
Având în vedere preocupările Institutului în domeniul promovării drepturilor
femeilor și, în special în domeniul prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență
împotriva femeilor (precum și acordul de parteneriat încheiat cu ANES) și ținând cont de
faptul că Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între
femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 20212027 25 declară prevenirea și combaterea violenței domestice ca pilon de acțiune, IRDO
și-a manifestat disponibilitatea de a contribui în cadrul acestei Strategii conform
mandatului său asumat în temeiul Legii nr. 9/1991, respectiv prin derularea de activități în
domeniul promovării drepturilor omului prin acțiuni specifice (cercetare, formare,
informare, educație pentru drepturile omului, campanii de conștientizare).
În același timp, Institutul Român pentru Drepturile Omului a dobândit calitatea de
membru ales al Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse (CONES), iar din
această calitate, va contribui potrivit mandatului său, la promovarea principiului egalității
de șanse între femei și bărbați, printr-o abordare din prisma drepturilor omului a
recomandărilor, politicilor și măsurilor în acest domeniu.
În perioada mai-noiembrie, IRDO și ANES au avut mai multe întâlniri de lucru în
vederea analizării datelor colectate pe perioada campaniei privind combaterea hărțuirii
morale la locul de muncă, cu scopul elaborării Ghidului practic de combatere a hărțuirii
la locul de muncă. Acesta a fost elaborat și redactat în scopul de a le arăta victimelor că nu
sunt singure, că oricine trebuie să își cunoască drepturile, că legislația nu este numai pe
hârtie și că există căi concrete prin care pot să își recâștige demnitatea lezată sau cariera
periclitată. S- a urmărit utilizarea unui limbaj cât mai adecvat, clar și ușor de înțeles,
luându-se în considerare stresul și starea de șoc în care se află victimele. Din acest motiv
au fost simplificate și formularele în cea de a doua etapă a campaniei, pentru a fi pe
înțelesul tuturor, deoarece nu se dorește o birocrație complicată, care să amplifice stresul
cu care se confruntă victimele, ci doar acordarea de sprijin și consiliere tuturor persoanelor
care au fost hărțuite moral la locul de muncă. Ghidul este adresat atât persoanelor fizice,
victime ale hărțuirii morale la locul de muncă, cât și organizațiilor care s-au confruntat cu
acest fenomen pentru a le aduce la cunoștință pașii care trebuie urmați potrivit legii pentru
ca fiecare persoană să se bucure de un mediu de lucru sănătos, de o viață profesională și
personală echilibrată. Nu în ultimul rând acest ghid va reprezenta și un instrument de lucru
util pentru toți cei care activează în domeniul combaterii oricăror forme de violență și
doresc să acorde sprijin victimelor.
De asemenea, IRDO a răspuns apelului la contribuții lansat de Raportorul Special al
ONU privind violența împotriva femeilor cu privire la femicid la nivel național.
Raportorul Special și-a prezentat concluziile în urma primirii rapoartelor de la statele
membre ONU, de la instituțiile naționale și de la ONG-uri 26 în cadrul celei de a 76-a
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sesiuni a Adunării Generale a ONU. Raportorul Special a subliniat progresul în prevenirea
și combaterea fenomenului femicidului și a formulat recomandări cu privire la utilizarea și
colectarea datelor în vederea implementării unor politici și strategii eficiente de prevenire
a femicidului.
Nediscriminare
În conformitate cu mandatul său, IRDO promovează educația pentru o cultură a
drepturilor omului, întreprinde studii de cercetare cu privire la aspecte ale discriminării și
ale drepturilor categoriilor vulnerabile (copii și tineri, victime ale violenței, minorități,
migranți, persoane cu dizabilități, persoane aparținând comunității LGBT), iar în contextul
unei educații continue pentru o cultură a drepturilor omului elaborează și oferă cursuri de
formare pe problematica promovării, respectării și protecției drepturilor omului și ale
categoriilor vulnerabile, atât la nivelul școlilor gimnaziale, colegiilor naționale,
universităților, cât și pentru unele cadre specializate (poliția de frontieră, membrii ai celor
două camere ale Parlamentului, juriști, psihologi, profesori).
Pe parcursul anului 2021, prin activitățile pe care le-a organizat, sau prin cele la care
a participat, IRDO a susținut combaterea oricăror forme de discriminare și promovarea
drepturilor minorităților din România. Institutul promovează anual importanța
comemorării Holocaustului din perspectiva respectării drepturilor și demnității umane, a
creșterii nivelului de conștientizare al tinerei generații cu privire la pericolul prezent al
recurenței unor atitudini neonaziste, care trebuie combătute prin intermediul educației
pentru ca astfel de atrocități să nu se mai repete. Prin activitățile sale IRDO a susținut și
promovat Recomandarea Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la
includerea istoriei romilor și/sau a nomazilor în programele școlare și materialele
didactice, a desfășurat activități de educație în domeniul unei mai bune cunoașteri a
istoriei și culturii romilor. În cadrul webinariilor din acest an, la care au participat
reprezentanți ai unor instituții naționale, ai ONG-urilor, mediului academic și
organizațiilor de tineret, IRDO a încurajat schimbul de bune practici și diseminarea
experiențelor privind participarea și incluziunea tinerilor în viața comunității.
IRDO desfășoară anual campanii de combatere a discriminării, violenței împotriva
femeilor, rasismului, șovinismului, xenofobiei, a mesajelor motivate de ură și a
manifestărilor de bullying și cyberbullying, alăturându-se campaniilor pe aceste teme
lansate la nivel internațional. Cea mai recentă dintre campaniile desfășurate de IRDO a
fost Primăvara solidarității (16-21 martie 2021) la care au participat și copii de etnie
romă.
În ultimii ani IRDO și-a consolidat relațiile de cooperare și parteneriat cu
reprezentanții societății civile din domeniul drepturilor minorităților, cu titlu de exemplu
Asociația E-Romnja pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome din România, care a
participat în cursul anului 2021 la webinariile și dezbaterile IRDO, precum și la Conferința
anuală a drepturilor omului, în cadrul căreia s-a discutat și despre reprezentativitatea și
participarea femeilor rome în viața comunității.
Începând cu anul 2021, IRDO a fost cooptat în proiectul „Uniți în diversitate. No
Discrimination” derulat de către Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Biroul
Mediatorului Claudia Crina Balint, Colegiul Național „Ion Neculce” din București și
Academia Română. Proiectul are ca obiectiv lupta împotriva discriminării prin
promovarea toleranței și valorificarea diversității culturale. În prima etapă, IRDO a avut
calitate de observator și a promovat evenimentele proiectului, urmând ca în anul următor
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să fie direct implicat ca partener activ pe segmentul unor cursuri de formare susținute în
mai multe colegii din București, privind drepturile minorităților.
Pe componenta de cercetare, în 2021 IRDO a continuat să analizeze principiile și
raționamentele juridice reflectate în hotărârile Curții Europene în cauzele împotriva
României care vizează protecția minorităților naționale și a promovat recomandările
internaționale și regionale în materie, urmărind gradul de aliniere și armonizare cu acestea
a legislației naționale în domeniu. De asemenea, a fost realizată o cercetare și analiză a
percepției societății românești cu privire la minoritatea romă în contextul pandemiei
COVID-19.
În ceea ce privește formularea de contribuții către organizațiile internaționale, în
cursul anului 2021, IRDO a colectat și sintetizat informații cu privire la minoritatea romă
pentru Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului (OSCE/ODIHR) Punctul
de contact pentru probleme privind Roma și Sinti (CPRSI) și pentru Immigration and
Refugee Board of Canada.
Institutul a continuat să promoveze necesitatea unor măsuri de intervenție pentru
prevenirea și combaterea bullying-ului susținând propunerile formulate și prezentate în
anul precedent în cadrul reuniunilor Grupului de lucru coordonat de Secretariatului
General al Guvernului privind problematica bullying-ului, prilej cu care IRDO a transmis
un document de analiză și recomandări privind reformarea cadrului juridic care să
reglementeze acest fenomen. Prin activitățile și campaniile din acest an, IRDO a atras
atenția asupra necesității unei abordări complexe a fenomenului bullying-ului, în cadrul
căreia să fie evidențiate atât mijloacele de prevenție, mijloace de intervenție în ipoteza
manifestării efective a actelor de bullying, cât mijloacele de reabilitare a relațiilor sociale
din cadrul comunității în perioada ulterioară comiterii actelor de bullying. Este necesară
reglementarea unei metodologii autonome, independente, pentru prevenirea și combaterea
actelor de cyberbullying iar în acest sens, în cursul anului 2021 IRDO a continuat să
sublinieze necesitatea responsabilizării instituțiilor publice cu privire la fenomenul
hărțuirii și a desfășurat activități de formare a cadrelor didactice și a elevilor în spiritul
toleranței și empatiei, al acceptării diversității și a valorilor culturale ale minorităților
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, 21 martie,
Secretarul General ONU a transmis în mesajul său că se bazează pe contribuția tinerilor la
făurirea unui viitor fără discriminare. În consonanță cu acest deziderat universal, Institutul
Român pentru Drepturile Omului s-a alăturat campaniei europene a săptămânii de
combatere a rasismului (16-21 martie), lansând un apel către școlile, colegiile și liceele din
țară să participe cu creațiile, desenele, afișele și mesajele realizate de elevi sub titlul
generic „O primăvară a solidarității – ascultă, învață, acționează #solidarity”. Participanții
s-au reunit în spațiul virtual, în contextul pandemiei, iar tinerii și-au exprimat gândurile lor
de sprijin pentru cei nedreptățiți și s-au pronunțat ferm împotriva rasismului, discriminării
și xenofobiei prin intermediul unor mesaje vibrante, prin crearea de desene și afișe,
videoclipuri, sau prin participarea la dezbateri având ca temă promovarea egalității,
combaterea discriminării rasiale și a atitudinilor motivate de ură.
Elevii Colegiului Național I. L. Caragiale din Ploiești, ai Școlii Gimnaziale 113 din
București și cei ai Colegiului Național Grigore Moisil din Onești au promovat în creațiile
lor și în mesajele pline de umanism frumusețea diversității, au evocat personalități
marcante care au luptat împotriva rasismului și au pledat pentru altruism ca valoare
universală a umanității. Adaptându-se la realitățile prezentului, în desenele și afișele lor
tinerii au asemănat rasismul cu un virus puternic împotriva căruia trebuie luptat cu
responsabilitate. La Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu din Reghin, în cadrul orei de
28

educație socială, a fost organizat un webinar - dezbatere având ca temă combaterea
rasismului și armele spirituale de luptă contra acestuia. Tinerii de la Colegiul Economic
Virgil Madgearu s-au alăturat campaniei realizând un videoclip prin care transmit mesajul
lor de atenționare împotriva pericolului atitudinilor rasiste. Prin intermediul acestor
activități, IRDO a urmărit creșterea nivelului de conștientizare și înțelegerea de către
tânăra generație a faptului că diferențele dintre oameni și diversitatea aduc noi valori
comunității, iar libertatea tuturor oamenilor da a-și exercita drepturile contribuie la o lume
mai bună, eliberată de teamă și constrângeri.
IRDO a prezentat activitatea sa în domeniul promovării drepturilor minorității rome
în cadrul Conferinței internaționale „Tinerii romi: împreună pentru emancipare și abilitare.
Rolul istoriei în participarea și incluziunea tinerilor romi” 27. Evenimentul s-a desfășurat
pe parcursul a trei zile, 7,8 și 9 aprilie 2021, reunind participanți romi și ne-romi, părți
interesate în domeniul tineretului, minorităților și al drepturilor omului fiind organizat de
Departamentul de Tineret și echipa Romilor și Nomazilor a Consiliului Europei în cadrul
președinției germane a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. IRDO a fost prezent
cu stand propriu la expoziția Conferinței organizațiilor participante cu o prezentare a
misiunii și viziunii sale, precum și a activității Institutului privind nediscriminarea și a
revistei IRDO. Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la două grupuri de
lucru ale Conferinței: grupul pe tema educației continue în cadrul căruia au fost analizate
problemele majore cu care se confruntă populația romă, rolul și beneficiul educației în
modelarea personalității copiilor și tinerilor, precum și grupul de lucru pe tema educației
pentru protecția și respectarea drepturilor omului. IRDO a precizat că potrivit mandatului
său, promovează educația pentru o cultură a drepturilor omului și oferă cursuri de formare
în domeniul drepturilor omului atât la nivelul școlilor gimnaziale, colegiilor naționale,
universităților, cât și pentru unele cadre specializate (poliția de frontieră, juriști, psihologi,
profesori, membrii ai Camerei Deputaților și Senatului. De asemenea, IRDO a prezentat
activitatea sa de cercetare, formare, informare și advocacy pentru promovarea drepturilor
minorităților, combaterea rasismului și a discriminării subliniind că tinerii romi trebuie
încurajați să participe la viața comunității, iar cele mai mari piedici în calea realizării
acestui deziderat sunt prejudecățile și perpetuarea unor stereotipuri. Acestea trebuie
combătute prin intermediul unei educații timpurii pentru o cultură a drepturilor omului.
În cadrul Conferinței s-au analizat modalități de sprijin pentru emanciparea tinerilor
romi, vorbitorii adresând subiecte precum înțelegerea diversității și importanța emancipării
comunității rome, combaterea rasismului anti-romi și a mesajelor motivate de ură,
necesitatea unei abordări obiective privind istoria romilor în manualele școlare în
conformitate cu recomandările Consiliului Europei privind predarea istoriei.
Având în vedere că, de multe ori, comunitatea romă se confruntă cu discriminări
multiple și că promovarea drepturilor minorităților este o parte importantă a mandatului
IRDO, acesta a participat la seminarul intitulat „Despre discriminare și discriminare
intersecțională” 28. Pornindu-se de la realitatea că în România nivelul de respingere socială
și de discriminare a minorității rome este printre cele mai înalte dintre toate grupurile
vulnerabile discriminate, în cadrul seminarului au fost abordate subiecte privind istoria
romilor din România, comunitatea LGBTQ+ și dreptul la nediscriminare, inclusiv din
perspectivă de gen. Acest seminar a făcut parte din activitatea proiectului „INTERSECT –
Programul conferinței https://rm.coe.int/ryc-programme-2021/1680a1fafc
Lista participanților https://rm.coe.int/draft-list-of-pax-ryc-2021-rev-8/1680a20ae9
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orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”.
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Altfel despre discriminare” al cărui obiectiv este combaterea discriminării romilor prin
activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în
societate Proiectul are ca grup țintă în special romii LGBT și aduce pe agenda publică
intersecționalitatea și discriminarea multiplă.
Cu acest prilej IRDO și-a reafirmat disponibilitatea de colaborare în domeniul
promovării și respectării drepturilor minorităților și categoriilor vulnerabile. De asemenea,
au fost prezentate pe scurt activitățile de formare și de conștientizare întreprinse de IRDO
cu școlile și colegiile partenere în cadrul programului „Școala Altfel”, precum și
campaniile destinate combaterii discriminării, rasismului și xenofobiei desfășurate
împreună cu partenerii și colaboratorii IRDO.
Având în vedere importanța diversității în cadrul societăților, IRDO a organizat în
parteneriat cu ELSA webinarul de follow-up intitulat „Diversitate și toleranță: de la
libertatea gândului la libertatea cuvântului”, care a avut ca obiect dezbaterea rezultatelor
acțiunilor comune întreprinse în cadrul campaniei „Rolul tinerilor în promovarea
dialogului democratic”. Webinarul de follow-up a subliniat importanța creșterii nivelului
de conștientizare al tinerilor față de valorile drepturilor omului, ca obiectiv principal al
campaniei, și, în special, a susținerii acestora în înțelegerea modului de exercitare, în
condițiile unei societăți democrate, a libertății de informare, respectiv a libertății de
exprimare.
Persoane vârstnice
Perioada 2021-2030 a fost proclamată de către Organizația Națiunile Unite „Decada
îmbătrânirii în condiții bune de sănătate”. Anul 2021 a marcat, de asemenea, realizarea
primului raport cu privire la discriminarea pe criteriul vârstei (atât față de persoanele
tinere, cât și față de persoanele în vârstă). Cu toate că la nivel internațional și regional se
manifestă un interes față de aspectul îmbătrânirii și a discriminării îndreptate împotriva
persoanelor vârstnice, până în prezent nu există o Convenție dedicată drepturilor
persoanelor vârstnice. În acest sens, la nivelul grupului de lucru dedicat persoanelor
vârstnice al Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului (GANHRI) sau făcut demersuri pentru promovarea adoptării unei Convenții a drepturilor persoanelor
vârstnice. Astfel, anumite instituții de drepturile omului (având statut A) au luat cuvântul
la Grupul de lucru deschis cu privire la îmbătrânire al Organizației Națiunilor Unite
(OEWGA) și au susținut adoptarea unui astfel de instrument prin intermediul unei
declarații comune. Institutul Român pentru Drepturile Omului a semnat declarația,
alăturându-se astfel inițiativei GANHRI. Grupul de lucru deschis cu privire la îmbătrânire
se întâlnește anual, în luna martie, iar rolul său este de a analiza cadrul legislativ
internațional în domeniul drepturilor persoanelor vârstnice și identificarea posibilelor
decalaje și modul de combatere a acestora, inclusiv prin posibilitatea elaborării altor
instrumente sau a introducerii altor măsuri.
Persoane cu dizabilități
Activitatea de cercetare desfășurată, pe parcursul anului 2021, în cadrul Institutului
cu privire la promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități a avut în vedere
o serie de teme importante, precum: dreptul la recunoaștere egală în fața legii, dreptul la
educație, dreptul la sănătate, dreptul la demnitate și dreptul la protecție socială. Totodată,
cercetările și punctele de vedere elaborate de către Institut au fost prezentate în cadrul
diferitelor conferințe și dezbateri la care au participat reprezentanții IRDO.
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Punct de vedere cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, a Legii nr.134/2010 privind
Codul de procedură civilă, precum și a altor acte normative
Institutul a transmis Ministerului Justiției un Punct de vedere cu privire la proiectul
de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, a Legii
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a altor acte normative 29,
document aflat la acea dată în dezbatere publică. Cu referire la principiile care stau la baza
unei abordări din perspectiva drepturilor omului, dar și cu referire la prevederile
Convenției și comentariile Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități,
Institutul a subliniat următoarele aspecte:
- importanța participării active a persoanelor cu dizabilități în procesul decizional,
statul român având obligația de a consulta îndeaproape și de a implica în mod activ
persoanele cu dizabilități, prin intermediul propriilor organizații, în cadrele și procedurile
juridice și de reglementare de la toate nivelurile și ramurile administrației publice.
Institutul a primit o serie de petiții din partea aparținătorilor persoanelor cu dizabilități
intelectuale prin care își manifestau îngrijorările cu privire la efectele pe care le poate
genera punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 601/2020 și modificările
legislative ulterioare asupra protecției persoanelor cu dizabilități. În opinia IRDO, acest
lucru a fost generat atât de o lipsă de transparență și dezbatere în spațiul public a măsurilor
ce sunt necesare a fi adoptate pentru implementarea articolului 12 din Convenție, cât și de
lipsa de implicare, atragere a persoanelor cu dizabilități, prin intermediul propriilor
organizații, în procesul decizional încă din fazele incipiente.
- păstrarea în Codul Civil a unor forme de protecție de tip tutelă și introducerea
unui regim de tutelă specială și riscul ca acestea să fie aplicate în continuare ca forme de
substituție. Toate formele de sprijin pentru exercitarea capacității juridice, inclusiv o formă
mai intensivă cum este tutela specială, trebuie să respecte pe deplin drepturile, voința și
preferințele persoanei.
- este necesar ca procesul de evaluare a persoanei a cărei ocrotire se cere, să se
realizeze prin luarea în considerare a unei abordări multidisciplinare și
multidimensionale reale, care să integreze dimensiunea exercitării concrete a drepturilor,
în special din perspectivă juridică. Astfel, este necesară dezvoltarea instrumentelor de
evaluare și integrarea, în conținutul acestora, a unor instrumente de evaluare a nevoilor
specifice de sprijin ale persoanei, bazate în principal pe resursele care pot fi mobilizate și
nu doar pe dificultățile constatate.
- exercitarea capacității juridice de către persoanele cu dizabilități intelectuale
trebuie să fie asigurată în toate aspectele vieții, inclusiv în realizarea dreptului privind
accesul la justiție. În acest sens, Institutul recomandă ca procesul de modificare a
legislației naționale să aibă în vedere punerea în aplicare a celor 10 principii internaționale
privind accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități elaborate de experții ONU
(2020) 30
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Geneva, 2020, disponibil pe
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access-to-Justice-EN.pdf
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De asemenea, IRDO a mai formulat puncte de vedere cu privire la garantarea
dreptului la educație în favoarea copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale
(CES) 31 și cu privire la protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități 32, acestea
conținând atât o prezentare a cadrului de conceptualizare specific, cât și o analiză a
reglementărilor adoptate în materie la nivel internațional, regional-european și național.
Sectorul cercetare a contribuit la realizarea modulului de formare organizat de
Institut pentru personalul din cadrul Consiliului de monitorizare a implementării
Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În
acest sens s-au avut în vedere atât documentele elaborate de Comitetul ONU pentru
drepturile persoanelor cu dizabilități și jurisprudența sa, cât și elementele de bune practici
în activitatea de monitorizare a diferitelor instituții de drepturile omului, identificate de
reprezentanții IRDO la reuniunile organizate de ENNHRI. Modulul, constituit din cinci
sesiuni de formare care au urmărit aprofundarea informațiilor cu privire la: analiza
Convenției din perspectiva drepturilor economice, culturale și sociale (cu referire la art. 25
și art. 28 din Convenție); interpretarea și aplicarea art. 12 – recunoașterea egală în fața
legii; interpretarea și aplicarea art. 19 – viața independentă și integrarea în comunitate;
abordarea din perspectiva drepturilor omului; aspecte privind jurisprudența Comitetului
ONU.
Participări la conferințe si dezbateri
Pe parcursul acestui an IRDO a participat la o serie de webinarii având ca obiect
analiza impactului pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități:
Seminar online pe tema „ COVID-19, instituționalizarea persoanelor cu dizabilități
și dreptul la adevăr”, organizat de ENNHRI și OHCHR, din 4 martie, a avut în vedere o
dezbatere cu privire la impactul pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor din cadrul
mediilor instituționalizate. A fost discutat conținutul„ dreptului la adevăr” și modul în care
acesta poate fi realizat în legătură cu mediile instituționalizate, precum și aspecte legate de
transparența și monitorizarea mediilor instituționalizate și rolul INDO în acest context.
Webinarul cu tema „Strategia UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități 20212030” și rolul pe care îl pot avea atât organismele de egalitate, cât și instituțiile naționale
pentru drepturile omului (INDO) pentru a asigura o aplicare eficientă a Strategiei la nivel
național. Evenimentul a fost organizat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale
pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și Rețeaua europeană a organismelor de promovare a
egalității (Equinet) și dedicat instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul promovării și
protecției persoanelor cu dizabilități, din 29 aprilie 2021.
Seminar online privind „Dreptul la educație a persoanelor cu dizabilități în timpul
pandemiei de COVID-19”, organizat de ENNHRI și Instituția Ombudsmanului din
Georgia, în 10 noiembrie. Dezbaterile au evidențiat necesitatea îmbunătățirii accesului la o
educație de calitate, echitabilă și incluzivă pentru persoanele cu dizabilități. În ciuda
faptului că pandemia de COVID-19 a complicat și mai mult educația elevilor cu
dizabilități, aceasta poate fi totuși utilizată ca oportunitate de a regândi modul în care
planificarea educației poate fi incluzivă și poate crește accesul persoanelor cu dizabilități,
un rol important fiind jucat și de INDO.
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IRDO a participat, în 8 decembrie, la seminarul cu tema „Promovarea participării
structurilor independente de monitorizare, a organizațiilor persoanelor cu dizabilități și a
organizațiilor societății civile în activitatea Comitetului ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, în timpul pandemiei și nu numai”, organizat de ENNHRI și
Instituția Ombudsmanului din Georgia. Obiectivul principal al evenimentului a fost de a
obține informații despre principalele aspecte și diferitele oportunități de participare la
activitatea Comitetului ONU în timpul și după pandemia de COVID-19, direct de la
membrii Comitetului. În plus, evenimentul a reprezentat și un bun prilej pentru a fi
prezentate cele mai bune practici cu privire la experiența organizațiilor societății civile și a
organizațiilor persoanelor cu dizabilități, precum și a mecanismelor independente de
monitorizare și a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, în comunicarea cu
Comitetul și, ca urmare, pentru a realiza o interacțiune semnificativă și eficientă cu acesta.
Prezența Institutului la acest seminar a avut în vedere faptul că România urmează să
trimită la ONU, în următoarele luni, primul raport privind implementarea CDPD și, în
acest context, este necesară comunicarea eficientă și relevantă cu membri Comitetului.
Nu în ultimul rând, precizăm ca Institutul a participat la grupurile de lucru
organizate de către Consiliul de monitorizare cu societatea civilă și alți parteneri
instituționali cu privire la procedurile de monitorizare și legislația națională din domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilități. În cadrul acestor dezbateri, reprezentanții IRDO au
subliniat atât rolul unei abordări din perspectiva drepturilor omului, cât și importanța
responsabilizării instituțiilor publice și a existenței unei cooperări între instituțiile cu
atribuții în domeniul drepturilor omului din România.
Migrație și azil
Pe parcursul anului 2021 IRDO a continuat să promoveze valorile umaniste ale
toleranței și acceptării diversității, axându-se pe problematica integrării migranților în
societatea românească în contextul impactului produs de pandemia COVID-19 asupra
categoriilor vulnerabile. Lucrătorii migranți și solicitanții de azil au continuat să se
confrunte cu situații în care le-au fost încălcate drepturile, fie din punct economic și social,
fie la nivel civil și politic. IRDO a informat, la nivel național, în cadrul activităților și
reuniunilor la care a participat, asupra particularităților și provocărilor identificate în sfera
de promovare a drepturilor migranților și refugiaților, subliniind că toate aceste probleme
s-au adâncit în condițiile manifestării pandemiei COVID-19.
Institutul a organizat și desfășurat în colaborare cu partenerii săi activități de
combatere a rasismului și discriminării, campanii de sensibilizare și conștientizare, în
special în rândul tinerilor, cu privire la statutul migranților și azilanților și la dificultățile
întâmpinate de aceștia la nivelul comunității în care doresc să se integreze. Cu titlu de
exemplu, în data de 17 martie 2021, IRDO a lansat Campania de combatere a
discriminării (16-21 martie 2021) desfășurată în parteneriat cu școli gimnaziale și licee din
București și din țară, având ca grup țintă categoriile vulnerabile. Prin intermediul acestei
campanii IRDO și-a propus să transmită un mesaj de solidaritate, coeziune, participare și
responsabilitate în scopul identificării unor noi modalități de abordare a problematicii
promovării și protecției drepturilor minorităților, migranților, persoanelor cu dizabilități,
LGBT și a dreptului la egalitate de șanse.
IRDO a continuat activitatea de cercetare și de diseminare a documentelor și
standardelor internaționale privind promovarea și protecția drepturilor refugiaților și
lucrătorilor migranți. Deoarece au fost înregistrate o serie de petiții adresate Institutului
din partea acestora, IRDO a întreprins o cercetare a legislației naționale și internaționale
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conform căreia a formulat un punct de vedere pentru avocatul unui proces pe rol, punct de
vedere care conține poziția IRDO privind modalitatea de abordare a drepturilor migranților
și refugiaților în conformitate cu mecanismele și instrumentele internaționale dar și cu
legislația națională în domeniu. Ținând cont de faptul că în conformitate cu Legea nr.
9/1991 Institutul nu este organ de control, de investigare sau de anchetă, punctul de vedere
a fost citat de către avocat în scopul de a sprijini pledoaria cu respectarea principiului
independenței judecătorilor prevăzut în art. 2,alin. (3) și (4) din Legea nr. 303/2004 33.
Privitor la dimensiunea cercetării științifice circumscrisă mandatului Institutului,
Revista Drepturile Omului cuprinde în numerele sale studii și cercetări din partea unor
colaboratori din mediul academic și al unor experți în domeniul migrației și azilului. Cu
titlu de exemplu, în nr. 1 /2021 al Revistei a fost publicat studiul Social Perspectives
regarding Voluntary Return Migration on Families in Western Romania realizat de lect.
univ. dr. Loredana-Marcela Trancă 34, si de Cristina Ramona Cozmoiu 35. Sunt evidențiate
aspecte esențiale ce caracterizează familiile care revin din străinătate, după o perioadă mai
mare de opt ani de rezidență. Studiul a avut ca fundament o cercetare empirică, pentru
realizarea sa, fiind intervievate 22 persoane din vestul României, care au revenit din
diferite țări precum Italia, Spania, Franța, Grecia și Canada. Conform studiului „rezultatele
cercetării au evidențiat următoarele aspecte: așteptările cu privire la țara în care au emigrat
sunt de tip economic și social. Durata șederii a fost influențată de confirmarea așteptărilor,
care i-a făcut pe participanții la studiu să petreacă peste opt ani în străinătate. Și-au format
o rețea socială atât la locul de muncă, cât și prin alte activități, precum cele de petrecere a
timpului liber sau hobby-uri. Studiul a urmărit să evidențieze cauzele care au dus la
decizia revenirii în țara de origine”. 36
Studiul poate constitui o premisă științifică de abordat în cercetările ulterioare
privind deciziile returnărilor voluntare ale migranților în țările de origine și așteptările pe
care le au aceștia cu privire la țara în care aleg să migreze în căutarea unui loc de muncă.
În cadrul stagiilor de practică desfășurate de Institut, formatorii au subliniat
relevanța cunoașterii documentelor și standardelor internaționale și regionale europene în
materia migrației și azilului. O pondere importantă din sesiunile de practică a fost
reprezentată de comentarii și analize asupra: Convenției ONU privind statutul refugiaților,
încheiată la Geneva, 28 iulie 1951; Protocolului la Convenția de la Geneva,
1967; Convenției ONU privind statutul apatrizilor, adoptată de Adunarea Generală, 28
septembrie 1954; Convenției ONU privind reducerea cazurilor de apatridie, 30 august
1961.
Totodată, Institutul a diseminat pe parcursul stagiilor de practică informațiile
obținute în domeniul migrației și azilului ca urmare a participării la cele mai recente
evenimente organizate la nivel internațional și regional european (cu titlu de exemplu
menționăm: evenimentul de lansare a Ghidului pentru formatori: Drepturile omului la
frontierele internaționale, organizat de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului și de Biroul ONU pentru Combaterea Terorismului; întâlnirea desfășurată la nivel
înalt, având ca obiect respectarea drepturilor migranților la frontiere și rolul instituțiilor
Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor și procurorilor, publicată în
Monitorul Oficial nr. 826 din 13 septembrie 2005.
34
Lector dr. Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, departament munca
socială.
35
Doctorand, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, departament munca
socială.
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naționale pentru drepturile omului (INDO) în acest demers (High-Level Meeting on
Ensuring Respect for the Human Rights of Migrants at Borders: The Role of NHRIs);
Conferința de lansare a proiectului Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților
(CDMiR): O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților. În cadrul
conferinței s-au abordat următoarele teme: integrarea și refugiaților în România, (domeniu
în care IRDO a consolidat relațiile de colaborare cu CNRR și UNHCR prin activități de
formare și conștientizare în rândul tinerilor) cooperarea cu organizații ale societății civile
la nivel european, precum și analizarea de bune practici din experiența ONG-urilor în
lucrul cu migranții și refugiații din România.
Ca membru al grupului de lucru pe probleme de migrație și azil din cadrul Rețelei
Europene a Instituțiilor naționale pentru drepturile omului, IRDO a participat pe parcursul
anului 2021 la întâlnirile în format online și webinariile organizate de ENNHRI. În acest
sens menționăm următoarele evenimente:
În data de 16 februarie 2021 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat,
la evenimentul online cu tema „Protejarea persoanelor strămutate și a apatrizilor: rolul și
experiențele Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (INDO) și oportunități de
colaborare cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR)”. Evenimentul a reunit peste 200
de participanți din întreaga lume (Europa, Asia-Pacific, Africa), fiind organizat de Alianța
Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI), UNHCR și
Misiunea Permanentă a Norvegiei la Geneva. Au fost analizate posibile nișe de cooperare
între INDO și UNHCR. Cu acest prilej a fost lansat Ghidul privind cooperarea UNHCR cu
Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului. Acest ghid reprezintă un valoros
instrument de lucru prin intermediul căruia reprezentanțele UNHCR din toate regiunile pot
valorifica și sprijini în mod concret INDO în funcție de mandatul și competențele lor,
pentru ca acestea să devină parteneri strategici ai UNHCR, în contextual în care Instituțiile
Naționale pentru Drepturile Omului reprezintă o punte de legătură între instituțiile statului,
și societatea civilă.
În data de 13 aprilie, Institutul a participat la webinarul internațional „Monitorizarea
poliției de frontieră în regiunea OSCE – o abordare a migrației din perspectiva drepturilor
omului”. Răspunzând provocărilor actuale legate de protecția drepturilor migranților la
frontiere, Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a
organizat acest eveniment pentru a sprijini implementarea angajamentelor asumate de
către statele membre OSCE în domeniul migrației, integrării, toleranței și nediscriminării.
În deschiderea evenimentului a luat cuvântul d-na Meaghan Fitzgerald, Director al
Departamentului pentru Democratizare al ODIHR. Conținutul și recomandările studiului
OSCE aflat în lucru, intitulat „Monitorizarea poliției de frontieră în regiunea OSCE –
discuție asupra necesității unei monitorizări a practicilor poliției de frontieră, bazată pe
drepturile omului” au fost prezentate de domnul Todor Gardos, expert independent.
Studiul propune identificarea mijloacelor adecvate stimulării unui dialog deschis privind
recunoașterea celor mai stringente probleme din domeniul migrației și consolidarea
eforturilor de implicare a autorităților naționale și a reprezentanților societății civile în
gestionarea migrației.
În data de 6 mai, IRDO a participat la webinarul grupului de lucru în domeniul
migrației și azilului din cadrul Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului (ENNHRI). Tema webinarului a fost „O analiză a fondurilor pentru migrație –
rolul instituțiilor naționale, oportunități și provocări”. Cu acest prilej, instituțiile naționale
pentru drepturile omului au fost informate cu privire la noile reglementări privind
fondurile UE 2021-2027 referitoare la migrație și la gestionarea frontierelor. De asemenea,
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instituțiile naționale pentru drepturile omului au prezentat activitățile și provocările cu care
se confruntă la nivel național, precum și noi căi de acțiune în domeniul migrației și azilului
în conformitate cu mandatul fiecărui institut în parte.
În data de 19 mai, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, la
invitația Consiliului Național Român pentru Refugiați (CNRR), la Conferința de lansare a
proiectului Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR): O viziune
comună pentru integrarea migranților și refugiaților. În cadrul evenimentului, reprezentanți
ai comunității migranților și refugiaților și-au prezentat poveștile de viață și au împărtășit
experiențele personale în domeniul integrării în societatea românească. IRDO și-a
exprimat cu această ocazie disponibilitatea implicării în activități de promovare, cercetare
și advocacy în domeniu, conform mandatului său.
În data de 2 iunie, IRDO a participat la întâlnirea organizată în format online,
desfășurată la nivel înalt, având ca temă „Respectarea drepturilor migranților la frontiere și
rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului (INDO) în acest demers”, Reuniunea,
organizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului
(ENNHRI), a luat forma unui forum de discuții care a avut ca subiecte centrale: protejarea
dreptului la azil, condiții adecvate de primire și protecție împotriva detenției arbitrare,
violenței și respingerii. De asemenea, reuniunea s-a concentrat asupra viitorului normelor
europene elaborate în domeniul migrației și azilului, în special în ceea ce privește situația
de la frontiere și rolul INDO de a monitoriza, promova și proteja drepturile omului.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul drepturilor
omului, experți în domeniul migrației, cadre didactice, precum și actori regionali cheie
(reprezentanți ai Consiliului Europei și Uniunii Europene).
În data de 25 octombrie, IRDO a participat la evenimentul de lansare a Ghidului
pentru formatori: Drepturile omului la frontierele internaționale, organizat de Oficiul
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și de Biroul ONU pentru Combaterea
Terorismului. Evenimentul a fost co-sponsorizat de Elveția, Maroc, Mexic și Danemarca.
Ghidul este un instrument destinat consolidării capacităților celor care lucrează la frontiere
și a fost elaborat în concordanță cu Principiile și orientările privind drepturile omului la
frontierele internaționale, document elaborat de Înaltul Comisariat pentru Drepturile
Omului. Din această perspectivă ghidul oferă și o completare la aceste principii și
orientări. Obiectivul principal al documentului este să sprijine Statelor Membre ONU
pentru ca gestionarea situațiilor de la frontiere să se bazeze pe respectarea drepturilor
omului și a egalității de gen.
Drepturi economice, sociale și culturale
Promovarea și respectarea drepturilor economice, sociale și culturale reprezintă una
dintre ariile de interes ale IRDO. În acest sens, Institutul urmărește principalele evoluții în
materie, atât la nivel național, cât și internațional în vederea realizării de materiale
informative, raportări și puncte de vedere. La fel ca și în anul anterior, unul dintre
domeniile de interes a fost reprezentat de efectele pandemiei de COVID-19 asupra
societăților, luându-se în considerare redresarea acestora, având la bază abordarea bazată
pe drepturile omului, dar în același timp, s-au analizat aspecte cu privire la dreptul la
locuire, dreptul la educație și dreptul la sănătate.
Raportare către Comitetului European pentru Drepturile Sociale din cadrul
Consiliului Europei
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IRDO a elaborat un raport 37 înaintat Comitetului european pentru drepturile sociale
din cadrul Consiliului Europei, la Raportul cu privire la aplicarea Cartei sociale europene
transmis de România. Conform procedurii de monitorizare a aplicării Cartei, statele
trebuie să transmită anual un raport cu privire la grupurile tematice stabilite de Comitet.
Pentru anul 2021, raportul trebuia să cuprindă informații din categoria grupului tematic 2
cu privire la sănătate, securitate socială și protecție socială. Grupul tematic 2 acoperă
următoarele articole ale Cartei sociale europene: articolul 3 – dreptul la securitate și igiena
muncii, articolul 11 – dreptul la protecția sănătății, articolul 12 – dreptul la securitate
socială, articolul 13 – dreptul la asistență socială și medicală, articolul 14 – dreptul de a
beneficia de servicii sociale, articolul 23 – dreptul persoanelor vârstnice la protecție
socială și articolul 30 – dreptul la protecția împotriva sărăciei și a excluderii sociale 38.
Fiecare stat semnatar al Cartei, depune raportul sus-menționat făcând trimitere la articolele
ratificate. Raportul înaintat de statul român trebuia să se axeze pe reglementările adoptate
în perioada de referință, respectiv 2016-2019.
Comentariile transmise de Institutul Român pentru Drepturile Omului s-au axat
îndeosebi pe componenta referitoare la sănătate, având în vedere, printre altele, faptul că
nivelul sistemului de sănătate înainte de pandemia de COVID-19 putea reflecta modul în
care acesta va face față unui dezastru. Pentru documentarea informațiilor prezentate s-au
folosit documente elaborate de Institutul Național de Statistică, precum și raportări sau
informații prezentate de ministerele de resort (sănătate, educație, etc.) și alte instituții și
autorități naționale și internaționale.
În ceea ce privește aplicarea articolului 3, Institutul a subliniat importanța
îmbunătățirii securității și siguranței la locul de muncă, având în vedere că statul român se
confruntă deseori cu accidente care ar putea fi evitate sub rezerva respectării legislației în
materie. În ceea ce privește dreptul la protecția sănătății, IRDO a reamintit importanța
serviciilor de screening în cazul anumitor tipuri de cancer, subliniind că subprogramul
Ministerului Sănătății privind depistarea precoce activă a cancerului de col uterin nu a fost
eficient având în vedere numărul redus de teste Babeș-Papanicolau efectuate populației
eligibile (0,89% din populația eligibilă). De asemenea, s-a atras atenția asupra nevoii de
îmbunătățire a sistemului de sănătate, având în vedere prevederile legii nr. 45/2019 cu
privire la dosarul electronic de sănătate al pacientului. Utilizarea acestor dosare ar
simplifica procedura pentru pacienți, întrucât documentul ar conține toate informațiile
necesare unei vizite la medicul specialist. În plus, s-a atras atenția asupra lipsei unei
legislații corespunzătoare cu privire la educația sexuală și reproductivă, luând în
considerare numărul mare de nașteri în rândul tinerelor minore.
Comentariile transmise de Institut se referă și la prevenția bolilor și a accidentelor,
menționând faptul că în România calitatea aerului este scăzută, în special din cauza
particulelor de PM 2,5 (care sunt cele mai vătămătoare pentru sănătatea umană), fiind
necesară unor campanii de informare a populației cu privire la riscurile calității aerului
asupra sănătății umane.
În concluziile raportului transmis de institut, a fost menționat că, în principiu, cadrul
legal poate asigura respectarea drepturilor sociale prevăzute de Cartă și de alte instrumente
internaționale în materie, însă este necesară punerea în aplicare corespunzătoare a
Documentul
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prevederilor legale și colectarea de date dezagregate pentru a putea avea o imagine cât mai
fidelă stării sociale existente la nivel național.
Raport către Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale
În anul 2021, IRDO a avut oportunitatea de a adresa Comitetului ONU pentru
drepturi economice, sociale și culturale un document cu propuneri pentru elaborarea Listei
de probleme (List of Issues) ca urmare a examinării celui de-al șaselea raport periodic
transmis de România conform articolelor 16 și 17 ale Pactului internațional privind
drepturile economice, sociale și culturale 39. Documentul s-a bazat pe ariile de interes ale
Institutului, acoperind astfel elemente privind: egalitatea de gen, dreptul la muncă și la
condiții favorabile de muncă, securitate socială, dreptul la sănătate, dreptul la educație.
Pentru realizarea documentului au fost analizate rapoartele anterioare de țară și s-au luat în
considerare rapoartele cu privire la realizarea drepturilor economice, sociale și culturale în
România.
Având în vedere activitatea de cercetare ale Institutului, acesta a prezentat, printre
altele, unele aspecte privind hărțuirea morală la locul de muncă, respectarea dreptului la
muncă pentru persoanele cu dizabilități, lipsa accesului la sistemul de sănătate în zone
îndepărtate sau cu număr mic de locuitori, lipsa unui buget adecvat alocat educației.
IRDO a atras atenția asupra gradului redus de ocupare în rândul persoanelor cu
limitări sau cu limitări severe, a lipsei unei culturi a prevenției în domeniul sănătății, dar și
a asigurării accesibilității geografice a asistenței medicale. Cu privire la respectarea
dreptului la sănătate s-a amintit și de lipsa eficacității programelor existente pentru
detectarea precoce a cancerului. În ceea ce privește educația, în baza datelor existente la
nivelul UE, s-a ridicat problema nivelului ridicat de analfabetism funcțional în rândul
copiilor, dar și a lipsei implicării adulților în procesul de învățare continuă. În plus, având
în vedere că pandemia de COVID-19 a dus la utilizarea mai frecventă a serviciilor digitale,
Institutul a amintit de nevoia prioritizării aptitudinilor digitale în rândul populației și
adoptarea de strategii în acest sens.
De asemenea, IRDO a menționat situația Institutului în ceea ce privește ralierea la
„Principiile de la Paris” și existența unui proiect de lege care viza absorbția Institutului de
către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, explicând diferența dintre
mandatele celor două instituții și subliniind că adoptarea proiectului de lege ar duce la
limitarea mandatului institutului.40
Astfel, s-au formulat o serie de întrebări adresate statului român, cu scopul de a
sprijini Comitetul în vederea elaborării Listei de probleme. După depunerea raportului,
Institutul Român pentru Drepturile Omului a avut o întâlnire online cu Comitetul privind
drepturile economice, sociale și culturale, în luna octombrie, având ca scop prezentarea
problemelor semnalate, precum și furnizarea de informații suplimentare la cererea
membrilor Comitetului.
Ca urmare a transmiterii documentului, Comitetul ONU pentru drepturi economice,
sociale și culturale a adoptat Lista de probleme, iar unele dintre propunerile înaintate de
institut, precum nivelul scăzut de raportare a violenței de gen și răspunsul necorespunzător
Raportul este disponibil în limba engleză la adresa
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fI
CO%2fROU%2f46585&Lang=en
40
Între timp, proiectul a fost respins în Senat (camera decizională).
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al autorităților de aplicare a legii, măsuri pentru asigurarea ocupării forței de muncă pentru
persoanele cu dizabilități, măsuri privind îmbunătățirea accidentelor la locul de muncă se
regăsesc în documentul elaborat de Comitet.
IRDO este membru activ în Grupul de lucru ENNHRI cu privire la drepturile
economice, sociale și culturale, iar din această perspectivă a avut posibilitatea să participe
la sesiuni de formare, precum „Aplicarea abordării bazate pe drepturile omului în vederea
redresării”, organizată de ENNHRI și OHCHR, care se bazează pe lista elaborată de ONU
cu referire la răspunsul țărilor ca urmare a pandemiei 41. De asemenea, IRDO a participat și
la sesiunea de formare cu privire la procesul de elaborare a rapoartelor asupra Rapoartelor
de țară cu privire la aplicarea Cartei sociale europene.
Participarea Institutului la ședințele grupului de lucru ENNHRI cu privire la
drepturile economice, sociale și culturale, permite schimbul de informații cu privire la
activitatea instituțiilor europene de drepturile omului, precum și schimbul de bune practici.
De asemenea, organizarea întâlnirilor tematice, precum cea din acest an cu privire la
planurile naționale de redresare și reziliență cu participarea Raportorului special privind
sărăcia extremă și drepturile omului, arată importanța pe care o pot avea INDO-urile în
asigurarea dezvoltării economice și sociale a statelor, cu accent pe dezvoltarea participării
și a unei culturi a drepturilor omului.
Accesul la justiție
Fiind un concept flexibil, susceptibil de multiple variante de conceptualizare 42,
accesul la justiție constituie un subiect plasat în centrul procesului de cercetare întreprins
la nivelul Institutului. Înțeles în sens tradițional ca o posibilitate legală acordată subiectelor
de drept în scopul promovării intereselor lor legitime în relație cu instanțele de judecată,
accesul la justiție se impune a fi cercetat în sens extensiv, prin luarea în considerare a
tuturor posibilelor conotații determinate de aplicarea abordării bazate pe drepturile omului.
Abordarea bazată pe drepturile omului a accesului la justiție implică, pe de o parte,
garanțiile deschiderii și transparenței instanțelor de judecată în relația cu individul iar pe
de cealaltă parte, acordarea individului aflat în situații litigioase a unui remediu legal.
În parteneriat cu Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir”, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat pe parcursul
anului 2021 Conferința internațională eficiența normelor juridice (ediția a 10-a) cu tema
„Transformarea viitorului. Mijloace juridice pentru a preveni o nouă criză”. Reprezentând
un forum de analiză și sinteză a principalelor provocări determinate de pandemia de
COVID-19 și impactul acestora asupra normelor juridice, Conferința a adus în dezbaterea
mediului științific-universitar consecințele produse în plan juridic de pandemia de
COVID-19 și posibilele mijloace de contracarare a acestora. Prin lucrările de cercetare
științifică expuse în cadrul Conferinței, participanții au evaluat din punct de vedere critic
dificultățile pandemiei (extinderea aplicabilității formelor de inteligență artificială,
digitalizarea și globalizarea comunităților umane, educația virtuală, activitatea
Checklist for a Human Rights-Based Approach to Socio-Economic Country Responses to COVID-19,
document
disponibil
la
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Checklist_HRBased_Approach_Socio-Economic_Country_Responses_COVID-19.pdf
42
A se vedea, în acest sens ideea exprimată în lucrarea UNDP, Programming for Justice: Access for All A
Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice, 2005, p. 15 și următoarele.
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profesională desfășurată în regim de telemuncă etc.) urmărind să formuleze soluții fezabile
din punct de vedere juridic în relație cu acestea.
Conștientizând necesitatea unei abordări cuprinzătoare a problematicii liberului
acces la justiție, Institutul a orientat activitatea de cercetare în materie către
particularitățile procedurale și organizatorice ale Curții Europene a Drepturilor Omului. În
acest sens, pagina web a Institutului a fost organizată în scopul evidențierii comentariilor
și traducerilor aferente celor mai recente hotărâri pronunțate de Curtea Europeană în
domeniul drepturilor omului. Criteriile de selecție a spețelor care au constituit obiectul
activității de cercetare și sinteză desfășurată de Institut pe parcursul anului 2021 au fost
reprezentate de: dificultățile de interpretare și aplicare ale conținutului drepturilor și
libertăților prezentate în cauze, complexitatea situației de fapt prezentată în speță, inovația
argumentelor juridice avansate de Curte în hotărârile pronunțate. Comentariile spețelor sau concentrat pe individualizarea logicii juridice promovată de Curtea Europeană pentru a
soluționa problemele de drept incidente în speță, fiind avute în vedere inclusiv opiniile
contrare exprimate în ipoteza în care hotărârea incidentă în speță nu este adoptată cu
unanimitate de voturi. Rezultatele cercetării întreprinse prin comentarea spețelor
prezentate pe site-ul Institutului au fost concretizate în publicația Curtea Europeană a
Drepturilor Omului. Rezumate. Practică judiciară comentată.
Activitățile de cercetare în domeniul accesului la justiție au fost întreprinse în cadrul
stagiilor de practică organizate de Institut, reprezentanții Institutului elaborând, în temeiul
jurisprudenței recente a Curții Europene a Drepturilor Omului, materiale formative în care
au fost subliniate particularitățile competenței jurisdicționale și consultative exercitate de
Curte. Totodată, reprezentanții Institutului au îndrumat studenții practicanți care au
elaborat eseuri pe tema organizarea și procedura în fața Curții Europene a Drepturilor
Omului, acordându-le acestora orientări în materia celor mai recente amendamente aduse
mecanismului Curții prin Protocolul nr. 15 (intrat în vigoare la data de 1 august 2021,
acest instrument juridic amendează cerințele de admisibilitate a cererilor formulate în fața
Curții Europene a Drepturilor Omului).
În aceeași ordine de idei, rezultatele activității de cercetare întreprinse de Institut în
domeniul liberului acces la justiție au fost evidențiate și prin organizarea și susținerea unei
sesiuni de formare de tipologie hibridă (grevată atât asupra aspectelor teoretice referitoare
la activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului cât și la aplicarea practică a regulilor
conținute în Regulamentul de procedură al Curții). Observarea regulilor de procedură a
fost concretizată în contextul dezbaterii asupra particularităților cauzei Polgar împotriva
României; pornind de la situația de fapt și de drept expusă în cauză, Institutul a organizat
Concursul de procese simulate, având ca beneficiari studenții ELSA Bucharest.
Stabilirea direcțiilor de cercetare ale Institutului în materia liberului acces la justiție
reprezintă un demers continuu, care este realizat prin luarea în considerare a celor mai
recente evoluții în materie de la nivel național și internațional. Cercetarea empirică poate fi
obținută prin colectarea de date/informații teoretice și practice ca urmare a participării
Institutului la evenimente de profil. Cu titlu de exemplu, Institutul a participat la atelierul
contributiv organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului
„Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a
tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ privind elaborarea unui standard de bună
reglementare și calitate a normelor juridice necesar clarității, predictibilității și
previzibilității legilor și reglementărilor normative secundare și a unui proiect de lege
privind modificarea și completarea sau înlocuirea Legii nr. 24/2000 privind tehnica de
elaborare a actelor normative”. Standardele internaționale în materie au fost receptate și
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integrate în activitățile de cercetare realizate de Institut prin participarea activă la:
activitățile Grupului de lucru juridic al ENNHRI; lucrările Conferinței la nivel înalt „For a
People-centred e-Justice/Pentru o justiție electronică centrată pe oameni”, organizată de
aria de guvernare a justiției, sub președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene;
Săptămâna Dialogului Civil 2021 - Civil Dialogue Week 2021, eveniment organizat de
Comisia Europeană - Direcția Generală Justiție și Consumatori în parteneriat cu Agenția
Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) cu ocazia lansării Programului
european „Cetățenie, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) 2021-2027”.
Conferința Anuală a Drepturilor Omului
Ediția din anul 2021 a Conferinței Anuale a Drepturilor Omului a avut ca temă
Promovarea și protecția drepturilor omului în procesul de reconstrucție post-COVID și de
reducere a inegalităților. Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Organizația
Națiunilor Unite a evidențiat importanța reducerii inegalităților prin promovarea valorilor
umane și a progreselor în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute de
Agenda 2030. Reiterând principiile stabilite în documentul Leaving No One Behind:
Equality and Non-Discrimination at the Heart of Sustainable Development, Organizația
Națiunilor Unite s-a concentrat asupra mijloacelor practice de surmontare a decalajelor
cauzate de pandemia de COVID-19, alegând ca tematică a Zilei Internaționale a
Drepturilor Omului de anul acesta Egalitatea - Reducerea inegalităților și promovarea
drepturilor omului (EQUALITY - Reducing inequalities, advancing human rights).
Având în vedere că gestionarea efectelor pandemiei de COVID-19 nu poate fi
realizată decât în temeiul unei planificări riguroase a acțiunilor comune întreprinse prin
mobilizarea tuturor actorilor relevanți cu atribuții în domeniul drepturilor omului,
Institutul a proiectat Conferința din anul 2021 sub forma unui forum de consultări publice.
Acestea au avut ca scop analiza provocărilor generate de pandemie în principalele domenii
ale drepturilor omului și identificarea unor soluții viabile de redresare post pandemie.
Conferința a reunit reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, reprezentanți ai
mediului academic și societății civile, cadre didactice, elevi și studenți, provenind din
rândul universităților și al unităților de învățământ partenere. Formatul online a facilitat
participarea unui număr extins de persoane interesate (peste 300 de participanți). Un
element esențial al Conferinței a fost reprezentat de consolidarea colaborării dintre
instituțiile naționale de drepturile omului.
Lucrările Conferinței au debutat cu prezentarea conceptului general al consultărilor
publice, luând în considerare mesajele aniversare transmise de Secretarul General al
Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, și de Înaltul Comisar ONU pentru
Drepturile Omului, Michelle Bachelet. Cele două mesaje au dezvoltat idealul prevăzut în
articolul 1 din Declarația universală a drepturilor omului, evidențiind faptul că respectarea
drepturilor omului constituie principalul mijloc de realizare a dezideratelor comunității
internaționale.
Conferința din acest an a avut în vedere analiza problemelor expuse de intervenienții
în plen (prin luarea în considerare a celor mai importante arii tematice de drepturile
omului: drepturile femeii, drepturile copiilor și tinerilor, drepturile persoanelor cu
dizabilități, drepturile migranților, accesul la justiție etc.). De asemenea, prin completarea,
de către participanți, a chestionarului de follow-up, se are în vedere dezvoltarea unei
Strategii de reconstrucție a societății românești în perioada post-COVID, luând în
considerare părerile exprimate.
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Lucrările Conferinței au fost organizate în două secțiuni: (1) în cadrul primei
secțiuni cu tema Deschiderea lucrărilor Conferinței: stabilirea contextului de analiză și
proiectarea modelelor de colaborare inter-instituțională au luat cuvântul: Adrian Bulgaru,
Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului; Matei Constantin Bogdan,
Președintele Comisiei pentru regulament din Senat; Dr. Emanuel-Gabriel Botnariu,
Președintele Consiliului de monitorizare a implementării Convenției ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități; Csaba Asztalos, Președintele Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării; Nicolae Voiculescu, prof. univ. dr. Universitatea Titu
Maiorescu, Director CSUD, Membru supleant CA, Agenția Uniunii Europene pentru
Drepturi Fundamentale (FRA); Gianina Dimitrescu și Aurora Martin, Agenția Națională
pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați; Daniela Tontsch, Președinta Consiliului
Național al Dizabilității din România; Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt al
Institutului Național de Statistică; (2) în cadrul celei de-a doua secțiuni având tema Dialog
cu partenerii și colaboratorii instituționali: identificarea principalelor provocări aferente
ariilor tematice a drepturilor omului și soluții propuse au avut intervenții în plen: Liliana
Pagu, Președintă Asociația Femeilor din România-Împreună; Andreea Rusu, Directoarea
executivă Centrul Filia; Ionel Olteanu, avocat dr. Baroul București; Claudia Balint,
Uniunea Democrată Tătară; Vișinel Bălan, Președintele Consiliului Tinerilor
Instituționalizați; Veronica Lupu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Republica Moldova; Viorela Togan, NAZARCEA GRUP; Ionuț Georgescu, Director
Ability Hub.
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II.

FORMARE ȘI PREGĂTIRE A SPECIALIȘTILOR

În acord cu dezideratele conținute în Principiile de la Paris 43 și având în vedere
dispozițiile articolului 3 litera c) din Legea nr.9/1991 44, Institutul a dezvoltat, pe parcursul
anului 2021, o strategie integratoare în domeniul educației și formării, constituită prin
luarea în considerare atât a provocărilor actuale și emergente existente la nivelul societății,
cât și a nevoilor beneficiarilor cursurilor de formare.
Conștientizând vocația de a realiza, la nivelul societății românești, a unei culturi a
drepturilor omului, Institutul recunoaște necesitatea utilizării programelor de educație și
formare în scopul obținerii efectului transformativ al tiparelor mentale și comportamentale
ale indivizilor.
Educația și formarea în domeniul drepturilor omului reprezintă un proces continuu,
desfășurat pe parcursul întregii vieți, care se adresează tuturor nivelurilor și structurilor
sociale.
Luând în considerare caracterul universal, indivizibil, interdependent al drepturilor
omului, educația și formarea în materie trebuie să se realizeze în conformitate cu
standardele internaționale, având ca nucleu al acțiunii trei elemente: cunoaștere (are ca
obiect mecanismele și instrumentele juridice specifice drepturilor omului, dar și situațiile
de încălcare a drepturilor omului și sancțiunile corelative acestora), valori, credințe și
atitudini (se referă la promovarea unei culturi a drepturilor omului prin atitudini și valori
specifice), acțiune efectivă (educația trebuie să crească nivelul de conștientizare al
indivizilor, în sensul respectării drepturilor omului, astfel încât, în plan concret, să se
prevină și să se sancționeze orice formă de încălcare a drepturilor omului). 45
În acord cu articolul 2 din Declarația Națiunilor Unite privind educația și formarea
în domeniul drepturilor omului 46, sfera de cuprindere a proceselor de educație și formare
este înțeleasă în modul următor: educația și formarea în domeniul drepturilor omului
cuprinde toate activitățile de educare, formare, informare, creștere a nivelului de
conștientizare și învățare care vizează promovarea respectării universale a tuturor
drepturilor omului și a libertăților fundamentale contribuind astfel, printre altele, la
prevenirea încălcărilor și abuzurilor de drepturile omului, oferind persoanelor cunoștințe,
abilități și înțelegere și dezvoltându-le atitudinile și comportamentele, pentru a le permite
să contribuie la construirea și promovarea unei culturi universale a drepturilor omului.
Adoptate prin Rezoluția 48/134 din data de 20 decembrie 1993, Principiile de la Paris prevăd că o
instituție națională de drepturile omului trebuie să aibă, inter alia, următoarele responsabilități: (f) Să
contribuie la formularea programelor de educație și de cercetare în domeniul drepturilor omului și să
participe la punerea acestora în practică, în școli, universități și cercuri profesionale; (g) Să informeze cu
privire la drepturile omului și eforturile de combatere a tuturor formelor de discriminare, în special a
discriminării rasiale, prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice, în special prin informare și
educație și prin utilizarea tuturor organelor de presă.
44
Potrivit cărora pentru realizarea scopului său, Institutul organizează programe de formare destinate
îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecția drepturilor omului sau
pentru cunoașterea problematicii drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populației.
45
OHCHR, Guidelines for national plans of action for human rights education, 27 October 1977,
A/52/469/Add.1, para. 13.
46
Documentul a fost adoptat prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 66/137 la data de 19 decembrie 2011.
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În lumina exigențelor Declarației Națiunilor Unite privind educația și formarea în
domeniul drepturilor omului, Institutul realizează, în acțiunile sale: (a) educația despre
drepturile omului, care include furnizarea de cunoștințe și înțelegere a normelor și
principiilor drepturilor omului, a valorilor care stau la baza acestora și a mecanismelor de
protecție a acestora; (b) educația prin drepturile omului, care include învățarea și predarea
într-un mod care respectă atât drepturile formatorilor, cât drepturile cursanților; (c)
educația pentru drepturile omului, care include abilitarea persoanelor de a se bucura de/de
a-și exercita propriile drepturi și de a respecta drepturile celorlalți.
În scopul consolidării strategiei instituționale de educație și formare în domeniul
drepturilor omului, Institutul a avansat, pe parcursul anului 2021, următoarele direcții de
acțiune:
-extinderea și aprofundarea activităților de cercetare-documentare necesare
pentru fundamentarea cursurilor și a programelor de educație și formare destinate
beneficiarilor. Ținând cont de complexitatea activităților de cercetare-documentare în
domeniul drepturilor omului și de relevanța acestora în elaborarea cursurilor de formare și
a programelor educaționale, Institutul s-a raportat la recomandările internaționale pentru
întreprinderea unei activități corespunzătoare de cercetare-documentare 47.
-reconfigurarea mijloacelor, instrumentelor, metodelor necesare organizării și
susținerii cursurilor/programelor de formare în scopul eficientizării activității de
educație și formare și al dialogului dintre formator și beneficiari prin: diversificarea
platformelor utilizate, diversificarea formelor de elaborare și prezentare a cursurilor de
formare (suport de curs, suport-prezentare Power Point, prelegere prin utilizarea
publicațiilor și/sau a paginii web a Institutului etc.), implementarea sistemului de feedback
în relația dintre formator și beneficiari în scopul cuantificării calității programelor de
educație și formare și al identificării de posibile acțiuni comune viitoare.
-elaborarea de cursuri de formare și programe de educație ca urmare a
angajamentelor asumate de Institut la nivel internațional: pentru a se manifesta în
dimensiunea concretă, activitatea de cercetare – care fundamentează activitatea de formare
și educație în domeniul drepturilor omului, implică participarea reprezentanților
Institutului la evenimente internaționale (seminare, conferințe, mese rotunde) în cadrul
cărora se dezbat tematici din domeniul drepturilor omului. De asemenea, prin
evenimentele la care participă, Institutul valorifică informațiile obținute cu scopul
identificării provocărilor/problemelor relevante pentru domeniul drepturilor omului.
Institutul Român pentru Drepturile Omului este membru activ în ENNHRI și, în această
calitate, a participat în cursul anului 2021 la programul de formare ENNHRI Academy
organizat în parteneriat cu Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului
(OSCE) destinat personalului de nivel superior și mediu din instituțiile naționale pentru
drepturile omului (INDO). În urma participării, Institutul și-a asumat angajamentul de a
disemina informațiile transmise în cadrul programului și a organizat două sesiuni de
formare cu tema „Statutul juridic al apărătorilor drepturilor omului și instituțiile naționale
de drepturile omului” pentru personalul Senatului și al Camerei Deputaților.
-consolidarea colaborării cu mediul universitar prin extinderea programelor de
educație și formare destinate tinerilor: urmare a parteneriatului IRDO-ELSA, Institutul
A se vedea Recomandarea nr. R (79) 16 a Comitetului Miniștrilor privind promovarea cercetării
drepturilor omului în statele membre ale Consiliului Europei adoptată la data de 13 septembrie 1979.
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a urmărit să flexibilizeze programele de educație și formare destinate studenților prin: (1)
creșterea numărului stagiilor de practică oferite de Institut și extinderea sferei
beneficiarilor (în acest sens cadrul parteneriatelor a fost extins, incluzând Academia de
Studii Economice-ASE, iar studenții beneficiari ai stagiilor de practică au provenit atât din
unități partenere, cât și din universități non-partenere precum: Facultatea de Drept din
cadrul Universității Nicolae Titulescu București, Facultatea de Drept din cadrul
Universității Babeș Bolyai Cluj); (2) introducerea unor modele interactive precum:
prelegeri online (de exemplu, Sesiunea de formare cu tema Insights at IRDO având ca
beneficiari studenții Facultății de Drept a Universității București), concursuri de procese
simulate (având ca beneficiari studenții de la Facultățile de Drept din țară membri ai
ELSA), campanii de creștere a nivelului de conștientizare al tinerilor față de
problematicile din domeniul drepturilor omului (reținem ca fiind relevante pentru
activitatea de formare activitățile interactive organizate în format online, precum
webinariile care au constituit forumuri de dezbateri a subiectelor abordate în cadrul
campaniilor organizate de Institut).
-consolidarea colaborării cu mediul preuniversitar prin valorificarea
oportunităților de educație și formare corespunzătoare nevoilor cadrelor didactice și
ale elevilor (în acest sens, au fost extinse parteneriatele încheiate cu unitățile școlare –
Școala Sf. Nicolae Târgu Jiu, Școala Gimnazială nr. 1 Jilava) și organizarea de activități
educative privind tematici specifice în domeniul drepturilor omului: drepturile copiilor în
lumea virtuală, inovație și creativitate în educație, valorile umaniste ale toleranței, nondiscriminării, fericirii etc.
-consolidarea colaborării inter-instituționale prin adaptarea structurii și
conținutului științific al cursurilor de formare și programelor de educație la
solicitările partenerilor instituționali (în acest sens, Institutul a organizat cursuri de
formare particularizate pentru personalul Camerei Deputaților și Senatului precum și
pentru personalul Consiliului de Monitorizare).
1. Particularizarea activității desfășurată de Sectorul formare și pregătire a
specialiștilor. Criterii de identificare și selectare a tematicilor și
problematicile analizate
În scopul realizării nevoilor de educație și formare ale beneficiarilor, Institutul nu
abordează într-o manieră rigidă activitatea desfășurată de Sectorul formare prin avansarea
unor cursuri/programe educaționale standard. Dimpotrivă, activitatea de elaborare a
instrumentelor de lucru utilizate de Sectorul formare (cursuri, prezentări PowerPoint,
chestionare de feedback) se realizează ținând cont de dinamica socială, de provocările
existente și emergente în domeniul drepturilor omului la nivel național și internațional și
de exigențele/nevoile explicitate de beneficiarii cursurilor de formare. Consecința directă a
promovării, în cadrul activității de educație și formare desfășurată de Institut, a unei
abordări bazată pe nevoile individuale și de grup ale cursanților, rezidă în
particularizarea cursurilor de formare oferite de Institut în funcție de specificul grupului
de cursanți, de nevoile educaționale și de exigențele științifice urmărite de beneficiari.
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Criteriile de identificare și selectare a tematicilor abordate în cursurile de
formare/programele educaționale vizează în special:
-relevanța temelor prin raportare la contextul juridic, socio-politic internațional și
național (sesiunile de formare furnizate de Institut au avut ca scop familiarizarea
publicului larg în privința unor problematici care produc repercusiuni directe asupra
drepturilor și libertăților cetățenești precum: sistemul de certificate digitale, dreptul la
sănătate, libertatea de circulație)
-actualitatea temelor (au fost abordate preponderent subiecte care sunt în atenția
comunității internaționale, naționale și regional-europene din perspectiva modificărilor,
substanțiale, legislative sau procedurale, instituționale propuse de factorii decidenți:
instituțiile naționale de drepturile omului, apărătorii drepturilor omului, limitările și
restricționările drepturilor omului în condiții excepționale, promovarea și respectarea
valorilor umaniste, toleranța, egalitatea și nediscriminarea, organizarea și funcționarea
instituțiilor internaționale și regional europene având competențe și atribuții în domeniul
drepturilor omului)
-caracterul transdiciplinar al temelor rezidă în integrarea elementelor
circumscrise domeniilor de studiu adiacente drepturilor omului în subiectele abordate în
cadrul cursurilor și a sesiunilor de formare (cu titlu de exemplu, sesiunile de formare
oferite de Institut partenerilor instituționali au inclus atât informații din domeniul juridicanaliză de instrumente relevante în domeniul drepturilor omului și analiză de documente
jurisprudențiale, cât și informații din domeniul filosofic sau sociologic – elemente de
teoria dreptului natural)
-caracterul internațional al temelor vizează faptul că subiectele abordate în cadrul
sesiunilor de formare sunt analizate prin prisma impactului produs la nivel internațional; în
egală măsură, sesiunile de formare sunt inspirate din subiectele diseminate de partenerii
internaționali în cadrul reuniunilor la care au participat experții Institutului
-caracterul aplicat al temelor este evidențiat prin faptul că, în cadrul sesiunilor de
formare reprezentanții Institutului au oferit modele concrete de acțiune pentru
transpunerea informațiilor teoretice transmise (exemplificând, sesiunile de formare
privitoare la protecția drepturilor copilului au expus atât informații derivate din teoria
generală a drepturilor omului, cât și studii de caz în care au fost exemplificate regulile de
aplicare a informațiilor teoretice transmise).
În dezvoltarea și aplicarea strategiei de educație și formare proiectată de Institut au
fost avute în vedere, inter alia, următoarele arii de interes:
- Instrumente juridice și mecanisme internaționale, regionale și naționale privitoare
la instituțiile naționale de drepturile omului și la apărătorii drepturilor omului
- Promovarea și protejarea valorilor umaniste (toleranță, solidaritate, egalitate,
libertate, nediscriminare) și modelarea tiparelor mentale și comportamentale ale
indivizilor
- Drepturile persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (în special copii, femei,
persoane cu dizabilități)
Raportul drepturi-obligații-responsabilități și diferența dintre uzul dreptului și abuzul
de drept
- Analiza teoretică și practică, aplicând cadrul conceptual de referință al abordării
bazate pe drepturile omului, a celor mai stringente problematici: dreptul la sănătate,
dreptul la educație, dreptul la muncă, integrarea persoanelor aparținând minorităților
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naționale, protecția datelor cu caracter personal, interzicerea torturii, a tratamentelor
crude, inumane, degradante etc.
2. Categorii de beneficiari. Integrarea cursurilor de formare și al programelor
educaționale în ariile tematice ale Institutului
Flexibilitatea, universalitatea și deschiderea reprezintă principiile care orientează
activitatea Sectorului de formare și pregătire a specialiștilor, în relația cu publicul larg,
oferta de formare a Institutului distingându-se prin:
-caracterul incluziv și amplă adresabilitate- în sfera beneficiarilor programelor de
educație și formare dezvoltate de Institut incluzându-se:
- persoane aparținând grupurilor vulnerabile (copii și tineri, femei, persoane
aparținând minorităților, refugiați și migranți, persoane cu dizabilități etc.)
- actori relevanți cu rol în realizarea procesului educațional (cadre didactice)
- factori decizionali (personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice cu
atribuții decizionale și de control)
- specialiști din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul drepturilor omului
-conceperea de suporturi de curs adaptate cerințelor beneficiarilor
-fundamentarea cursurilor de formare pe activitățile premergătoare de cercetaredocumentare în tematica abordată prin cursurile de formare
2.1. Categorii de beneficiari
Copii și tineri
Luând în considerare faptul că programele educaționale și cursurile de formare
realizate de Institut au ca obiectiv central modelarea și transformarea personalității umane
în scopul dezvoltării unei culturi a drepturilor omului, categoria copiilor și tinerilor ocupă
un loc esențial pentru activitățile educaționale ale Institutului.
În contextul pandemiei de COVID-19, elaborarea programelor de formare și
educaționale a fost întreprinsă prin includerea următoarelor direcții de acțiune: (1)
creșterea nivelului de conștientizare al tinerilor și copiilor la circumstanțele, situațiile
excepționale care pot justifica limitarea/restricționarea drepturilor omului; (2)
responsabilizarea copiilor și tinerilor în sensul respectării măsurilor instituite în context
pandemic; (3) evidențierea importanței implicării active a copiilor și tinerilor în
problematica drepturilor omului, astfel încât aceștia să conștientizeze rolul pe care îl au în
societate și să își aducă contribuția la reconstrucția societății românești în perioada postCOVID.
Prin programele de educație și cursurile de formare destinate copiilor și tinerilor
Institutul a urmărit, concomitent, realizarea a trei obiective majore: (1) transmiterea
informațiilor teoretice privitoare la problematicile actuale în materia drepturilor omului;
(2) identificarea modelelor de aplicare practică a informațiilor transmise, prin raportare la
cazuri concrete; (3) dezvoltarea personalității umane prin adoptarea sau înțelegerea
valorilor umaniste.
Tematicile abordate în cadrul cursurilor de formare și a programelor educaționale
adresate copiilor au vizat, printre altele, dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la
joc, libertatea de exprimare, libertatea de gândire, de conștiință și de religie, dreptul la a
participa la viața culturală și la progresul științific al societății.
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Un aspect important al activităților de educație și formare este reprezentat de stagiile
de practică adresate studenților și masteranzilor universităților și organizațiilor studențești
partenere. Desfășurate în format online, stagiile de practică au valorificat interacțiunea
formator-cursant, explorând nevoile informaționale ale beneficiarilor din perspectiva
adaptării cerințelor educaționale avansate de unitatea educațională de proveniență la
exigențele pieței muncii. Astfel, activitatea stagiilor de practică a fost structurată pe
următoarele dimensiuni formatoare: (1) evidențierea aspectelor tehnice legate de
organizarea și funcționarea Institutului; (2) prezentarea elementelor de teorie generală
privind protecția și promovarea drepturilor omului; (3) dezbateri privind teme de
actualitate din domeniul drepturilor omului precum: protecția dreptului la viață,
discriminarea, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic,
prevenirea și combaterea schimbărilor climatice, dreptul la informare și exprimare,
drepturile persoanelor aparținând comunității LGBT, dreptul la muncă, prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor, clonarea umană, inteligența artificială, etc.
Ținând cont de importanța creșterii nivelului de conștientizare al tinerilor asupra
valorilor democrației și drepturilor omului, colaborarea Institutului cu ELSA București
(The European Law Students’ Association; Asociația Europeană a Studenților în Drept) a
avut ca obiect formarea și informarea în domeniul libertății de exprimare - aspect
concretizat prin Campania asupra dreptului la informare și exprimare: Rolul tinerilor în
promovarea „dialogului democratic”.
În cadrul Campaniei, Institutul a organizat evenimente cu vocație educativă în care
au fost analizate circumstanțele de exercitare a libertății de exprimare și de informare
precum și posibilele provocări corelative acestora. Astfel, în proiectarea webinarului
Libertatea de exprimare și de informare în contextul provocărilor existente la nivel
internațional și național partenerii și colaboratorii instituționali (reprezentanți ai
autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul drepturilor omului, a ONG-urilor
de profil, a reprezentanților mediului academic) au pus bazele unei platforme de discuții și
analiză referitoare la consolidarea climatului național în vederea asigurării exercitării
libertății de exprimare și de informare. Campania a subliniat necesitatea transpunerii
informațiilor teoretice din domeniul drepturilor omului la cerințele societății actuale.
Prin concursul de eseuri „Cenzura și morala publică într-o lume distopică” studenții
participanți au comparat imaginarul prezentat în operele beletristice analizate cu
circumstanțele societății democratice, comentând în lucrările realizate modul corect de
exercitare a conținutului libertății de informare și de exprimare. În principal, concursul s-a
bazat pe analiza libertății de exprimare și a dreptului la informare prin raportare la cele
două lumi distopice prezentate în romanele „1984” de George Orwell și „Fahrenheit 451”
de Ray Bradbury. Participanții au expus, în lucrările lor, care sunt cele mai importante
aspecte legate de cenzură, care este relația dintre libertatea de exprimare, dreptul la
informare și celelalte drepturi ale omului prezentând caracteristicile conceptului de morală
publică.
Rezultatele activităților din Campanie au fost expuse în Forumul Drepturilor
Fundamentale. Urmare a selecției realizată de ENNHRI și de Rețeaua Europeană a
Organismelor privind Egalitatea (EQUINET) în funcție de relevanța conținutului
intervenției și de impactul produs asupra segmentului social al tinerilor, Institutul a
participat la sesiunea Importanța comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile
omului (The power of narrative: together for equality and human rights) pentru a expune
conținutul activităților educaționale întreprinse în cadrul Campaniei IRDO-ELSA.
Manifestând interes pentru protecția drepturilor omului la nivelul sistemului
european de protecție a drepturilor omului, la inițiativa ELSA Bucharest, Institutul a
susținut o sesiune de formare complexă, constând în abordarea elementelor de teorie
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generală privitoare la organizarea și funcționarea Curții Europene a Drepturilor Omului și
la procedura în fața Curții precum și a unor aspecte de practică judiciară (raționamente,
argumente elaborate de Curte), rezultate din analiza cauzelor la care România este parte.
De asemenea, Institutul a analizat/evaluat gradul în care participanții la sesiunea de
formare au internalizat informațiile teoretice prin realizarea, în cea de-a doua parte a
sesiunii, a unui concurs de procese simulate privitoare la jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului.
Expunerea studenților la aspectele teoretice privind protecția drepturilor omului a
constituit temeiul pentru sesiuni de formare având un pronunțat caracter tehnic – orientat
în special asupra aspectelor ce țin de organizarea și funcționarea Institutului. La solicitarea
beneficiarilor (Asociația Studenților în Drept a Universității București), Institutul a
susținut, în format online, o sesiune de formare adresată studenților Facultății de Drept
care a fost structurată, în principal, pe dezbaterea următoarelor problematici: (1) contextul
istoric în care s-a înființat Institutul; (2) particularitățile organizatorice și funcționale ale
Institutului care au fost analizate din perspectiva standardelor impuse de Principiile de la
Paris referitoare la statutul instituțiilor naționale de drepturile omului; (3) prezentarea
mandatului Institutului – orientat către realizarea funcției de promovare a drepturilor
omului, concretizând în conținutul său activități de cercetare, formare, informare, educație
în domeniul drepturilor omului; (4) expunerea specificului fiecărei arii tematice a
Institutului și activitățile adiacente fiecăreia constând în cercetare, formare, informare,
educație în domeniul drepturilor omului; (5) informarea asupra principalelor instrumente
și mecanisme aferente sistemului Organizației Națiunilor Unite, sistemului Consiliului
Europei, respectiv sistemului Uniunii Europene de protecție a drepturilor omului; (6)
evidențierea activităților de cercetare întreprinse de Institut și a particularităților
departamentului de relații cu publicul.
Preocupările Institutului referitoare la educație și formare în domeniul drepturilor
omului cu accentuarea dimensiunii constând în promovarea valorilor umaniste au fost
reflectate în relația cu elevii din învățământul preuniversitar. În acest sens, conștientizând
necesitatea formării personalității umane în spiritul toleranței, Institutul a organizat în
format online Sesiunea de formare Diversitate și toleranță. De la libertatea gândului la
libertatea cuvântului având ca beneficiari elevii și cadrele didactice de la Colegiul
Național „Ferdinand I”, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Colegiul „Mihai Eminescu” și
Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” din Bacău. În cadrul sesiunii s-a pus accent pe faptul
că diversitatea umană trebuie să fie abordată în paradigma egalității și nediscriminării aspect ce poate fi îndeplinit prin coordonatele toleranței; tiparele mentale și
comportamentale ale tinerilor pot fi modelate în spiritul toleranței inclusiv prin puterea
mesajului transmis/receptat în mediul educațional. De asemenea, acelorași beneficiari, li sau explicat, printr-o sesiune de formare distinctă, efectele produse de pandemia COVID19 asupra drepturilor și libertăților cetățenești. Institutul a organizat, în format online,
sesiunea de formare cu tema Restrângeri și limitări ale exercițiului drepturilor omului în
perioada pandemiei de COVID-19 în cadrul căreia a prezentat temeiul legal privitor la
restrângerile și limitările de drepturi și libertăți, analizând dispozițiile relevante cuprinse în
instrumentele juridice internaționale (Declarația universală a drepturilor omului,
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene) și în Constituția României.
Femei
Problematica egalității de gen și tematicile adiacente acesteia: nediscriminarea și
combaterea violenței împotriva femeilor au fost integrate în toate programele educaționale
și sesiunile de formare organizate de Institut în materia teoriei generale a drepturilor
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omului. Sesiunile adresate copiilor și tinerilor (inclusiv stagiile de practică sau webinariile
de profil), precum și programele de formare destinate partenerilor instituționali au analizat
fenomenul discriminării în funcție de criteriul gen din perspectivă intersecțională, prin
evaluarea tuturor implicațiilor generate de acest fenomen.
De asemenea, evoluțiile legislative în domeniul hărțuirii la locul de muncă au
reiterat problematica discriminării în funcție de criteriul de gen – acesta constituind un
subiect particular al cursurilor de formare. Intrarea în vigoare a Legii nr. 167/2020 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați a
impus dezvoltarea unei strategii de promovare a dispozițiilor legislative astfel încât să fie
asigurată diseminarea în rândul publicului larg a normelor privind prevenirea și
combaterea hărțuirii morale la locul de muncă.
În acest context, Institutul a inițiat în parteneriat cu Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Campania pentru conștientizarea
hărțuirii morale la locul de muncă care a urmărit, în etapa a II-a (lansată la data de 8 mai
2021), promovarea / informarea cu privire la dispozițiilor legale în materie. În acest
context, elementele privitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale la locul de
muncă au fost inserate în programele educaționale și sesiunile de formare ale Institutului,
urmărind promovarea drepturilor femeilor.
Sesizând importanța cooptării tinerilor în demersurile interinstituționale angajate în
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Institutul a avut ca obiectiv
diseminarea standardelor egalității de gen și modificarea tiparelor mentale și
comportamentale ale tinerilor în relație cu fenomenul violenței asupra femeilor prin
campaniile inițiate în materie. Cu privire la acest aspect reținem că în perioada 25
noiembrie - 10 decembrie 2021 reprezentând cele 16 Zile de Activism, Institutul Român
pentru Drepturile Omului a inițiat și susținut împreună cu partenerii săi (CEDROM Centru pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Titu Maiorescu și ELSA
București) campanii având ca scop implicarea activă a tinerilor, prin forța mesajelor, în
problematica prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.
Vârstnici
În ceea ce privește drepturile persoanelor vârstnice, IRDO a organizat un Webinar
cu privire la drepturile persoanelor vârstnice în îngrijirea pe termen lung, adresat
asistenților sociali. În cadrul sesiunii de formare s-a ținut cont de domeniul în care
activează asistenții sociali respectiv: centre rezidențiale, unități spitalicești, unități de
îngrijire la domiciliu, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
penitenciare, organizații neguvernamentale, Agenția Națională Antidrog, centre de
recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, unități de asistență medico-socială,
instituții religioase. Scopul webinarului a fost de a crește nivelul de conștientizare al
participanților cu privire la drepturile persoanelor vârstnice, având în vedere instrumentele
juridice existente în materie.
Persoane cu dizabilități
În temeiul colaborării interinstituționale dintre IRDO și Consiliul de monitorizare a
implementării Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, Institutul a susținut sesiuni de formare având ca beneficiari personalul
instituției colaboratoare.
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Sesiunile de formare au aplicat o abordare deductivă (constând în viziunea de la
general la particular asupra aspectelor dezbătute) a problematicii drepturilor omului,
debutând cu elemente introductive de teorie generală (constând în conceptualizarea
noțiunilor, principiilor și direcțiilor teoretice aferente studierii drepturilor omului) și
expunând, finalmente, particularități ale drepturilor persoanelor cu dizabilități (de la
discriminarea persoanelor cu dizabilități la integrarea acestora în societate prin asigurarea
participării pe baze incluzive).
Sesiunile de formare au reunit elemente teoretice și aplicații practice, criteriul
dizabilității fiind urmărit, de către formatori, din două puncte de vedere: (1) conduita,
atitudinile, valorile pe care trebuie să le recunoască sau înțeleagă, din perspectiva teoriei
drepturilor omului, personalul exercitând atribuții de serviciu în relație cu persoanele cu
dizabilități; (2) asigurarea, în favoarea, persoanelor cu dizabilități a suportului necesar
conștientizării și exercitării drepturilor lor prin implementarea unei abordări bazate pe
drepturile omului.
În egală măsură, analiza situației persoanelor cu dizabilități a fost realizată, în
cadrul stagiilor de practică, într-o manieră sinoptică, prin explorarea instrumentelor și
mecanismelor juridice internaționale, regionale-europene și naționale formulate în
domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. În cadrul stagiilor de practică, formatorii
Institutului au explicat studenților și masteranzilor avantajele aplicării abordării bazate pe
drepturile omului în evaluarea fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilități. În
mod concret, reprezentanții Institutului au identificat și au expus beneficiarilor stagiilor de
practică atributele esențiale în funcție de care este elaborată abordarea bazată pe drepturile
omului: orientarea politicilor și programelor destinate persoanelor cu dizabilități către
obiectivul principal al îndeplinirii drepturilor omului; identificarea titularilor de drepturi și
a drepturilor acestora precum și a titularilor de obligații și desfășurarea de acțiuni în
direcția consolidării capacităților titularilor de drepturi de a-și exercita atribuțiile și a
deținătorilor de obligații de a-și îndeplini obligațiile; stabilirea principiilor și standardelor
derivate din tratatele internaționale privind drepturile omului ca referință pentru toate
politicile și programele existente în toate sectoarele și în toate fazele procesului de
protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Cadre didactice, consilieri școlari, personal administrativ
Conștientizând că promovarea și respectarea drepturilor copiilor și tinerilor sunt
posibile prin realizarea de sesiuni de formare destinate persoanelor aflate în permanentă
interacțiune cu tinerii și copiii (ne referim în principal la cadre didactice, consilieri școlari,
personal administrativ), Institutul a răspuns acestor nevoi de formare. Este reprezentativă
în acest sens sesiunea de formare cu tema Protecția drepturilor copilului. Norme, politici,
practici naționale și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ și
educație având ca beneficiari personalul didactic, nedidactic, auxiliar al Școlii Gimnaziale
Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, județul Gorj. Eficientizarea procesului de învățare ia în
considerare atât creșterea nivelului de conștientizare al cadrelor didactice cu privire la
principiile și valorile conținute în teoria drepturilor omului prin expunerea corpului
profesoral la elemente teoretice referitoare la drepturile copilului, cât și creșterea nivelului
de conștientizare al personalului școlar tehnic și administrativ cu privire la particularitățile
interacțiunii cu elevii în mediul școlar. A fost aplicată o abordare holistică a aspectelor
corelative integrării copiilor în procesul educațional, care a subliniat următoarele:
elemente de teoria generală a drepturilor copilului (definiția copilului – titular de drepturi,
categorii/generații de drepturi, principii de exercitare a drepturilor copilului, obligațiile
corelative ale statelor); norme naționale și internaționale în materia protecției drepturilor
copilului; particularități privind respectarea drepturilor copiilor în desfășurarea activităților
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școlare; elemente de educație non-discriminatorie și incluzivă; prevenirea, combaterea și
gestionarea situațiilor de conflict: politici anti-violență; aprofundarea temei educației
incluzive și a prevenirii segregării școlare accentuând barierele care pot fi identificate în
implementare.
Utilitatea sesiunii de formare rezultă din corespondența dintre informațiile teoretice
și modelele de aplicare practică a cadrului informațional transmis. În această ordine de
idei, partea concluzivă a sesiunii de formare a avut un caracter interactiv, fiind analizate
studii de caz fundamentate de activitatea profesorilor Școlii Sf. Nicolae, principalele
tematice abordate fiind: diferențierea corectă dintre uzul și abuzul de drept în exercitarea
drepturilor copiilor, dezvoltarea de mijloace pertinente pentru prevenirea și combaterea
abandonului școlar, metode de asigurare a educației incluzive în favoarea copiilor care
suferă de discalculie/dislexie sau a copiilor aparținând minorităților etnice, tehnici de
consolidare a gradului de coeziune dintre principalii actori implicați în promovarea și
protecția drepturilor copilului (părinții și educatorul/profesorul/învățătorul) prin
implementarea modelului de comunicare non-violentă, instrumente pentru protecția
drepturilor copiilor în mediul virtual.
De asemenea, în cadrul secțiunii de încheiere au fost proiectate acțiuni viitoare care
pot fi desfășurate la nivelul unității școlare în vederea responsabilizării autorităților
competente cu educația și formarea tinerilor pentru a răspunde, în cele din urmă, la
cerințele de protecție și promovare a drepturilor copiilor. S-a convenit că este necesară o
abordare multidimensională care să vizeze concomitent nediscriminarea în exercițiul
drepturilor copilului, șanse egale în mediul educațional, protecția integrității fizice și
psihice a copilului, garantarea libertății sau demnității copilului, expunerea acestuia la
diversitatea etnică, religioasă, lingvistică și dezvoltarea acestuia în scopul inter-relaționării
potrivit valorilor umaniste.
Recunoscând caracterul vulnerabil al copiilor și tinerilor, precum și predilecția
copiilor și tinerilor pentru activitățile desfășurate în mediul virtual, Institutul a organizat
sesiuni de formare având ca obiect promovarea egalității și nediscriminării în activitățile
online prin prevenirea și combaterea discursului instigator la ură. Webinarul cu tema
Discursul de incitare la ură (hate speech) și discriminarea pe internet s-a adresat cadrelor
didactice, fiind implicați profesori din București, Bacău, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Ilfov și
Olt. Reprezentanții Institutului au prezentat în mod cuprinzător problematica discursului
de incitare la ură, expunând aspecte de conținut ale Codului de conduită privind
combaterea discursului ilegal de incitare la ură în mediul online 48, cât și informații despre
demersurile susținute la nivelul Uniunii Europene pentru a preveni, combate și reduce
fenomenul discursului de incitare la ură. În mod special, dezbaterea s-a concentrat asupra
particularităților Codului de conduită privind combaterea discursului ilegal de incitare la
ură din mediul online, care vizează adoptarea de politici și instrumente eficiente pentru
stoparea propagării discursului de incitare la ură: proceduri clare de examinare a
notificărilor privind discursurile ilegale din mediul online; analizarea raportărilor
provenite de la utilizatori; revizuirea notificărilor în mai puțin de 24 de ore și eliminarea
discursurilor online de incitare la ură, măsurile pe care aceste companii s-au angajat să le
adopte în vederea prevenirii și combaterii discursului de incitare la ură cu ocazia celei de-a
cincea evaluări a Codului. Informațiile expuse au fost corelate cu problematica drepturilor
omului fiind analizate prin prisma drepturilor afectate de discursul de incitare la ură și prin
prisma modului în care poate fi perfectată abordarea bazată pe drepturilor omului pentru a
Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul on-line a fost
realizat în anul 2016 de Comisia Europeană și patru mari companii de IT (Facebook, Microsoft, Twitter și
YouTube), mai multe informații aici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_261
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răspunde în mod eficient la nevoia de promovare și protecție a drepturilor copiilor și
tinerilor.
Propunându-și să susțină cadrele didactice în demersul de adaptare a procesului de
învățare la realitățile determinate de pandemia de COVID-19, Institutul a participat în
format online, la simpozionul pe tema creativității și inovației în educația online organizat
de Casa Corpului Didactic Ilfov, intitulat „Profesori ilfoveni, creatori și inovatori în
educația online”. Institutul Român pentru Drepturile Omului a subliniat în prezentarea sa –
care a vizat utilizarea jocului educativ în spațiul virtual, cu obiective și exemplificări –
necesitatea de a filtra demersurile educaționale online prin prisma conștientizării
drepturilor copilului. În cazul jocurilor create prin mijloacele digitale, este necesară o
atenție sporită la: cunoașterea nevoilor de învățare ale participanților și a tipologiei de
jucători, explicarea clară a scopului educativ, corelarea jocului cu obiective clare de
învățare, protecția datelor personale furnizate pentru crearea de conturi/profiluri pe
platforme și aplicații, evitarea competitivității agresive și preferarea colaborării etc.
Păstrând direcția de acțiune privitoare la diseminarea, în rândul cadrelor didactice, a
informațiilor referitoare la specificul procesului de învățare în mediul virtual și la
protejarea și promovarea drepturilor copilului în cadrul activităților online, Institutul a
susținut sesiunea de formare „Drepturile copilului în lumea virtuală” având ca beneficiari
cadrele didactice din municipiul București și din județele Călărași, Mureș, Bistrița-Năsăud
și Argeș. Pentru fundamentarea științifică a demersului de formare pe care l-a întreprins,
Institutul a elaborat un suport de curs care a integrat cele mai recente cercetări realizate la
nivel internațional în materie. Cu titlu de exemplu, unul dintre reperele conceptuale în
realizarea suportului de curs a fost studiul „Education during COVID-19 and beyond”
elaborat la nivelul ONU și publicat în august 2020. Cursul a analizat modalitatea în care
drepturile copilului pot fi exercitate optim sau, dimpotrivă, sunt vulnerabilizate prin
utilizarea preponderentă a spațiului digital în procesul de învățare. Totodată, au fost
abordate aspecte precum: conexiunile dintre dreptul la informare, opinie, sănătate și,
respectiv, dreptul la educație, și s-a urmărit, în fiecare caz, observarea impactului pozitiv
al utilizării mijloacelor online de învățare (acces la un număr mare de surse de informare,
posibilitatea de a crea lecții interactive etc.), fără a ignora, însă, precauțiile necesare pentru
a contracara posibilele efecte negative (selectarea informației utile, protecția datelor cu
caracter personal etc.). În cadrul sesiunii de formare, evaluarea s-a realizat în mod
continuu, prin interacțiuni în contextul întâlnirilor online și prin aplicații puse la dispoziție
prin intermediul clasei virtuale, iar la finalizarea cursului cunoștințele nou dobândite ale
participanților au fost testate printr-o evaluare finală, tot în regim online.
De asemenea, subiectul muncii forțate și impactul acestuia asupra copiilor a fost
evaluat și integrat în oferta de formare elaborată de Institut. Institutul a susținut o sesiune
de formare având ca beneficiari elevi de clasa a IV-a implicați în proiectul „Copii
exploatați prin muncă” organizat de Mark Twain International School în cadrul căreia au
fost evidențiate drepturile copiilor și modul în care acestea sunt limitate și restricționate de
supunerea la muncă forțată și/sau obligatorie.
Responsabili cu elaborarea legii (personalul din cadrul Camerei Deputaților și
Senatului)
Ca urmare a participării active a Institutului în cadrul programului ENNHRI
Academy, a fost asumat angajamentul de a disemina, la nivel național, către specialiștii cu
atribuții în domeniul drepturilor omului, informațiile transmise de experții ENNHRI în
cadrul sesiunilor de formare adresate personalului din cadrul Camerei Deputaților și
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Senatului. Tema abordată în cadrul Sesiunilor de formare a fost Statutul juridic al
apărătorilor drepturilor omului și instituțiile naționale de drepturile omului .
Institutul Român pentru Drepturile Omului este membru activ în Rețeaua Instituțiilor
Naționale de Drepturile Omului și, în această calitate, a participat în cursul anului 2021 la
programul de formare ENNHRI Academy organizat de ENNHRI și de Oficiul pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE) destinat personalului de nivel superior
și mediu din instituțiile naționale pentru drepturile omului. De asemenea, în scopul
reiterării implicării Institutului în activitățile ENNHRI și urmărind consolidarea
angajamentelor asumate de Institut în cadrul evenimentului ENNHRI Academy, Institutul
a participat, în format online, și la Sesiunea Opțională a Academiei din 2021 cu tema
INDO ca apărători ai drepturilor omului: depășirea provocărilor și protejarea colegilor
apărători ai drepturilor omului în contextul migrației (NHRIs as Human Rights Defenders:
Overcoming Challenges and Protecting Fellow Human Rights Defenders in Migration
Context).
Urmărind tematicile analizate în cadrul programului ENNHRI Academy și având ca
sursă de inspirație, standardele ONU și recomandările lansate în cadrul respectivei sesiuni,
Institutul a conceput materialul științific care a fundamentat sesiunile de formare cu tema
Statutul juridic al apărătorilor drepturilor omului și instituțiile naționale de drepturile
omului adresate personalului din cadrul Camerei Deputaților și Senatului.
În conceperea materialului documentar care a reprezentat baza științifică a sesiunilor
de formare, Institutul a avut în vedere următoarele considerente: (1) eficientizarea modului
de aplicare și promovare a drepturilor omului la nivel național; (2) conștientizarea
specificului, mandatului și a modului de acțiune a principalelor instituții naționale de
drepturile omului de la nivel național; (3) dezvoltarea unui cadru normativ național
corespunzător și adecvat reglementării apărătorilor drepturilor omului și consolidarea
cadrului normativ național în domeniul instituțiilor naționale de drepturile omului.
Cercetând instrumentele tehnice, manualele de lucru, ghidurile, puse la dispoziția
publicului larg de către experții ONU în domeniul instituțiile naționale de drepturile
omului și a apărătorilor drepturilor omului (de exemplu, International Service for Human
Rights, Model law for the recognition and protection of human rights defenders, digital
updated 15 June 2016; National Human Rights Institutions History, Principles, Roles and
Responsibilities, United Nations New York and Geneva 2010, Professional Training
Series No. 4 (Rev. 1); OHCHR, Guidelines for national plans of action for human rights
education, 27 October 1977, A/52/469/Add.1; OSCE, ODIHR, Guidelines on the
Protection of Human Rights Defenders, 2014; UN Special Rapporteur on the situation of
human rights defenders, Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility
of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 2011, pp. 8-12), Institutul a
realizat o activitate de prelucrare și sinteză a principalelor informații de profil, structurând
sesiunile de formare în două secțiuni: prima având ca obiect statutul juridic al apărătorilor
drepturilor omului și cea de-a doua abordând particularitățile substanțiale și tehnice (de
organizare și funcționare) a instituțiilor naționale de drepturile omului. Principalele direcții
ale cursului au fost:
- pentru secțiunea aferentă statutului juridic al apărătorilor drepturilor omului:(1)
formularea problemei- definirea noțiunii de „apărător al drepturilor omului” și
principalele delimitări conceptuale; (2) particularitățile și principiile aplicabile apărătorilor
drepturilor omului; (3) vulnerabilități, riscuri și amenințări de care sunt susceptibili
apărătorii drepturilor omului; (4) drepturi și garanții stabilite în favoarea apărătorilor
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drepturilor omului; (5) cadrul normativ corespunzător la nivel internațional și regional,
național; (6) studii de caz ;
- pentru secțiunea aferentă instituțiilor naționale de drepturile omului: (1) aspecte
descriptive corelative instituțiilor naționale de drepturile omului; (2) conceptualizare; (3)
cadrul normativ internațional corespunzător și particularitățile decurgând din acesta; (4)
tipologii INDO conform standardelor internaționale; (5) analiză comparativă a
principalelor tipologii ale INDO la nivel național; (6) Institutul Român pentru Drepturile
Omului – specificul și mandatul său ca primă instituție națională de drepturile omului din
România; (7) analiză comparativă a raportului dintre apărătorii drepturilor omului și
instituțiile naționale de drepturile omului.
În partea de concluzii a Sesiunilor de formare reprezentanții Institutului au subliniat
că justificarea activităților de predare-învățare referitoare la apărătorii drepturilor omului
și instituțiile naționale de drepturile omului rezidă în faptul că cele două constituie
principalele mecanisme concepute la nivel internațional, prin intermediul instrumentelor
specializate, pentru a asigura promovarea și protejarea drepturilor omului. Ca stat
democratic, România trebuie să răspundă în mod articulat și coerent exigențelor formulate
de comunitatea internațională prin diseminarea, la nivel național, a informațiilor privitoare
la apărătorii drepturilor omului și la instituțiile naționale de drepturile omului.
În scopul cuantificării impactului pe care Sesiunile de formare l-au avut asupra
beneficiarilor, Institutul a aplicat chestionare de feedback prin intermediul cărora au fost
sondate interesele de formare ale beneficiarilor și au fost identificate posibile căi de
acțiune viitoare.
Specialiști cu atribuții în domeniul drepturilor omului (personalul din cadrul
Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități)
În perioada data de 28 octombrie– 20 decembrie 2021, Institutul Român pentru
Drepturile Omului a susținut, în sistem online, un curs de formare cu titlul „Elemente
generale de teorie a drepturilor omului” având ca beneficiari personalul Consiliului de
monitorizare a implementării Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilități. Cursul a urmărit atât familiarizarea beneficiarilor cu elementele
teoretice generale circumscrise domeniului protecției și promovării drepturilor omului, cât
și aprofundarea unor elemente privind interpretarea Convenției, cu referire la comentariile
generale elaborate de Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și la
jurisprudența acestuia.
Modulul a fost constituit din cinci sesiuni de formare organizate astfel: 28 octombrie
- Elemente generale de teorie a drepturilor omului; 29 octombrie - CDPD din perspectiva
drepturilor economice, culturale și sociale – art. 25 și art. 28; 17 noiembrie - Aspecte
privind interpretarea și aplicarea art. 12 – recunoașterea egală în fața legii; 10 decembrie Aspecte privind interpretarea și aplicarea art. 19 – viața independentă și integrarea în
comunitate; 20 decembrie - Abordarea din perspectiva drepturilor omului, aspecte privind
jurisprudența Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.
Ținând cont de relevanța temei protecției și promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilități pentru cadrul normativ și de politici de la nivel național, acest curs a
reprezentat o primă etapă a colaborării interinstituționale dintre Institut și Consiliul de
Monitorizare în domeniul formării.
55

2.2.Integrarea cursurilor de formare și a programelor educaționale în ariile tematice
ale Institutului
Nediscriminarea
Egalitatea și nediscriminarea reprezintă valori-nucleu pentru protecția și promovarea
drepturilor omului, Institutul inserând aspecte referitoare la egalitate și nediscriminare în
programele educaționale și de formare.
În acest sens, în îndeplinirea dimensiunii de formare și educație în domeniul
drepturilor omului specifică mandatului său, Institutul a avut în vedere aspecte adiacente
infracțiunilor motivate de ură/a discursului instigator la ură prin sublinierea importanței
respectării valorilor umaniste și prin sensibilizarea publicului larg (în special a copiilor și a
tinerilor) în sensul modelării conduitei, a atitudinilor și acțiunilor în acord cu valorile
menționate anterior. Astfel, elementele cuprinse în sfera de conținut a infracțiunilor
motivate de ură/discursului de incitare la ură au constituit elemente trans-disciplinare, care
a fost avut în vedere în acțiunile întreprinse de Institut în domeniul egalității și
nediscriminării și în domeniul promovării drepturilor persoanelor aparținând categoriilor
vulnerabile.
În cadrul Webinarului – „Discursul instigator la ură (hate speech) și discriminarea pe
Internet”, Institutul a prezentat o analiză asupra principalelor problematici din domeniul
drepturilor omului care decurg din utilizarea platformelor de socializare și a mediului
virtual. La evenimentul inițiat și susținut de Institut au participat cadrele didactice de la
nivel național (București, Bacău, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Ilfov și Olt), dezbaterile fiind
orientate către: principalele categorii de drepturi și libertăți care au fost limitate ca urmare
a utilizării platformelor de socializare sau a desfășurării de activități în mediul virtual. În
cadrul sesiunii de formare, au fost avansate următoarele măsuri: proceduri clare de
examinare a notificărilor privind discursurile ilegale din mediul online; analizarea
raportărilor provenite de la utilizatori; revizuirea notificărilor în mai puțin de 24 de ore și
eliminarea discursurilor online de incitare la ură; evaluarea prevederilor Codului de
Conduită privind combaterea discursului ilegal de incitare la ură din mediul online, care
reprezintă un acord voluntar la care au aderat mari companii din industria media precum
Facebook, Instagram, Microsoft, Twitter, Youtube etc. și care vizează adoptarea de politici
și instrumente eficiente pentru stoparea propagării „hate speech-ului”.
Obiectivul modelării personalității copiilor și tinerilor în spiritul egalității și
nediscriminării a fost urmărit de Institut în cadrul evenimentului „Zebra cu puncte”.
Acesta din urmă a marcat Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării și a fost
realizat în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 1 Buftea, Ilfov, beneficiarii fiind elevii de
clasa a doua. În scopul înțelegerii noțiunii de discriminare și a efectelor sociale ale
acesteia, formatorii Institutului au utilizat ca text-suport o narațiune despre diferențele
(fizice, sociale, profesionale etc.) dintre oameni care nu trebuie să constituie criterii de
apreciere a calității umane a acestora. Elevii au interacționat activ cu formatorii
Institutului, identificând situații discriminatorii din mediul școlar și identificând
modalitățile corecte de gestionare a acestora.
Migrație și azil
În cadrul stagiilor de practică desfășurate de Institut, formatorii au subliniat
relevanța cunoașterii documentelor și standardelor internaționale și regionale europene în
materia migrației și azilului. O pondere importantă din sesiunile de practică a fost
reprezentată de comentarii și analize asupra: Convenției ONU privind statutul refugiaților,
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încheiată la Geneva, 28 iulie 1951; Protocolului la Convenția de la Geneva, 1967;
Convenției ONU privind statutul apatrizilor, adoptată de Adunarea Generală, 28
septembrie 1954; Convenției ONU privind reducerea cazurilor de apatridie, 30 august
1961. De asemenea, în cadrul stagiilor de practică, Institutul a diseminat informațiile
obținute în domeniul migrației și azilului ca urma a participării la cele mai recente
evenimente organizate la nivel internațional și regional european.
Accesul la justiție
Protecția drepturilor omului este un aspect circumscris, în primul rând, relației dintre
cetățeni și instanțele de judecată de la nivel național. În asigurarea accesului la justiție,
aplicabilitatea principiului subsidiarității condiționează acțiunea justițiabilului de a se
adresa, în primul rând, instanțelor de judecată naționale. Aderarea României la standardele
Consiliului Europei și ale Uniunii Europene determină reconfigurări substanțiale inclusiv
în materia liberului acces la justiție. În consecință, accesibilizarea sistemului de protecție a
drepturilor omului organizat sub auspiciile Curții Europene a Drepturilor Omului în relația
cu cetățenii, implică, în fază incipientă, diseminarea de informații privitoare la organizarea
și funcționarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Având ca scop creșterea gradului de
interactivitate al programelor de educație și formare elaborate de Institut, Sectorul de
formare a organizat sesiuni de formare aplicate – de tipul concursurilor de procese
simulate. Prin intermediul acestora, Institutul a urmărit familiarizarea studenților la drept
cu modul de organizare și funcționare a Curții Europene a Drepturilor Omului, aspecte
importante fiind reprezentate de cerințele de admisibilitate ale cererilor adresate Curții și
de raționamentele dezvoltate de Curte în soluționarea cazurilor pendinte.
Problematicile derivate din exercitarea liberului acces la justiție au fost abordate în
cadrul stagiilor de practică. Formatorii Institutului au evidențiat particularitățile
mecanismelor aparținând sistemului ONU de protecție a drepturilor omului (în mod
special Comitetele de experți stabilite în temeiul convențiilor ) și particularitățile juridice,
tehnice și funcționale ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Au fost evidențiate
competențele jurisdicționale și consultative ale Curții Europene și procedurile specifice în
cadrul cărora acestea pot fi exercitate. Stagiile de practică au cuprins dezbateri pe tema
cerințelor de admisibilitate prevăzute de articolul 35 din Convenție, fiind avute în vedere
modificările aduse acestora prin Protocolul nr. 15 la Convenție (intrat în vigoare la 1
august 2021).
3.Activități
3.1.Programe educaționale
Programul educațional „Platformele new media – Combaterea hate speech-ului
și a discriminărilor pe Internet” organizat și desfășurat la data de 2 aprilie 2021 de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în format online. Beneficiarii programului
educațional au fost cadrele didactice din toată țara (București, Bacău, Cluj, Dâmbovița,
Dolj, Ilfov și Olt) iar aspectele abordate în cadrul dezbaterii au fost, inter alia,
următoarele: (1) conceptualizarea platformelor și giganților tehnologici; (2) reconfigurarea
comunicării online prin intermediul platformelor și a aplicațiilor de socializare de tipul
new media; (3) corelarea dintre transformările operate în comunicare (interactivitate,
caracter anonim) și fenomenul discriminării de tipologia hate speech etc. În mod
particular, a fost analizată propunerea Codului de Conduită privind combaterea discursului
ilegal de incitare la ură din mediul online, care reprezintă un acord voluntar la care au
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aderat mari companii din industria media precum Facebook, Instagram, Microsoft,
Twitter, Youtube etc. și care vizează adoptarea de politici și instrumente eficiente pentru
stoparea propagării „hate speech-ului”: proceduri clare de examinare a notificărilor privind
discursurile ilegale din mediul online; analizarea raportărilor provenite de la utilizatori;
revizuirea notificărilor în mai puțin de 24 de ore și eliminarea discursurilor online de
incitare la ură etc.
Programul educațional „Fă ceea ce te face fericit!” inițiat și organizat de Institut
în scopul celebrării Zilei Internaționale a Fericirii (20 martie). Beneficiarii programului
educațional au fost elevii clasei pregătitoare a Școlii Gimnaziale nr. 190 din București.
Sub egida aleasă de ONU – „Fericire pentru toți, întotdeauna”, Institutul Român pentru
Drepturile Omului a implicat elevii în activități specifice, aceștia fiind invitați să se
gândească la ce semnifică pentru ei noțiunea de „fericire” și să o asocieze cu persoane,
situații, lucruri, activități. Toate aceste exemplificări, corelate cu unitatea de învățare „Sunt
un curcubeu de emoții” din cadrul disciplinei dezvoltare personală, au facilitat înțelegerea
emoțiilor pozitive asociate fericirii (recunoștință, încredere, speranță, amuzament). Toate
ideile au fost ulterior transpuse în desene, prin intermediul cărora elevii și-au manifestat
grafic gândurile și emoțiile, oferind creațiilor lor nume sugestive: „La picnic”, „De ziua
mea”, „De Crăciun”, „La bunici”, „Cu prietena mea”, „Joc de cărți”, „În parc cu familia”.
Simpozion pe tema creativității și inovației în educația online organizat de Casa
Corpului Didactic Ilfov intitulat „Profesori ilfoveni, creatori și inovatori în educația
online” la care Institutul a participat în calitate de intervenient la dezbaterile în plen.
Tema, de mare actualitate în condițiile în care învățământul online a reprezentat o
provocare, dar și o resursă de reinventare a actului educațional, s-a focalizat pe
evidențierea modalităților prin care mijloacele de învățământ tradiționale au fost îmbinate
cu noile posibilități deschise de utilizare a mediului digital. Institutul Român pentru
Drepturile Omului a subliniat în prezentarea sa – care a vizat utilizarea jocului educativ în
spațiul virtual, cu obiective și exemplificări – necesitatea de a filtra demersurile
educaționale online prin prisma conștientizării drepturilor copilului. În cazul jocurilor
create prin mijloacele digitale, este necesară o atenție sporită la: cunoașterea nevoilor de
învățare ale participanților și a tipologiei de jucători, explicarea clară a scopului educativ,
corelarea jocului cu obiective clare de învățare, protecția datelor personale oferite pentru
crearea de conturi/profiluri pe platforme și aplicații, evitarea competitivității agresive și
preferarea colaborării etc.
Lecție online privind înțelegerea noțiunii de discriminare și a consecințelor
nefaste ale acesteia – program educațional organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 1 Buftea, Ilfov și adresat
elevilor clasei a II-a. Textul suport valorificat a fost „Zebra cu puncte”, o poveste despre
diferențe superficiale, care nu pot și nu trebuie să devină obstacole în înțelegerea
apropierilor profunde care unesc persoane și comunități. Elevii și-au formulat propriile
opinii cu privire la cauzele de discriminare identificate în mediul școlar și societate și au
nominalizat situații în care pot apărea excluderi și marginalizări nejustificate și
periculoase. Emoțiile resimțite pe parcursul desfășurării orei au fost apoi expuse prin
creații plastice, însoțite de cuvinte explicative și îndemnuri: „Zero discriminare!”, „Ajută
oamenii și ei te vor ajuta!”, „Toată lumea contează”, „Suntem toți la fel”.
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3.2. Cursuri/Sesiuni de formare
Sesiune de formare „Drepturile copilului în lumea virtuală” având ca
beneficiari cadrele didactice din municipiul București și din județele Călărași,
Mureș, Bistrița-Năsăud și Argeș, organizată de Institut în format online în perioada
25 ianuarie-8 februarie. Prin utilizarea celor mai noi publicații ale organismelor
internaționale, care analizează perioada de pandemie din perspectiva educației (precum
studiul „Education during COVID-19 and beyond” elaborat la nivelul ONU și publicat în
august 2020), cursul a analizat modalitatea în care drepturile copilului pot fi exercitate
optim sau vulnerabilizate prin utilizarea preponderentă a spațiului digital în procesul de
învățare.
Sesiune de formare privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor
Omului desfășurate la data de 28 septembrie 2021; evenimentul a fost organizat de
Institut la solicitarea European Law Students’ Association Bucharest. În desfășurarea și
susținerea evenimentului, Institutul s-a implicat în calitate de formator, moderator.
Obiectul evenimentului a constat în sensibilizarea studenților din anul I la problematicile
juridice care decurg din sistemul Consiliului Europei de protecție a drepturilor omului și în
special din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Scopul sesiunii de
formare a fost tripartit, fiind orientat către: (1) conștientizarea rolului și relevanței
dispozițiilor Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale; (2) transmiterea de informații teoretice și practice privind sistemul Curții
Europene a Drepturilor Omului; (3) exersarea abilităților de argumentare, retorică, logică
juridică. Cele trei dimensiuni au fost avute în vedere de reprezentanții IRDO pe parcursul
întregului eveniment, fiind subsumate finalității înțelegerii de către studenți a importanței
drepturilor omului pentru societatea românească, respectiv a importanței construirii și
promovării unei culturi bazate pe drepturile omului. Sesiunea de formare a debutat cu o
prelegere susținută de reprezentantul IRDO prin care au fost promovate, în principiu,
aspecte teoretice privind: înființarea organizației Consiliului Europei; elaborarea, intrarea
în vigoare și conținutul Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a
Libertăților Fundamentale; înființarea și organizarea Curții Europene a Drepturilor
Omului; principiile activității de judecată, efectele și eficacitatea hotărârilor Curții
Europene a Drepturilor Omului. Pornind de la informațiile prezentate, studenții au inițiat o
sesiune de dezbateri în cadrul căreia au adresat întrebări pentru a li se clarifica aspecte
juridice și tehnice referitoare la jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului. De
asemenea, studenții și-au exprimat opinia cu privire la aspecte extrase din jurisprudența
Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, din coordonatele generale ale speței
Polgar împotriva României. Totodată, au fost dezbătute elemente care țin de aplicarea
interzicerii torturii, a tratamentelor inumane sau degradante și de exercitarea dreptului la
un remediu efectiv. Studenților li s-au explicat standardele de interpretare a celor două
drepturi stabilite de Curte pe cale jurisprudențială, fiind avute în vedere în principal
cauzele împotriva României.
Sesiune de formare cu tema „Elemente generale de teorie a drepturilor omului”
având ca beneficiari personalul Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, organizată de Institut în format online
în data de 28 octombrie 2021. Cursul a avut caracter introductiv, propunându-și
familiarizarea beneficiarilor cu elementele teoretice generale circumscrise domeniului
protecției și promovării drepturilor omului.
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Două sesiuni de formare cu tema „Statutul juridic al apărătorilor drepturilor
omului și instituțiile naționale de drepturile omului” având ca beneficiari personalul
Senatului și al Camerei Deputaților organizate de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în perioadele 11-12 noiembrie 2021, respectiv 18-19 noiembrie
2021 în format online.
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în sistem online, două
sesiuni de formare (fiecare sesiune de formare constând în 2 cursuri) având ca beneficiari
personalul din cadrul Senatului și Camerei Deputaților. Sesiunile au fost circumscrise
analizei Statutului juridic al apărătorilor drepturilor omului și al instituțiilor naționale de
drepturile omului și au fost fundamentate pe rațiunea conform căreia în contextul societății
actuale și al provocărilor prezente și emergente, conștientizarea și sensibilizarea publicului
larg în privința mecanismelor/indivizilor cu atribuții în domeniul promovării și protejării
drepturilor omului sunt aspecte esențiale pentru a cunoaște modalitățile adecvate de
prevenire și combatere a eventualelor încălcări de drepturi.
Institutul Român pentru Drepturile Omului este membru activ în Rețeaua Instituțiilor
Naționale de Drepturile Omului și, în această calitate, a participat în cursul anului 2021 la
programul de formare ENNHRI Academy organizat de ENNHRI și de Oficiul pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE) destinat personalului de nivel superior
și mediu din instituțiile naționale pentru drepturile omului (INDO). Urmare a participării
active în cadrul programului ENNHRI Academy, Institutul și-a asumat angajamentul de a
disemina informațiile transmise în cadrul sesiunilor de formare.
Ideea centrală a informațiilor transmise în cadrul programului ENNHRI Academy
constă în faptul că solidaritatea (instituțională și socială) este perspectiva care trebuie
consolidată în relațiile interinstituționale la nivel național, dar și prin raportare la
interacțiunea dintre cadrul instituțional și societatea civilă. De asemenea, în scopul
consolidării abordării bazate pe drepturile omului se impune diseminarea, pentru
conștientizarea relevanței și rolului apărătorilor drepturilor omului și instituțiilor naționale
de drepturile omului, a informațiilor prevăzute în curriculumul parcurs în cadrul ENNHRI
Academy.
Astfel, problematica apărătorilor drepturilor omului – ca materie de studiu – s-a
prezentat pe următoarele coordonate: (1) identificarea structurilor/persoanelor din
societate care pot avea, pot fi calificate, în acord cu standardele internaționale, ca apărători
ai drepturilor omului; (2) clarificarea atribuțiilor și responsabilităților apărătorilor
drepturilor omului; (3) identificarea particularităților apărătorilor drepturilor omului.
Referitor la aspectele privind apărătorii drepturilor omului cursul a sintetizat aspectele
specifice instituțiilor naționale de drepturile omului, având în vedere că acestea constituie
o parte componentă din sfera de cuprindere a apărătorilor. Diferența specifică care
caracterizează statutul INDO rezidă în aceea că instituțiile naționale de drepturile omului
reprezintă apărători care exercită atribuții în domeniul drepturilor omului în mod formal și
în exercitarea unei profesii.
Obiectivele specifice proiectate în elaborarea și susținerea Sesiunilor de formare au
constat în următoarele aspecte: (1) eficientizarea modului de aplicare și promovare a
drepturilor omului la nivel național; (2) conștientizarea specificului, mandatului și a
modului de acțiune a principalelor instituții naționale de drepturile omului de la nivel
național; (3) dezvoltarea unui cadru normativ național corespunzător și adecvat
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reglementării apărătorilor drepturilor omului și consolidarea cadrului normativ național
în domeniul instituțiilor naționale de drepturile omului.
Prima parte a Sesiunilor de formare a abordat aspecte descriptive corelative
apărătorilor drepturilor omului, realizându-se o analiză integrală a următoarelor
problematici: conceptualizarea apărătorilor drepturilor omului, evidențierea
particularităților acestora, ilustrarea principalelor studii de caz remarcate în materie.
Acestea au fost expuse prin raportare la instrumentul juridic ce reprezintă sediul materiei Declarația privind dreptul și responsabilitatea indivizilor, grupurilor și organismelor
societății de a promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale
recunoscute universal adoptată prin rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 53/144 din 9
decembrie 1998. Reprezentanții IRDO au prezentat conexiunea dintre asigurarea unei
reglementări juridice riguroase a apărătorilor drepturilor omului și clarificarea statutului
juridic al acestora. De asemenea, a fost evidențiat mecanismul Raportorului Special al
ONU cu privire la situația apărătorilor drepturilor omului și implicațiile sale asupra
promovării și respectării drepturilor apărătorilor.
A doua parte a Sesiunilor de formare s-a axat pe cadrul teoretic și aplicativ al
instituțiilor naționale de drepturile omului, urmărindu-se ilustrarea particularităților
acestora decurgând din standardele internaționale (Principiile de la Paris adoptate prin
Rezoluția Adunării Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993) și modul în care aceste
particularități sunt aplicate la nivel național în organizarea și funcționarea celor mai
importante instituții naționale de drepturile omului (Institutul Român pentru Drepturile
Omului, Avocatul Poporului, Consiliul de monitorizare a implementării Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării). Reprezentanții Institutului au realizat o prelegere asupra principalelor
tipologii ale instituțiilor naționale de drepturile omului în acord cu standardele
internaționale actuale și au întreprins o analiză comparativă la nivel național cu luarea în
considerare a Principiilor de la Paris și a normativului intern aplicabil în materie. O
secțiune distinctă a fost consacrată specificului și mandatului Institutului Român pentru
Drepturile Omului – prima instituție națională de drepturile omului de la nivel național
care a constituit un model juridic-instituțional pentru celelalte instituții de profil apărute
ulterior. Reprezentanții Institutului au precizat raportul de tip special-general care
caracterizează relația dintre sfera de cuprindere a instituțiilor naționale de drepturile
omului (aspectele speciale) și apărătorii drepturilor omului (aspectele generale).
Sesiune de formare „Diversitate și toleranță. De la libertatea gândului la
libertatea cuvântului” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
format online la data de 18 noiembrie 2021. Beneficiarii sesiunii au fost elevii și cadrele
didactice de la Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Colegiul
„Mihai Eminescu” și Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” din Bacău. Evenimentul a
marcat Ziua Internațională a Toleranței și a avut scopul de a îndemna tinerii la înțelegere,
empatie, acceptare, toleranță și respect reciproc. Acest curs se înscrie într-o serie de
evenimente educative care vor fi organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului
în cadrul parteneriatului cu Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civică din cadrul
Casei Corpului Didactic Bacău. Cursul organizat de Institut a urmărit să aducă în atenția
participanților subiecte precum: respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului, demnitate și toleranță, schimbul liber de opinii, principii și valori într-o societate a
libertății individuale, dar și a conștiinței civice și cetățenești.
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Două sesiuni de formare cu tema „Protecția drepturilor copilului. Norme,
politici, practici naționale și internaționale pentru organizații și instituții de
învățământ și educație” având ca beneficiari personalul didactic, nedidactic, auxiliar al
Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, județul Gorj, organizate de Institut în
data de 20 noiembrie 2021 și în data de 27 noiembrie 2021 în format online. La solicitarea
beneficiarilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului a încheiat un parteneriat cu
Școala Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, județul Gorj în scopul asigurării educației și formării
în domeniul drepturilor omului. Pe cale de consecință, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a susținut două sesiuni de formare care au vizat aspecte generale legate de
protecția și promovarea drepturilor copilului.
Primul curs al Sesiunii de formare a constat în: elemente de teoria generală a
drepturilor copilului (definiția copilului – titular de drepturi, categorii/generații de
drepturi, principii de exercitare a drepturilor copilului, obligațiile corelative ale statelor);
norme naționale și internaționale în materia protecției drepturilor copilului; particularități
privind respectarea drepturilor copiilor în desfășurarea activităților școlare; elemente de
educație non-discriminatorie și incluzivă; prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor
de conflict: politici anti-violență. Conținutul cursului a avut în vedere standardele
Organizației Națiunilor Unite (Convenția ONU privind drepturile copilului) și modul de
transpunere al acestora în dreptul național (în special în Constituția României, Legea
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea nr.1/2011 privind
educația națională).
În cadrul elementelor de teorie generală a drepturilor copilului reprezentanții
Institutului au explicitat semnificația și importanța drepturilor copiilor la protecție.
Acestea din urmă sunt exercitate în temeiul politicilor, normelor, orientărilor și
procedurilor menite să protejeze copiii de posibilele abuzuri sau rele tratamente,
intenționate sau manifestate spontan. Dreptul la protecție al copilului implică formularea
de strategii și direcții de acțiune care să permită copilului recunoașterea drepturilor
aferente celor 3 generații (civile și politice, economice, sociale și culturale, de solidaritate)
prin luarea în considerare a particularităților fizice și psihologice ale copilului ca titular de
drepturi. În mod corelativ, în rândul principiilor care orientează punerea în aplicare a
drepturilor copiilor, un rol deosebit de important îl are principiul interesului superior al
copilului a cărui consacrare în instrumentele juridice interne și internaționale determină
considerarea sa ca reverențiar în materie.
În cadrul prelegerii, reprezentanții Institutului au precizat că protecția și promovarea
drepturilor copilului trebuie să fie realizate în acord cu standardele și garanțiile
internaționale formulate în materie – respectiv egalitatea și nediscriminarea, demnitatea
umană, autonomia. Garanțiile menționate au constituit fundamentul teoretic pentru analiza
unor problematici stringente care afectează exercițiul drepturilor copilului precum:
garantarea educației incluzive (cu precizarea conținutului, caracteristicilor și limitelor
specifice acesteia), prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict (în special a situațiilor
de bullying și cyberbullying), asigurarea implicării responsabile și a participării copiilor în
adoptarea deciziilor care îi privesc, elaborarea de politici anti-violență la nivelul unității de
învățământ. În relație cu ultimul punct, unitățile de învățământ pot insera informații
privitoare la modele de conduită dezirabile a fi aplicate în relaționarea cu copiii astfel încât
drepturile acestora să fie respectate (în special cu privire la creșterea nivelului de
conștientizare a personalului angajat și a candidaților la politicile de protecție a copiilor).
Cel de-al doilea curs al Sesiunii de formare a urmărit aprofundarea temei educației
incluzive și a prevenirii segregării școlare accentuând barierele care pot fi identificate în
implementare. Educația incluzivă impune corolarul direct al prevenirii segregării școlare și
implică o abordare intersecțională a criteriilor rasei, etniei, dizabilității în cadrul general al
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protecției și promovării drepturilor copilului. Conform Organizației Națiunilor Unite
(ONU) elementul central al limitărilor implementării educației incluzive constă în
neînțelegerea sau nepunerea în aplicare a modelului de abordare a dizabilității bazat pe
drepturile omului, potrivit căruia cauza excluderii persoanelor cu dizabilități este
reprezentată mai degrabă de obstacolele din cadrul comunității și societății decât
deficiențele personale. Reprezentanții Institutului au evidențiat că principala provocare
existentă în momentul de față la nivel național în domeniul implementării educației
incluzive constă în integrarea în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educaționale
speciale, în acord cu exigențele principiului interesului superior al copilului, cu respectarea
egalității și nediscriminării și ținând cont de particularitățile derivate din condiția fizică
sau psihică de care suferă copilul.
Totodată, a fost aprofundat subiectul prevenirii și combaterii violenței psihologicebullying prin analiza punctuală a dispozițiilor cuprinse în Ordinul nr. 4343/2020 al
Ministerului Educației și Cercetării Științifice privind aprobarea normelor metodologice
privind violența psihologică – bullyingul. Informațiile diseminate în această secțiune a
cursului au vizat, în primul rând, delimitările conceptuale aferente noțiunilor de bullying și
cyberbullying. Ambele noțiuni sunt explicitate extensiv în normele metodologice, lăsând
deschisă posibilitatea de a include în sfera de cuprindere a acestora orice alte
comportamente emergente care aduc atingere integrității fizice sau psihice a copiilor.
Fenomenul bullyingului a fost analizat și din perspectivă procedurală, reprezentanții
Institutului accentuând rolul echipei multidisciplinare și interinstituționale în gestionarea
actelor de bullying în unitățile de învățare. În egală măsură, au fost evidențiate atribuțiile
Grupului de acțiune antibullying în gestionarea situațiilor de bullying, fiind prezentat
traseul sesizărilor înregistrate în materie – de la prima etapă (cea a primirii sesizărilor) și
până la cea din urmă etapă constând în indicarea, de către Grupul de acțiune, a posibilelor
căi de urmat (conștientizarea efectelor negative; medierea conflictelor și împăcarea;
evaluarea psihologică a copiilor implicați; consilierea psihologică a tuturor elevilor
implicați; implicarea tuturor părților în activități educative specifice-joc de rol relevant).
Ultima parte a cursului a avut caracter interactiv, fiind dezbătute cazuri extrase din
activitatea profesorilor Școlii Sf. Nicolae privitoare la diferențierea corectă dintre uzul și
abuzul de drept în exercitarea drepturilor copiilor, dezvoltarea de mijloace pertinente
pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar, metode de asigurare a educației
incluzive în favoarea copiilor care suferă de discalculie/dislexie sau a copiilor aparținând
minorităților etnice, tehnici de consolidare a gradului de coeziune dintre principalii actori
implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului (părinții și
educatorul/profesorul/învățătorul) prin implementarea modelului de comunicare nonviolentă, instrumente pentru protecția drepturilor copiilor în mediul virtual.
Sesiune de formare cu tema Insights at IRDO având ca beneficiari studenții
Facultății de Drept a Universității București organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului la data de 21 noiembrie 2021 în format online. Obiectivul prezentării la constituit particularitățile de funcționare și statut juridic ale Institutului Român pentru
Drepturile Omului
Reprezentanții Institutului au evidențiat în partea introductivă a prelegerii, contextul
istoric în care s-a înființat Institutul - prima instituție națională de drepturile omului din
România care a reprezentat un model juridic și instituțional pentru instituțiile naționale de
drepturile omului apărute ulterior. Institutul a fost înființat prin Legea nr.9/1991 în
contextul evoluției societății românești de la regimul comunist la cel democratic, având
rolul de a funcționa ca o punte de legătură între autoritățile și instituțiile publice (pe de o
parte) și cetățeni/societatea civilă (pe de altă parte).
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Particularitățile organizatorice și funcționale ale Institutului au fost analizate din
perspectiva standardelor impuse de Principiile de la Paris referitoare la statutul instituțiilor
naționale de drepturile omului. În mod special, a fost prezentat mandatul Institutului –
orientat către realizarea funcției de promovare a drepturilor omului, concretizând în
conținutul său activități de cercetare, formare, informare, educație în domeniul drepturilor
omului. Din acest punct de vedere observăm că Institutul îndeplinește cerința stabilită de
Principiile de la Paris conform căreia o instituție națională trebuie să aibă un mandat cât
mai larg posibil, care să fie clar prevăzut într-un text constituțional sau legislativ,
precizând componența și sfera sa de competență.
De asemenea, studenților le-a fost prezentată fiecare arie tematică de activitate a
Institutului, împreună cu activitățile de cercetare, formare, informare, educație întreprinse
în legătură cu respectiva arie tematică. Reprezentanții Institutului au precizat relevanța
activităților desfășurate în legătură cu fiecare arie tematică în contextul provocărilor
existente în societatea românească și utilitatea socială a menținerii acestor activități.
În egală măsură, reprezentanții Institutului au informat participanții asupra activității
de cercetare întreprinse și sintetizate în publicații având teme de actualitate precum
violența împotriva femeilor, gestionarea schimbărilor climatice, jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului etc. În aceeași ordine de idei, studenților le-a fost
prezentată activitatea Revistei „Drepturile Omului” prin ilustrarea lucrărilor publicate în
conținutul acesteia, fiind totodată marcată indexarea acesteia în baze de date internaționale
ca urmare a demersurilor întreprinse de redacția Institutului.
Pentru a asigura o mai bună înțelegere a sistemelor de protecție a drepturilor omului
existente la nivel internațional și regional-european, reprezentanții Institutului au realizat o
informare asupra principalelor instrumente și mecanisme aferente sistemului Organizației
Națiunilor Unite, sistemului Consiliului Europei, respectiv sistemului Uniunii Europene de
protecție a drepturilor omului. În acest sens, au fost menționate Declarația universală a
drepturilor omului, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene etc.
Un alt aspect de interes pentru participanți l-a reprezentat modalitatea de informare
către organismele internaționale realizată de Institut. Reprezentanții Institutului au
exemplificat modalitățile concrete prin care Institutul realizează informarea în domeniul
drepturilor omului în relație cu forurile internaționale, precizând în acest sens, raportările
pe aspecte tematice sau completarea de chestionare privind problematici specifice din
domeniul drepturilor omului.
Finalul Sesiunii de formare a fost marcat de o secțiune de dezbateri interactive în
cadrul cărora participanții au solicitat lămuriri suplimentare referitoare la organizarea și
funcționarea Institutului și la modus operandi implementat de Institut în relația cu
cetățenii. În acest sens, a fost prezentată activitatea de relaționare cu publicul, fiind expuse
detaliile privitoare la exercitarea dreptului la petiționare al cetățenilor în relația cu
Institutul. De asemenea, a fost evidențiată dimensiunea corelată activității de informare a
cetățenilor prin campaniile realizate de Institut pe diferite teme de interes precum
libertatea de informare, gândire și exprimare, demnitate la locul de muncă, prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor.
Sesiune de formare Restrângeri și limitări ale exercițiului drepturilor omului în
perioada pandemiei de COVID-19 organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în format online, la data de 17 decembrie 2021 și având ca beneficiari elevii și
profesorii din cadrul Centrului Regional de Resurse pentru Educație Civică care
acționează la nivelul Casei Corpului Didactic Bacău. Reprezentanții Institutului au
prezentat temeiul legal privitor la restrângerile și limitările de drepturi și libertăți,
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analizând dispozițiile relevante cuprinse în instrumentele juridice internaționale
(Declarația universală a drepturilor omului, Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene) și în Constituția României. Beneficiarilor le-a fost explicitată distincția
dintre caracterul fundamental și caracterul absolut al drepturilor omului, menționându-se
drepturile care sunt încadrate în categoria jus cogens în acord cu standardele internaționale
și naționale (interzicerea torturii, a tratamentelor crude, inumane, degradante, interzicerea
sclaviei, libertatea religioasă, libertatea de gândire și conștiință). În egală măsură, au fost
analizate principalele dispoziții care stabilesc garanții la nivel internațional în ipoteza
aplicării restricțiilor și limitărilor exercițiului drepturilor și libertăților (ne referim în
principal la articolul 29, paragraful 2 din Declarația universală a drepturilor omului;
articolul 4 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, respectiv din
Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; articolul 15 din
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene). Din
corelarea dispozițiilor conținute în instrumentele juridice menționate anterior rezultă că
limitările și restricționările exercițiului drepturilor și libertăților nu pot opera în mod
discreționar și arbitrar, ci în temeiul unor garanții obiective precum: legalitate,
proporționalitate, necesitate, adecvare, caracter temporar, nediscriminare. O secțiune
distinctă a Sesiunii de formare a avut ca obiect analiza articolului 53 din Constituția
României care stabilește cerințele necesar a fi îndeplinite cumulativ pentru
asigurarea justeței limitărilor/restricționărilor exercițiului drepturilor și libertăților
cetățenilor. Dispozițiile generale, cu caracter de principiu conținute în Constituție au fost
corelate cu normele prevăzute de OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și al
stării de urgență. De asemenea, au fost exemplificate limitările/restricționările exercitării
unor drepturi și libertăți în perioada pandemiei de COVID-19 (avem în vedere în mod
special libertatea de circulație, dreptul la educație, dreptul la muncă, dreptul la sănătate),
raportând aceste exemplificări la normele care determină sediul materiei privind măsurile
de gestionare a pandemiei - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Beneficiarilor li s-a explicat faptul că, deși
pot exista situații excepționale care determină, în anumite condiții, aplicarea unor
limitări/restricționări acestea vizează exercițiul drepturilor și libertăților și nu existența
acestora. Autoritățile publice decidente trebuie să asigure un fin echilibru între
restricționarea exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale și aneantizarea efectivă a
dreptului/libertății. Astfel, măsurile de gestionare a efectelor pandemiei de COVID-19 se
impun a viza, în tot cazul, exercițiul drepturilor fără a leza substanța drepturilor și
libertăților fundamentale.
3.3. Stagii de practică
Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Litere, Departamentul de
Studii Culturale desfășurat în perioada 5-26 martie. Activitățile din cadrul stagiului au
fost elaborate pentru a răspunde competențelor generale și specifice stabilite, printre care
amintim: îmbogățirea repertoriului conceptual cu noțiuni din domeniul drepturilor omului;
dezvoltarea capacității de a se raporta critic, din perspectiva drepturilor, la document și/sau
o situație; orientarea atitudinilor și comportamentelor în raport cu principiile, valorile și
noțiunile de drepturile omului dobândite.
Stagiu de practică pentru studenții din cadrul asociației ELSA (The European
Law Students’ Association - Asociația Europeană a Studenților la Drept) desfășurat în
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intervalul 13-30 aprilie. De aceea, stagiul de practică – având ca nucleu tematica
nediscriminării – a prevăzut creșterea treptată a nivelului de dificultate și de specializare a
subiectelor tratate și a aplicațiilor atribuite ca teme de lucru. Pornind de la sistemul de
protecție al drepturilor omului la nivel internațional, prin prezentarea organismelor,
instrumentelor și mecanismelor, continuând cu dezbateri asupra principiilor și valorilor
care guvernează drepturile omului și asupra generațiilor de drepturi, cursul s-a axat ulterior
pe înțelegerea principiului nediscriminării și al dreptului la protecție împotriva
discriminării. Temele au vizat aprofundarea prin cercetare individuală a subiectelor
analizate și discutate în ședințele online, iar evaluarea finală a prevăzut un proiect de
sinteză, care să pună în valoare cunoștințele și competențele obținute.
Sesiunea de practică cu studenți de la Facultatea de Litere de la Universitatea
din București cu specializarea Studii Europene, desfășurată în perioada 26 aprilie-26
mai s-a desfășurat care a abordat subiecte precum „viața privată” și protecția datelor cu
caracter personal din perspectiva Cartei drepturilor fundamentale a UE și a
Regulamentului general privind protecția datelor.
Două stagii de practică desfășurate în format online în perioada 5 -16 iulie, 5-23
iulie, organizate de IRDO; beneficiarii au fost studenții Facultății de Drept, Universitatea
București, anii I, II, III. În cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au asigurat
coordonatele necesare explicitării particularităților instrumentelor și mecanismelor juridice
de protecție a drepturilor omului specifice la nivelul ONU, Consiliului Europei, Uniunii
Europene și la nivel național. Aspectele teoretice abordate în cadrul stagiilor de practică au
vizat, în principal, următoarele: elemente substanțiale (de conținut) a instrumentelor
programatice și juridice adoptate la nivel internațional, regional și național în domeniul
drepturilor omului; modul de organizare și funcționare a mecanismelor de monitorizare și
control a instrumentelor menționate anterior; criterii de admisibilitate a
cererilor/plângerilor formulate în temeiul respectivelor instrumente juridice etc. Din punct
de vedere al aplicațiilor specifice stagiului de practică, studenții au elaborat lucrări
argumentative de tip eseu care îmbină elemente de apreciere personală cu elemente
teoretice/științifice privind subiecte de actualitate din domeniul drepturilor omului ce
preocupă societatea românească (violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor
aparținând minorităților, dreptul la egalitate și nediscriminare, drepturile persoanelor
aparținând categoriilor vulnerabile etc.).
Două stagii de practică pentru studenți ai Facultății de Drept, Universitatea Titu
Maiorescu (2 august-27 august 2021) și pentru studenții membri ai Asociației ELSA (2
august-13 august 2021); stagiul de practică adresat studenților de la Facultatea de Drept a
Universității Titu Maiorescu este inclus în exigențele curriculei universitare, în timp ce
stagiul de practică organizat pentru studenții membri ai Asociației ELSA reprezintă unul
dintre premiile acordate de Institutul Român pentru Drepturile Omului studenților
câștigători ai Concursului de eseuri desfășurat în cadrul Campaniei IRDO-ELSA intitulate
„Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”. Partea aplicativă a stagiilor de
practică a avut preeminență, având ca obiectiv principal cultivarea gândirii critice, a
spiritului analitic și a abilităților de argumentare ale tinerilor, prin abordarea unor teme
stabilite prin consens cu participanții la stagiu, unele dintre acestea suscitând polemici în
rândul doctrinarilor din domeniul drepturilor omului: libertatea de exprimare- între
respectarea standardelor jurnalismului etic și deontologic și responsabilizarea cetățeanului
în selectarea informațiilor sigure; impactul traficului și consumului de droguri asupra
protecției și promovării drepturilor omului; clonarea umană; inteligența artificială;
vaccinarea împotriva virusului Sars-CoV-2; introducerea educației sexuale în școli etc. Cu
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privire la subiectele care au constituit obiectul dezbaterilor din cadrul stagiilor de practică,
reprezentanții IRDO au explicat stagiarilor că este necesar să colecteze, să coreleze și să
filtreze informațiile conexe problematicilor analizate astfel încât să țină cont de totalitatea
implicațiilor și repercusiunilor (reale și/sau potențiale) în domeniul drepturilor omului. În
acest sens, privirea critică asupra subiectelor analizate în cadrul dezbaterilor stagiilor de
practică implică abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta este înțeleasă ca un cadru
conceptual de referință în temeiul căruia orice aspect al vieții sociale trebuie să fie raportat
la gradul în care acesta permite și sprijină realizarea drepturilor omului.
Patru stagii de practică desfășurate cu participarea studenților de la Facultatea de
Drept a Universității București, a studenților membri ai Asociației Studenților în Drept
(din cadrul Facultății de Drept ai Universității București), a studenților ELSA București
(European Law Students Association Bucharest), studenților/masteranzilor Facultății de
Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu. Stagiile au fost desfășurate în perioada
noiembrie-decembrie 2021. Urmărind să asigure educația în domeniul drepturilor omului a
beneficiarilor de la nivel universitar, stagiile de practică au fost structurate în 3 secțiuni
distincte: prima secțiune a avut ca obiectiv evidențierea aspectelor tehnice legate de
organizarea și funcționarea Institutului; cea de-a doua secțiune s-a referit la prezentarea
elementelor de teorie generală privind protecția și promovarea drepturilor omului, și cea
de-a treia secțiune a fost structurată în jurul dezbaterilor privind teme de actualitate din
domeniul drepturilor omului.
3.4.Concursuri
3.4.1. Concursuri periodice
Olimpiada de altruism, ediția 2021: organizată de partenerii instituționali
(Institutul Român pentru Drepturile Omului și Universitatea de Vest Timișoara,
Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie)
Olimpiada de Altruism a avut ca beneficiari elevii claselor a XII-a încadrați în unitățile
școlare de la nivelul țării. Obiectivele concursului au constat în cultivarea unei conduite
umane corespunzătoare valorilor umaniste ale empatiei, toleranței și altruismului în rândul
tinerilor. Logica Concursului consta în transmiterea de către participanți a unei compoziții
artistice originale (compoziție literară, pictură, desen) în care să își prezinte viziunea
referitoare la cel puțin următoarele aspecte:(1)modul în care ar trebui să arate o societate
mai bună, mai dreaptă, mai coezivă și mai incluzivă, care acordă șanse egale tuturor, în
care oamenii trăiesc în pace și în armonie unul cu celălalt (exemplu: cum ar arăta viața
oamenilor din această societate; ce fel de probleme sociale ar trebui eliminate; ce fel de
valori sociale ar trebui promovate; ce fel de reguli de funcționare ar avea o astfel de
societate etc.); (2) cum își pot aduce ei contribuția la dezvoltarea acestei societăți
(exemplu: prin participarea la popularizarea anumitor valori, prin implicarea în anumite
acțiuni, prin crearea anumitor modele, prin promovarea anumitor comportamente etc.).
Dacă participanții au exemple concrete de activități pe care deja le-au desfășurat în această
direcție (exemplu: acțiuni de voluntariat, de donare ajutoare materiale, de plantare copaci
etc.), în această secțiune se poate face referire directă la acestea, cu furnizarea detaliilor
relevante. Prin recompensele oferite câștigătorilor (accesul la locuri subvenționate de la
bugetul de stat) este sprijinită incluziunea tinerilor în structurile învățământului
universitar, împlinindu-se vocația educațională a concursului.
Concursul național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare
destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în
învățământul preuniversitar (2021-2022): Desfășurat în temeiul parteneriatul
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instituțional dintre Ministerul Educației și Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Concursul are ca obiectiv consolidarea culturii drepturilor omului la nivel național prin
educația și formarea tinerilor în spiritul valorilor umaniste prin inserarea, în conținutul
instrumentelor didactice, a unei abordări bazate pe drepturile omului. Acest cadru
conceptual de referință (abordarea bazată pe drepturile omului) este relevant din două
perspective de lucru: conștientizând că educația în materia drepturilor omului la nivel
universitar implică creșterea nivelului de conștientizare al elevilor și al profesorilor față de
elementele circumscrise drepturilor omului, ambele categorii (profesori și elevi) vor fi
luate în considerare în evaluarea impactului concursului. Din punct de vedere structural,
Concursul permite participanților înscrierea cu materiale didactice într-una dintre
următoarele secțiuni: (1) materiale didactice educaționale destinate activității cu elevii,
inclusiv softuri educaționale, filme didactice, produse media; (2) lucrări cu caracter
metodico-științific și aplicabilitate practică; (3) reviste și publicații periodice destinate
școlii.
3.4.2. Concursuri fără periodicitate
Concurs de eseuri „Cenzura și morala publică într-o lume distopică” organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în perioada 25 mai - 10 iulie 2021 în cadrul
Campaniei IRDO-ELSA Rolul tinerilor în promovarea „dialogului democratic”.
Desfășurat în format online, concursul s-a baza pe analiza libertății de exprimare și a
dreptului la informare prin raportare la cele două lumi distopice prezentate în romanele
„1984” de George Orwell și „Fahrenheit 451” de Ray Bradbury. Participanții au evidențiat
care sunt cele mai importante aspecte legate de cenzură, care este relația dintre libertatea
de exprimare, dreptul la informare și celelalte drepturi ale omului și să analizeze conceptul
de morală publică. Concursul s-a adresat în principal studenților la Facultatea de Drept.
Autorii celor mai bune eseuri au câștigat un stagiu de practică la Institutul Român pentru
Drepturile Omului. Stagiul s-a desfășurat în perioada 2-13 august 2021 și a oferit
posibilitatea studenților de a cunoaște specificul activităților desfășurate în domeniul
drepturilor omului și de a interacționa cu experții din cadrul Institutului.
Concurs de procese simulate privind jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului desfășurat la data de 28 septembrie 2021; evenimentul a fost
organizat în format fizic de către IRDO la solicitarea European Law Students’ Association
Bucharest, cu respectarea normelor de protecție a sănătății publice impuse de condițiile
epidemiologice actuale. Desfășurarea concursului de procese simulate a avut ca punct de
plecare situația de fapt și de drept aferentă cauzei Polgar împotriva României. Studenții
participanți au fost organizați în 10 echipe, fiecare echipă participând activ la o probă
constând în elaborarea și susținerea orală a unui text argumentativ pornind de la o ipoteză
juridică relaționată cu speța Polgar împotriva României. În efectuarea jurizării, s-a ținut
cont de criterii calitative privitoare la: logica argumentării, ineditul și seriozitatea
argumentelor, modul de prezentare și abilitatea de a colabora cu membrii echipei. Premiile
acordate au constat în publicații editate sub egida IRDO. Contribuția Institutului :
participare în calitate de organizator și jurat.
Concurs de desene dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în format online în perioada
noiembrie-decembrie 2021; Concursul i-a avut ca beneficiari pe elevii Școlii Gimnaziale
„Prof. Ion Vișoiu” din Chitila. Obiectul Concursului de desene l-a constituit ilustrarea,
prin mijloace plastice, a unui drept din Declarația Universală a Drepturilor Omului.
Creațiile plastice ale elevilor au reflectat: dreptul la viață, libertatea religioasă, dreptul la
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cetățenie, dreptul la recunoașterea personalității juridice etc. Dintre drepturile și libertățile
cuprinse în Declarație elevii au manifestat un interes aparte pentru ilustrarea dreptului la
educație, dreptului la sănătate și a dreptului la familie. Având în vedere implicarea
deosebită a elevilor în realizarea lucrărilor plastice, toți participanții au obținut premii ca
urmare a înregistrării creațiilor lor la Concursul de desene. Contribuția Institutului :
participare în calitate de organizator și jurat.
3.5. Alte evenimente relevante cu implicații în domeniul educației și formării
Acțiunea sinergică a Institutului Român pentru Drepturile Omului în relație cu
campania europeană a săptămânii de combatere a rasismului (16-21 martie)
concretizată prin lansarea unui apel către școlile, colegiile și liceele din țară să participe
cu creațiile, desenele, afișele și mesajele realizate de elevi sub titlul generic „O primăvară
a solidarității – ASCULTĂ, ÎNVAȚĂ, ACȚIONEAZĂ #solidarity”
Conferința „Tinerii romi: împreună pentru emancipare și abilitare. Rolul
istoriei în participarea și incluziunea tinerilor romi la care Institutul a participat cu
ocazia celebrării Zilei Internaționale a Romilor. Institutul Român pentru Drepturile
Omului a participat la grupul de lucru pe tema educației în cadrul căruia au fost analizate
problemele majore cu care se confruntă populația romă, rolul și beneficiul educației în
modelarea personalității copiilor și tinerilor. De asemenea, Institutul a făcut parte din
grupul de lucru pe tema educației pentru protecția și respectarea drepturilor omului.
Conferința internațională „Eficiența normelor juridice”, ediția a 10-a: în
perioada 12-14 mai, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir” a organizat în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile
Omului cea de-a 10-a ediție a conferinței internaționale „Efficiency of Legal Norms”
(Eficiența normelor juridice), cu tema „Transformarea viitorului. Mijloace juridice pentru
a preveni o nouă criză”. Într-un cadru științific, evenimentul a urmărit să ofere unor
diverse categorii de profesioniști oportunitatea de a-și prezenta opiniile, cunoștințele și
expertiza, pentru a aduce câteva contribuții valoroase în identificarea soluțiilor pentru un
viitor mai bun.
Webinar organizat de Institut în parteneriat cu ELSA „Libertatea de
exprimare și de informare în contextul provocărilor existente la nivel internațional și
național” în cadrul Campaniei IRDO-ELSA asupra dreptului de informare și exprimare
”Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”, desfășurat la data de 20 mai 2021.
Prin experții săi, Institutul a prezentat problematica libertății de exprimare și informare din
multiple perspective: analiza teoretică și jurisprudențială a articolului 10 din Convenția
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, analiza
teoretică a articolului 11 din Carta Drepturilor Fundamentale, prezentarea regulilor etice și
deontologice ale jurnaliștilor, evidențierea standardelor comunicării asertive și
nondiscriminatorii astfel încât să se prevină și combată discursul de incitare la ură.
Dezbatere publică privind educația antreprenorială și financiară în rândul
copiilor având ca temă „Copil învățat sau copil pregătit pentru viață?”, organizată de
Asociația VERTIK pentru Viitor (31 mai 2021) Institutul a subliniat necesitatea
reconceptualizării noțiunii de educație și înțelegerea acesteia în mod extensiv, prin luarea
în considerare a particularităților specifice drepturilor omului respectiv: dimensiunile
fundamentale ale educației privind drepturile omului (cunoaștere teoretică); educația
pentru drepturile omului (aplicarea valorilor drepturilor omului în viața cotidiană și acțiuni
pentru promovarea acestora); educația prin drepturile omului (transformarea personalității
copiilor prin apel la valorile sociale fundamentale). Institutul Român pentru Drepturile
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Omului a precizat că își asumă prin mandatul său – care cuprinde activități de educație,
formare, informare, cercetare în vederea asigurării la nivel național a unei culturi a
drepturilor omului – rolul de a insufla copiilor și tinerilor valorile umaniste ale toleranței,
acceptării, empatiei și solidarității în vederea transformării societății și a adaptării acestora
la cerințele practice. Prin însușirea acestor valori se asigură premisele participării copiilor
la mediul de afaceri în mod responsabil, prin stabilirea unor parteneriate bazate pe
principiile respectului, loialității, solidarității. Astfel, mediul de afaceri proiectat în viitor
este susceptibil să integreze într-un mod mai eficace și mai performant drepturile copiilor.
Webinar „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea
cuvântului”, organizat de IRDO în parteneriat cu ELSA. Desfășurat în format online,
webinarul de follow-up intitulat „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la
libertatea cuvântului”. Evenimentul a avut loc în data de 15 iulie 2021 în format online.
Institutul a contribuit la buna desfășurare a evenimentului prin prezentarea rezultatelor
acțiunilor comune întreprinse în cadrul campaniei „Rolul tinerilor în promovarea
dialogului democratic”, fiind evaluat totodată impactul evenimentelor susținute asupra
tinerilor. Reprezentanții Institutului au moderat evenimentul și au analizat conținutul
eseurilor prezentate de studenți în cadrul Concursului „Cenzura și morala publică într-o
lume distopică”.
Forumul Drepturilor Fundamentale 2021: Institutul Român pentru Drepturile
Omului a participat la Forumul Drepturilor Fundamentale în cadrul sesiunii Importanța
comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile omului (The power of narrative:
together for equality and human rights), desfășurat la data de 12 octombrie 2021, în urma
unei selecției realizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului - ENNHRI și de Rețeaua Europeană a Organismelor privind Egalitatea EQUINET în funcție de relevanța conținutului intervenției și de impactul produs asupra
segmentului social al tinerilor. Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat
conținutul și rezultatele campaniei asupra dreptului la informare și exprimare Rolul
tinerilor în promovarea dialogului democratic (eveniment organizat de IRDO în
parteneriat cu European Law Students Association Bucharest – ELSA București),
subliniind modul în care mandatul exercitat în domeniul promovării drepturilor omului
contribuie la creșterea gradului de conștientizare a tinerilor în relație cu valorile umaniste
ale solidarității, toleranței și acceptării.
-2 Campanii de conștientizare a fenomenului violenței împotriva femeilor,
organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Combaterii Violenței împotriva Femeilor,
organizate de Institut și desfășurate la nivel universitar, în rândul studenților: Campania
IRDO – CEDROM, Campanie pentru conștientizarea violenței împotriva femeilor în
rândul tinerilor, la nivel universitar; Campania IRDO-ELSA Stop violenței împotriva
femeilor. Ambele campanii au avut ca obiect formularea și diseminarea de mesaje de
combatere a violenței de către tinerii din mediul universitar atât pentru generația lor, cât și
la nivelul întregii societăți urmărindu-se creșterea gradului de conștientizare cu privire la
consecințele grave ale acestui fenomen.
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III. DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
Institutul Român pentru Drepturile Omului are rolul de a aduce la cunoștința tuturor
factorilor interesați cele mai noi studii și cercetări științifice în domeniul drepturilor
omului, angajamentele internaționale asumate de România și modul în care ele sunt
îndeplinite. Totodată, în cadrul Institutului sunt traduse și publicate documente
internaționale care, prin actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către instituțiile
guvernamentale și neguvernamentale pentru promovarea și protecția drepturilor omului.

1. Publicații
Revista „Drepturile Omului”
Publicație științifică a Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) apărută
încă din decembrie 1991, revista „Drepturile Omului” are în vedere publicarea de studii,
cercetări și articole din domeniul drepturilor omului sau cu impact asupra drepturilor și
libertăților fundamentale; prezentarea și interpretarea reglementărilor naționale, regionale
sau internaționale cu semnificații majore în domeniul drepturilor omului, precum și
analiza jurisprudenței în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de
Justiție a Uniunii Europene. Revista contribuie la îndeplinirea mandatului IRDO de a
asigura o mai bună cunoaștere de către organismele publice, asociațiile neguvernamentale
și cetățenii români a problematicii drepturilor omului și a modului în care acestea sunt
garantate la nivel național, european sau internațional.
Pentru a corespunde criteriilor de selecție ale diferitelor baze internaționale de
indexare au fost dezvoltate și actualizate procedurile de selecție și recenzie a materialelor
primite spre publicare. În acest context revista a fost indexată în DOAJ - Directory of
Open Access Journals. De asemenea, pe parcursul anului 2021, a fost finalizat procesul de
integrare a arhivei revistei (1991-2020) pe platforma HeinOnline.
Versiunea electronică a revistei „Drepturile Omului” este oferită în format acces
deschis (open access), fiind aplicată licența Creative Commons „Atribuire-NecomercialPartajare în Condiții Identice” tuturor materialelor publicate.
Primul număr al revistei a adus în discuție teme privind: semnificația Anului
internațional al păcii și al încrederii (2021), războiul din Nagorno-Karabah și criza
umanitară, o analiză a implicațiilor juridice și politice pentru comunitatea internațională;
problema drepturilor omului în contextul pandemiei de COVID-19; perspectivele sociale
ale migrației de revenire și efectele acesteia asupra familiilor și copiilor din România;
analiza percepției cu privire la planurile tranzitorii la tinerii din centrele de plasament și
rezidențiale la nivel național; elemente privind inteligența artificială, democrația și
drepturile fundamentale; rolul culturii și al educației în combaterea violenței. De
asemenea, au fost prezentate lucrări și rapoarte de specialitate: raportul Agenției Europene
pentru Drepturi Fundamentale - „Delicte, siguranță și drepturile victimelor – sondaj cu
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privire la drepturile fundamentale” și Raportul global privind discriminarea pe criteriul
vârstei, realizat de Organizația Mondială a Sănătății în 2021. 49
Al doilea număr al revistei conține articole referitoare la: Norvegia și dreptul de a
respecta viața de familie din perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului; calitatea
vieții de familie și starea de sănătate mintală în contextul pandemic într-o societate cu
drepturi reglementate legislativ; aspecte privind accesul la locuințe al tinerilor care
părăsesc sistemul de protecție; percepții asupra minorității rome în societatea românească de la robie la emancipare; cauza Ignat împotriva României - observații și interpretări
asupra conținutului judecății echitabile. Revista cuprinde recenzii ale unor studii și
rapoarte din domeniul drepturilor: COVID-19 și drepturile omului – Morten Kjaerum,
Martha F. Davis și Amanda Lyons, coord., (Routledge, 2021); Raportul ONU privind
obiectivele dezvoltării durabile 2021. 50

Volume și studii publicate în cadrul editurii IRDO
Volumul - Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rezumate. Practică judiciară
comentată.
Volumul relevă particularitățile mecanismului juridic al Curții Europene a
Drepturilor Omului, prin prisma raționamentelor conținute în soluțiile jurisprudențiale
avansate în cauzele primite. Totodată, sunt explicitate prevederile substanțiale din
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
incidente în cauzele studiate prin referire la standardele tehnice elaborate de Consiliul
Europei (Ghidurile aferente articolelor Convenției), cât și prin integrarea elementelor
interpretative corespunzătoare teoriei generale a drepturilor omului. Lucrarea se adresează
unui public larg, fiind utilă atât specialiștilor în domeniul drepturilor omului, cât și
publicului neinițiat în problematica procedurii organizării și funcționării Curții Europene a
Drepturilor Omului. De asemenea, selecția cauzelor comentate reflectă dubla competență a
Curții: de a soluționa cauzele interstatale (în acord cu procedura prevăzută de art. 33 din
Convenție) și cauzele individuale (potrivit exigențelor articolului 35 din Convenție).
Rapoarte și contribuții
•

•

Comentarii înaintate Comitetului european pentru drepturile sociale din cadrul
Consiliului Europei, la Raportul cu privire la aplicarea Cartei sociale europene
transmis de România;
Raport către Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale pentru
elaborarea Listei de probleme (List of Issues) ca urmare a examinării celui de-al
șaselea raport periodic transmis de România conform articolelor 16 și 17 ale
Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale;

A se vedea Revista Drepturile Omului, nr. 1/2021, pe https://revista.irdo.ro/indexarhiva.php?anul=2021&nr_revista=1&semestrul=1
50
A se vedea Revista Drepturile Omului, nr. 2/2021, pe https://revista.irdo.ro/indexarhiva.php?anul=2021&nr_revista=2&semestrul=2
49
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•
•

•

•

Contribuție privind femicidul la nivel național pentru Raportorul Special al ONU
privind violența împotriva femeilor, cauzele și consecințele acesteia
Contribuție la raportul ENNHRI către Comisia Europeană - The rule of law in the
European Union Reports from National Human Rights Institutions (Raportări ale
instituțiilor naționale pentru drepturile omului cu privire la statul de drept in
Uniunea Europeană);
Chestionar privind amenințările existente la adresa instituțiilor naționale pentru
drepturile omului din regiunea OSCE, la solicitarea Biroului OSCE pentru Instituții
Democratice și Drepturile Omului (ODIHR);
Raport de activitate.

2. Centru de documentare și informare
Centrul de documentare și informare a asigurat traducerea rezumatelor pentru
secțiunea „Jurisprudență CEDO” de pe site-ul web și a contribuit la comentariile elaborate.
Acestea se regăsesc și în publicația „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rezumate.
Practică judiciară comentată” realizată de institut.
De asemenea, centrul de documentare și informare a contribuit la realizarea și
traducerea răspunsurilor la chestionarele transmise de către ENNHRI (de ex. Raportul
ENNHRI privind statul de drept), dar și a diferitelor răspunsuri înaintate către raportori
speciali ai OHCHR.
În plus, s-a realizat traducerea Recomandării CM/Rec(2021)1 a Comitetului de
Miniștri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la dezvoltarea și
consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și
independente, document de importanță deosebită pentru activitatea institutului.
Totodată, Centrul de documentare și informare s-a implicat activ în elaborarea,
redactarea și prelucrarea publicațiilor științifice pe care Institutul Român pentru Drepturile
Omului le-a realizat în anul 2020, precum volume, rapoarte sau edițiile bianuale ale
Revistei IRDO.
Având în vedere prevederile legii nr. 9/1991 art. 3 lit. d), respectiv „furnizarea, la
cerere sau periodic, de informații privind eforturile guvernamentale și neguvernamentale
din România pentru a promova și proteja drepturile omului, ca și eforturile similare din
alte țări, precum și angajamentele internaționale asumate de România și modul în care ele
sunt îndeplinite” și importanța informării organismelor realizării acestor informări,
departamentul de documentare s-a axat pe pregătirea informațiilor necesare pentru
elaborarea comentariilor înaintate Comitetului European pentru Drepturile Sociale din
cadrul Consiliului Europei, precum și a documentului transmis Comitetului ONU pentru
drepturi economice, sociale și culturale în vederea realizării Listei de probleme, precum și
a altor rapoarte transmise organismelor regionale și internaționale. În acest sens, s-au
studiat rapoartele de țară transmise de statul român, rapoartele realizate de organismele
regionale sau internaționale cu privire la evoluția situației drepturilor economice și sociale
în România.
Luând în considerare faptul că pandemia de COVID-19 a dus la desfășurarea mai
multor activități în mediul online, în special cele de formare sau evenimente cu număr
semnificativ de participanți, centrul de documentare și informare a asigurat organizarea în
bune condiții a acțiunilor de acest tip pe platformele online.
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Totodată, centrul de documentare a desfășurat un proiect pilot de elaborare a unui
buletin informativ, lunar, în vederea asigurării informării membrilor comisiilor pentru
drepturile omului și a partenerilor cu privire la activitățile realizate de institut. După
această etapă pilot, s-a luat în considerare elaborarea unui asemenea document trimestrial
începând cu anul 2022.
Ca urmare a sprijinului acordat pentru realizarea cursului de formare cu privire la
drepturile persoanelor cu dizabilități, s-a luat decizia de a realiza traducerea documentului
intitulat „Principii și orientări internaționale cu privire la accesul la justiție pentru
persoanele cu dizabilități”, inclusiv a versiunii ușor de citit a acestuia. Materialul este
realizat de Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și cuprinde
elementele care trebuie să se afle în atenția statelor pentru realizarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu ceilalți.
Conținutul site-ului web al Institutului a fost actualizat în permanență, pentru a
reflecta activitățile și evenimentele organizate de/ sau la care IRDO a participat. De
asemenea, au fost prezentate actualizări importante de la nivel european, dar și subiecte
actuale de interes mondial din sfera sau cu impact asupra drepturilor omului. Mai mult, tot
prin intermediul site-ului web, Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat și
promovat campania de informare, conștientizare și sensibilizare a publicului cu privire la
hărțuirea morală la locul de muncă, oferind atât victimelor, cât și organizațiilor un cadru
de a face cunoscută situația în care se află.
Tot în cursul anului 2021 s-a realizat varianta electronică a catalogului bibliotecii
IRDO reorganizându-se clasificarea domeniilor în conformitate cu cele mai recente
achiziții și cu inventarul publicațiilor.

3. Activitatea privind relațiile cu publicul
În contextul pandemiei de COVID-19, activitatea de relații cu publicul a fost
adaptată în mod corespunzător, ținându-se cont de necesitatea eficientizării relației dintre
exigențele cetățenilor și acțiunile autorităților/instituțiilor publice.
Aplicând abordarea bazată pe drepturile omului în gestionarea activității privind
relațiile cu publicul, Institutul are în vedere următoarele coordonate: (1) acordarea de
asistență cetățenilor care se adresează Institutului prin informări telefonice sau prin
întrevederi la sediul Institutului, desfășurate cu respectarea cerințelor de protecție
epidemiologică și a normativului în vigoare și (2) elaborarea de documente constând în:
soluționarea petițiilor în acord cu prevederile legale; informări sau puncte de vedere
referitoare la probleme particulare circumscrise domeniului drepturilor omului;
soluționarea solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public; consolidarea raporturilor dintre Institut și tineri prin
evaluarea și soluționarea cererilor provenite din rândul studenților și al tinerilor
profesioniști care se referă la efectuarea de stagii de practică/acte de voluntariat în cadrul
Institutului.
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În activitatea de relații cu publicul, Institutul a analizat petițiile care i-au fost
adresate pe parcursul anului și din perspectiva atingerii obiectivelor dezvoltării durabile
(ODD) stabilite prin Agenda 2030 51. În acest sens s-a realizat o clasificare a petițiilor din
perspectiva identificării unor posibile piedici în realizarea țintelor și ODD-urilor. Petițiile
care se înscriu sub anumite ODD-uri indică gradul în care sunt necesare politici și măsuri
de intervenție pentru îndeplinirea respectivelor ODD-uri la nivel național. Prin inițierea
unei astfel de clasificări, Institutul și-a propus să ofere exemple practice de orientare la
nivel național, atât pentru realizarea drepturilor omului, cât și a obiectivelor dezvoltării
durabile.

Adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru
Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017,
„Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă
documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru
Dezvoltare
Durabilă.
(potrivit
informațiilor
prezentate
pe
site-ul:
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/, accesat la data de 11 februarie 2022, ora 19:12 p.m.).
51
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Activitatea circumscrisă relaționării cu publicul este concretizată, la nivelul
Institutului, în mod special, în legătură cu dreptul de petiționare. Având sorginte
constituțională 52, dreptul de petiționare are vocația de a constitui instrumentul juridic
adecvat pentru sprijinirea cetățenilor în vederea realizării intereselor legitime, dar și pentru
responsabilizarea autorităților și instituțiilor publice în relaționarea cu cetățenii. 53
Articolul 2 din Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea
activității de soluționare a petițiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie
2002 califică în mod extensiv actele care pot constitui petiții: prin petiție se înțelege
cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta
electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa
autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate
ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale,
societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome,
denumite în continuare autorități și instituții publice.
În activitatea Institutului, relaționarea cu publicul se realizează, în principal, prin
soluționarea petițiilor provenite de la cetățeni.
În contextul limitărilor și restricționărilor drepturilor și libertăților cetățenilor
determinate de pandemia COVID-19, o pondere importantă a petițiilor adresate Institutului
a fost reprezentată de solicitările de informare provenite de la cetățeni în legătură cu
problematica drepturilor omului. Principalele teme care au reprezentat obiectul
solicitărilor de informare constau în: aspectele teoretice și practice legate de activitatea
52
Articolul 51 din Constituție prevede: (1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții
formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții
exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de
taxă. (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit
legii.
53
Reglementările aplicabile în materie sunt stabilite atât la nivel național cât și prin raportare la legislația
supranațională. România, ca stat membru al Uniunii Europene, achiesează la standardele instituite în materie
iar analiza dreptului la petiționare din perspectiva drepturilor omului implică atenta observare a dispozițiilor
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 44).
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autorităților și instituțiilor Uniunii Europene, instituțiile naționale de protecție a drepturilor
omului de la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în domeniul drepturilor omului (active la nivel internațional și
național) instrumentele și mecanismele juridice de protecție a drepturilor omului la nivel
regional-european, restricțiile instituite de autoritățile publice asupra cetățenilor în
condițiile pandemice actuale, (ne)obligativitatea vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 ș.a.
Reținem că solicitările de informare provenite din partea cetățenilor corespund
dinamicii instituționale și juridice configurată la nivel supranațional dat fiind faptul că
unele dintre acestea fac referire la activitatea Parchetului Uniunii Europene sau la
aplicabilitatea ratione temporis a dispozițiilor Protocolului nr. 15 la Convenția Europeană
pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.
Un alt aspect relevant expus în petiții se referă la dimensiunea socială a drepturilor
omului, deoarece criza generată de pandemia COVID-19 a determinat, în subsidiar, efecte
adverse asupra economiei și asupra cadrului social în ansamblul său. Un număr
reprezentativ din petițiile adresate Institutului au avut ca obiect accesul la o locuință
socială în condițiile în care limitările economice au determinat ca rezidenții să se
confrunte cu dificultăți de natură financiară în demersurile de obținere a unei atare
locuințe. Dreptul la pensie a fost evidențiat, în conținutul petițiilor primite la Institut, atât
în dimensiunea privitoare la incorecta stabilire a cuantumului acestuia cât și în ceea ce
privește îndeplinirea cerințelor legale necesare pentru exercitarea efectivă a acestuia. În
aceeași ordine de idei, condițiile socio-economice precare au produs repercusiuni pe piața
muncii, angajatorii dispunând concedieri abuzive, întârziind plata salariilor sau menținând
un climat de muncă contrar drepturilor omului. În relație cu menținerea unui climat de
muncă corespunzător protecției și promovării drepturilor omului au fost formulate petiții
prin care au fost solicitate informații suplimentare privitoare la hărțuirea morală la locul de
muncă astfel cum a fost reglementată prin Legea nr. 167/2020. De asemenea, au fost
reclamate abuzuri ale angajatorilor având ca obiect modificarea, cu nerespectarea
condițiilor legale, a relațiilor de muncă. Luând în considerare formele multiple în care se
pot concretiza drepturile sociale, petițiile circumscrise problematicilor sociale au fost
redirecționate spre competentă soluționare autorităților cu atribuții în materie (menționăm,
cu titlu exemplificativ, autoritățile administrației publice locale, Avocatul Poporului,
Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Casele Județene de Pensii).
În privința grupurilor vulnerabile (copii, femei, persoane cu dizabilități, persoane
aflate în condiții de detenție, migranți și refugiați), petițiile evocă unele limitări de drepturi
care le sunt comune, precum: dreptul la integritate fizică și psihică, accesul la servicii
medicale, dreptul la educație, dreptul la demnitate. De asemenea, fiecărei categorii
vulnerabile îi corespund unele probleme particulare sesizate în petiții: dreptul de a avea
legături personale cu ambii părinți (copii), dreptul de a nu fi suspus niciunei forme de
violență (femei), dreptul de a fi transferat la un alt penitenciar mai apropiat de localitatea
de domiciliu cu respectarea cerințelor legale, dreptul la a avea acces la condiții de detenție
în acord cu standardele demnității umane (persoanele aflate în condiții de detenție), dreptul
de a beneficia de accesibilizarea serviciilor publice (persoanele cu dizabilități), dreptul de
a beneficia de formele legale de protecție pe perioada în care se află pe teritoriul României
(migranți și refugiați). Constatând că aspectele comune care lezează exercițiul drepturilor
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile sunt, în esență, de natură socială, acestea au
fost redirecționate către instituții abilitate în materie socială –un rol important revenind în
acest sens autorităților administrației publice locale. Acestea au competența de a interveni
în mod direct în sprijinul cetățenilor. În revers, petițiile care prezintă probleme particulare,
incidente sferei drepturilor unei categorii specifice a grupurilor vulnerabile au fost
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redirecționate către autoritățile competente în materie: Direcțiile Generale de Asistență
Socială și Protecția Drepturilor Copilului, Avocatul Copilului, Administrația Națională a
Penitenciarelor, Avocatul Poporului, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilități, Copii și Adopții, Inspectoratele Județene de Poliție, Inspectoratul General
pentru Imigrări ș.a.
Relația dintre cetățeni și autoritățile publice a fost reflectată în petițiile primite din
două perspective distincte: (1) din perspectiva raportului cu autoritățile administrației
publice și (2) din perspectiva raporturilor cu autoritățile judecătorești.
Primul aspect evocă probleme de infrastructură sesizate de cetățeni autorităților
administrative competente și nesoluționate/nesoluționate în termenul legal (cu titlu
exemplificativ menționăm: restricționarea accesului fizic la locuința proprietate personală
din cauza lucrătorilor executate de vecini și/sau de autoritățile locale, poluarea fonică
cauzată de zgomotul provenit de la lucrările executate în apropierea locuințelor,
alimentarea defectuoasă cu energie termică, lipsa accesului la instalații sanitare și la apă
potabilă). În temeiul bunei colaborări interinstituționale și având în vedere mandatul
asumat prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea
Avocatul Poporului potrivit căruia Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea
drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice,
Institutul a redirecționat petițiile având ca obiect protecția drepturilor cetățenești în
raporturile cu autoritățile administrației publice către instituția Avocatului Poporului.
Petițiile care se referă la protecția drepturilor cetățenilor în raporturile cu autoritățile
judecătorești comportă un conținut complex, aducând în discuție elemente precum:
formalitățile care trebuie să fie îndeplinite de cetățeni pentru a contesta, în fața autorităților
competente potrivit legii, hotărârile instanțelor de judecată sau soluțiile pronunțate de
procurori. Capitolul VI din Constituție intitulat Autoritatea judecătorească reglementează
trei aspecte distincte: (1) activitatea instanțelor judecătorești, (2) activitatea Ministerului
Public și (3) activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. În sensul celor stabilite de
prevederile constituționale, petițiile primite de Institut vizează fie exercitarea, de către
justițiabili, a căilor de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătorești, fie
exercitarea de către justițiabili a remediilor legale împotriva soluțiilor pronunțate de
procurori. În ipoteza pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive, justițiabilii au
solicitat în petiții sprijin tehnic și logistic pentru a se adresa Curții Europene a Drepturilor
Omului, Institutul punând la dispoziție Ghidul de completare a formularului de cerere
CEDO, cât și a Formularului de cerere CEDO (în format fizic sau online). În privința
nemulțumirilor exprimate de cetățeni având ca obiect soluțiile pronunțate de instanțele de
judecată sau de procurori, Institutul a oferit informații asupra demersurilor legale pe care
le pot întreprinde pentru a obține realizarea interesului legitim al justițiabilului, accentuând
importanța respectării prevederilor legale în materie, a exercitării căilor de atac prevăzute
de lege și a consultării unui avocat specializat în materie. Institutul a redirecționat, la
solicitarea expresă a petenților și în limitele mandatului legal asumat, petițiile care aveau
ca obiect protecția drepturilor cetățenilor în relația cu autoritățile judecătorești către
instanțele de judecată, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției
Judiciare, Procurorului General al României, Secției de Investigare a Infracțiunilor din
Justiție.
Pe fondul pandemiei de COVID-19, coordonatele existenței în societate au fost
reconfigurate –aspect care este ilustrat în multiple arii de interes ale drepturilor omului: (1)
dreptul la egalitate și nediscriminare; (2) dreptul la sănătate; (3) dreptul cetățenilor la
protecție în cazul producerii de infracțiuni.
Introducerea sistemului certificatelor digitale interoperabile de vaccinare, testare și
vindecare de COVID-19 a generat, la nivel național, o diferențiere între cetățenii din
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perspectiva posibilității de a accesa (fizic) autoritățile/instituțiile publice sau agenții
economici. În acest context, cetățenii care au optat pentru nevaccinarea împotriva virusului
SARS-CoV-2 au invocat, în petițiile transmise Institutului, un tratament diferențiat
nejustificat în raport cu situația cetățenilor vaccinați, fără a exista în acest sens o justă
cauză. Cetățenii au calificat respectivele diferențieri drept discriminări pe criteriul
vaccinării, solicitând intervenția directă a autorității competente pentru restabilirea
drepturilor lor. În temeiul mandatului legal în domeniul promovării drepturilor omului,
Institutul a răspuns solicitărilor cetățenilor, acordându-le sprijin prin redirecționarea
petițiilor către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Acesta din
urmă are rolul, potrivit articolului 1 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1194/2001, de a
implementa principiul egalității între cetățeni, prevăzut în Constituția României, în
legislația internă în vigoare și în documentele internaționale la care România este parte.
Dreptul la sănătate este analizat prin raportare la petițiile cetățenilor, în legătură cu
lipsa de reacție din partea autorităților sanitare la solicitările cetățenilor infectați cu virusul
SARS-CoV-2 și cu barierele birocratice care limitează drepturile cetățenilor. În scopul
sprijinirii cetățenilor, Institutul a redirecționat petițiile primite către autoritățile competente
în materie: Ministerul Sănătății, Direcțiile Județene de Sănătate Publică, Avocatul
Poporului, unitățile spitalicești.
Dreptul cetățenilor de a fi protejați în cazul producerii de infracțiuni este riguros
configurat în contextul intensificării fenomenului violenței – fapt care a determinat
cetățenii să formuleze petiții invocând protejarea integrității fizice și psihice, a
patrimoniului, a demnității umane. Remarcăm că infracțiunile expuse de cetățeni în
petițiile transmise Institutului au ca obiect material fapte produse cu violență, fapte
îndreptate împotriva patrimoniului, fapte de corupție ș.a. Pentru a veni în sprijinul
cetățenilor, Institutul a acordat informații explicative referitoare la demersurile legale care
pot fi întreprinse, redirecționând totodată respectivele petiții către Inspectoratele Județene
de Poliție sau către parchetele abilitate.
Redăm în rândurile de mai jos un tablou sinoptic al drepturilor și libertăților invocate
de cetățeni în petițiile adresate Institutului:
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Petițiile întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 544/2001 constituie o formă de asigurare
a transparenței instituționale care este plasată în serviciul cetățenilor dar și în serviciul
altor autorități și instituții publice 54.
În cursul anului 2021 Institutul a fost sesizat de cetățeni, organizații nonguvernamentale, autorități/instituții publice care au manifestat interes față de activitatea
Institutului sau de problematicile circumscrise domeniului drepturilor omului: informații
privitoare la mandatul Institutului, la aspectele tehnico-administrative relevante, la
publicațiile rezultate din activitatea de cercetare a Institutului; informații referitoare la
Campania IRDO-ANES pentru conștientizarea hărțuirii morale la locul de muncă;
informații având ca obiect instrumentele și mecanismele juridice relevante pentru
domeniul drepturilor omului de la nivelul principalelor sisteme de protecție a drepturilor
omului; informații despre asistența juridică și asistența extrajudiciară; informații relative la
instituțiile naționale de drepturile omului de la nivel național și din statele europene;
informații despre cadrul juridic relevant de la nivel național (extrase din Codul Civil,
Codul de Procedură Civilă); informații referitoare la acțiunile desfășurate de Institut în
domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor bazate pe ură.
Punctele de vedere redactate de Institut din oficiu sau la solicitarea cetățenilor
constituie rezultatul activităților de cercetare-documentare care alcătuiesc nucleul
mandatului legal asumat conform Legii nr.9/1991. Problematicile care au constituit
obiectul punctelor de vedere elaborate de Institut au fost reprezentate de: (1)
admisibilitatea, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, a unei cereri individuale
formulate de angajator având ca obiect protecția dreptului la sănătate al lucrătorilor săi; (2)
restrângerea libertății de circulație prin dubla carantină ca urmare a unei erori medicale;
(3) particularitățile normelor internaționale, regionale europene și naționale privind
protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități; (4) drepturilor persoanelor vârstnice,
protecția împotriva actelor discriminatorii, protecția drepturilor de proprietate intelectuală
etc. Întrevederile desfășurate la sediul Institutului s-au desfășurat cu respectarea regulilor
în vigoare și a cerințelor de protecție epidemiologică și s-au concretizat în dezbateri asupra
unor teme de substanță din domeniul drepturilor omului (admisibilitatea cererilor
individuale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, protecția drepturilor cetățenilor în
raporturile cu autoritățile judecătorești, protecția angajatului în relațiile de muncă,
protecția dreptului de proprietate privată). Reprezentanții Institutului au urmărit expunerile
cetățenilor, oferindu-le material informativ pe suport fizic sau electronic (formulare,
statute sau regulamente ale autorităților administrative sau judecătorești de la nivel
național sau internațional) și explicându-le mandatul autorităților competente în spețele
evocate.

Conform articolului 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în
conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.
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IV. COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ÎN PLAN
NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
Conform legii de înființare a Institutului Român pentru Drepturile Omului, mandatul
Institutului prevede, de asemenea, asigurarea unei mai bune cunoașteri de către
organismele publice a problematicii drepturilor omului, în special prin aducerea la
cunoștința acestora a documentelor, practicilor și uzanțelor internaționale în domeniul
drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci când este necesar.

1. Relația cu Parlamentul României
Potrivit art. 3 din Legea nr. 9/1991, Institutul poate furniza documentații, la cererea
comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care privesc drepturile omului din proiectele
de legi și alte probleme examinate în Parlament.
În acest sens menționăm dezbaterile organizate de comisiile parlamentare de specialitate
din cadrul Parlamentului la care Institutul a participat și în cadrul cărora reprezentanții
IRDO au prezentat puncte de vedere:
Camera Deputaților:
•
Două sesiuni de formare cu tema Statutul juridic al apărătorilor omului și
instituțiile naționale de drepturile omului, pentru personalul Camerei Deputaților
Senat:
•
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind interzicerea discriminării
pe motiv de vaccinare;
•
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minoritățipunct de vedere privind propunerea legislativă L454/2021 privind stabilirea unor
măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din
cadrul unor unități publice și private;
•
Două sesiuni de formare cu tema Statutul juridic al apărătorilor omului și
instituțiile naționale de drepturile omului, pentru personalul Senatului

2. Colaborarea cu alte instituții
Ministerul Afacerilor Externe: Solicitare contribuție IRDO pentru elaborarea raportului
părții române la jumătate de termen pentru Evaluarea Periodică Universală (UPR)
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Ministerul Educației: obținerea acreditării și pentru format online pentru cursul de
formare continuă Comunicare, Informare, Dezvoltare, Conștientizare. Educația pentru
drepturile copilului, organizat de Institut în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov,
Casa Corpului Didactic Cluj, Casa Corpului Didactic Olt și adresat cadrelor didactice și
consilierilor școlari.
Organizarea unor cursuri de formare de formatori, în format online, prin intermediul
caselor corpului didactic/inspectoratelor școlare pentru inspectori, profesori metodiști,
cadre didactice care realizează educația pentru drepturile omului în învățământul
preuniversitar; continuarea organizării, cu sprijinul inspectoratelor școlare și al caselor
corpului didactic, a concursului național de creativitate didactică menit să stimuleze
realizarea de materiale didactice auxiliare pentru predarea-învățarea elementelor
referitoare la problematica drepturilor omului în învățământul preuniversitar; participarea
reprezentanților IRDO la desfășurarea și jurizarea unor concursuri naționale/olimpiade din
domeniul disciplinelor socio-umane, acordând premii celor mai valoroase lucrări cu
tematica din domeniul drepturilor omului.
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați: este partenerul
alături de care Institutul a lansat cea de a doua etapă a Campaniei naționale privind
combaterea hărțuirii morale la locul de muncă. Datele colectate pe perioada desfășurării
campaniei au contribuit la elaborarea Ghidului practic de combatere a hărțuirii la locul de
muncă, instrument de lucru util tuturor celor care s-au confruntat cu acest fenomen.
La invitația Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați IRDO a
participat la Reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse în calitate de
nou membru ales al CONES. Webinarul cu tema Coeziune instituțională pentru
promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței, eveniment organizat în cadrul
Grupului de lucru pentru combaterea violenței domestice și s-a constituit într-o platformă
de dezbateri a fenomenului violenței împotriva femeilor.
Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități: Pe parcursul acestui an a fost încheiat un parteneriat între
cele două instituții cu privire la colaborarea instituțională în domeniul promovării și
protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din România și monitorizarea
implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În acest sens,
Institutul a elaborat și susținut, în format online, un curs destinat personalului de
specialitate din cadrul Consiliului de Monitorizare pe tema implementării CDPD. Modulul
a fost constituit din cinci sesiuni de formare organizate în perioada 28 octombrie – 20
decembrie 2021. De asemenea, Institutul a participat la reuniunile Grupului de lucru
constituit de Consiliul de Monitorizare, privind revizuirea documentelor ce stau la baza
activității de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu
dizabilități.
Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Titu Maiorescu
CEDROM: Campania pentru conștientizarea violenței împotriva femeilor în rândul
tinerilor, la nivel universitar, desfășurată în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie și care
s-a alăturat, împreună cu IRDO, la Campania internațională a celor 16 zile de activism
pentru combaterea violenței împotriva femeilor.
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Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civică care activează la nivelul Casei
Corpului Didactic Bacău: sesiuni de formare cu tema Diversitate și toleranță. De la
libertatea gândului la libertatea cuvântului și Restrângeri și limitări ale exercițiului
drepturilor omului în perioada pandemiei de COVID-19, cu participarea elevilor și
cadrelor didactice de la Colegiul Național Ferdinand I, Colegiul Economic Ion Ghica,
Colegiul Mihai Eminescu și Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău.
Școala Gimnazială Sfântul Nicolae din Târgu Jiu: două sesiuni de formare cu tema
Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici naționale și internaționale pentru
organizații și instituții de învățământ și educație, cu participarea personalului didactic,
nedidactic și auxiliar
Asociația Europeană a Studenților la Drept (ELSA): este partenerul alături de care
IRDO a desfășurat, în perioada 4 mai – 15 iulie, o serie de acțiuni în cadrul Campaniei
Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic, și anume: webinariile Libertatea de
exprimare și de informare în contextul provocărilor existente la nivel internațional și
național și Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului;
concursul de eseuri Cenzura și morala publică într-o lume distopică. În urma selecției
organizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului și de
Rețeaua Europeană a Organismelor privind Egalitatea, IRDO a fost desemnat să prezinte
conținutul și rezultatele acestei campanii asupra dreptului la informare și exprimare în
cadrul Forumului Drepturilor Fundamentale 2021 la sesiunea Importanța comunicării:
împreună pentru egalitate și drepturile omului (The power of narrative: together for
equality and human rights).
IRDO alături de ELSA a lansat la nivel național, în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie
Campania Stop violenței împotriva femeilor, eveniment de conștientizare a realității
privind situația respectării drepturilor femeilor din România prin diseminarea mesajelor de
încurajare și sprijin pentru victimele violenței.
Concursul de procese simulate privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor
Omului, este un alt eveniment organizat de IRDO în cadrul parteneriatului, cu participarea
studenților de la diferite facultăți de drept din țară, membrii ai ELSA.
Uniunea Democrată Tătară: IRDO a fost cooptat în calitate de observator în prima ediție
a proiectului Uniți în diversitate. No Discrimination derulat alături de Biroul Mediatorului
Claudia Crina Balint, Colegiul Național Ion Neculce și Academia Română, având ca
obiective promovarea toleranței, valorificarea diversității culturale și lupta împotriva
discriminării, urmând ca în cadrul celei de-a doua ediții a proiectului, care se va desfășura
în cursul anului 2022, Institutul este partener urmând să susțină seminarii tip curs care se
vor finaliza cu o serie de prezentări realizate de către elevi sub coordonarea cadrelor
didactice sub titlul Identitatea interculturală: o viziune pentru România.
Facultatea de Drept și Facultatea de Litere din cadrul Universității București;
Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu; Academia de Studii Economice și
Asociația Europeană a Studenților la Drept: realizarea, în format online, a stagiului de
practică a studenților programului de licență și master, în baza acordurilor de practică
încheiat cu Institutul
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3. Cooperarea cu instituții internaționale și regionale
Institutul Român pentru Drepturile Omului are, totodată, și mandatul de a informa opinia
publică de peste hotare, organismele internaționale, în legătură cu modalitățile practice
prin care drepturile omului sunt asigurate și respectate în România. În acest sens, potrivit
art. 6 din Legea nr. 9/1991, Institutul poate stabili relații de colaborare cu instituții pentru
drepturile omului sau organisme similare din alte țări, precum și cu organizații
internaționale și regionale care desfășoară activități în domeniul drepturilor omului.
Principalii parteneri internaționali cu care IRDO colaborează sunt: Înaltul Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Drepturilor Omului, Consiliul Europei, OSCE - Biroul pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene.
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturilor Omului
În cursul acestui an, Institutul a fost implicat în procesul de realizare a raportului părții
române la jumătate de termen pentru Evaluarea Periodică Universală (UPR).
La solicitarea Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului pentru Raportorul Special al
ONU privind violența împotriva femeilor, cauzele și consecințele acesteia Institutul a
oferit informații privind femicidul la nivel național. Astfel, datele oferite au privit
următoarele aspecte ale acestei problematici: existența sau procesul de creare a unui
Observator al femicidului sau a unui Observator al violenței împotriva femeilor cu rol de
monitorizare a femicidului; măsurile concrete pentru îmbunătățirea sprijinului acordat
victimelor violenței și de prevenire a femicidului. Contribuțiile din partea statelor membre
ONU, a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, agențiilor ONU, societății civile,
mediului academic și altor părți interesate au fost prezentate de către raportorul special
ONU la cea de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
În acest an, IRDO a transmis Comitetului ONU pentru drepturi economice, sociale și
culturale un document cu propuneri pentru elaborarea Listei de probleme, urmare a
examinării celui de-al șaselea raport periodic transmis de România conform articolelor 16
și 17 ale Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale.
Documentul elaborat de Institut conține informații privind: egalitatea de gen, dreptul la
muncă și la condiții favorabile de muncă, securitate socială, dreptul la sănătate, dreptul la
educație. Urmare transmiterii documentului realizat de Institut, Comitetul ONU pentru
drepturi economice, sociale și culturale a adoptat Lista de probleme, iar unele dintre
propunerile înaintate de IRDO, precum nivelul scăzut de raportare a violenței de gen și
răspunsul necorespunzător al autorităților de aplicare a legii, măsuri pentru asigurarea
ocupării forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități, măsuri privind îmbunătățirea
accidentelor la locul de muncă se regăsesc în documentul elaborat de Comitet.
Concursul ONU adresat tinerilor privind Impactul schimbărilor climatice asupra
drepturilor omului la apă potabilă sigură și salubritate, organizat de Raportorul Special al
ONU privind drepturile omului la apă potabilă sigură și salubritate, în colaborare cu
Raportorul Special al ONU privind drepturile omului și mediu, a fost promovat, în cursul
lunii mai, de Institutul Român pentru Drepturile Omului în școlile, liceele și colegiile
partenere.
IRDO a participat, în data de 13 iulie, în cadrul Forumului politic la nivel înalt al ONU
privind dezvoltarea durabilă, la evenimentul adiacent cu tema Asigurarea unei redresări
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durabile prin care se realizează drepturile omului și Agenda 2030, prilej cu care a fost
evidențiat impactul negativ al pandemiei COVID -19 asupra democrației și a exercitării
drepturilor omului, remarcându-se, de asemenea, faptul că o redresare durabilă în urma
pandemiei de Covid-19 necesită o abordare bazată pe drepturile omului și angajamentul
societății civile.
Pe 25 octombrie, Institutul a participat la evenimentul online de lansare a Ghidului pentru
formatori privind Drepturile omului la frontierele internaționale, organizat de Oficiul
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și de Biroul ONU pentru Combaterea
Terorismului
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)
Institutul a participat la cea de-a doua Reuniune Suplimentară asupra Dimensiunii Umane,
organizată de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR),
având ca temă principală Legiferarea democratică: asigurarea participării, o platformă
pentru un schimb de opinii privind procesul legislativ democratic, precum și asupra
modalităților prin care statele participante la OSCE se pot asigura că legislația lor respectă
standardele internaționale privind drepturile omului.
În cursul acestui an, IRDO a participat la evenimentele privind Monitorizarea poliției de
frontieră în regiunea OSCE – o abordare a migrației din perspectiva drepturilor omului și
Intoleranța și discriminare în timpul pandemiei de COVID – 19. Perspective ale societății
civile.
Consiliul Europei
Institutul a elaborat comentariile înaintate Comitetului European pentru Drepturile Sociale
din cadrul Consiliului Europei, la Raportul cu privire la aplicarea Cartei sociale europene
transmis de România. Comentariile transmise de IRDO s-au axat în special pe componenta
referitoare la sănătate.
Uniunea Europeană
În raportul anual privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
lansat în luna decembrie de Comisia Europeană, Institutul Român pentru Drepturile
Omului este menționat la exemple de inițiative neguvernamentale care promovează în mod
continuu utilizarea și cunoașterea drepturilor conținute în aceasta. De asemenea, sunt
evidențiate cursurile cu privire la prevederile Cartei drepturilor fundamentale a UE
susținute de IRDO în perioada 2019-2020 și adresate unei variate categorii profesionale
care, prin specificul activităților, trebuie să cunoască și să aplice drepturile omului, și
anume: personalul din structurile poliției de frontieră, agenți din cadrul Centrelor
Naționale de Reținere și Arestare Preventivă, membri Baroului București, cadre didactice,
inspectori școlari, ș.a..
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Institutul a participat la seminarul online cu tema Rolul Cartei Uniunii Europene privind
drepturile fundamentale în activitatea organismelor de egalitate și a instituțiilor naționale
de drepturile omului organizat de Agenția Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
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în parteneriat cu Rețeaua Europeană a Organismelor privind Egalitatea și Rețeaua
Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului.
Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului
În februarie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, la evenimentul
privind Protejarea persoanelor strămutate și a apatrizilor: rolul și experiențele
Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (INDO) și oportunități de colaborare cu
Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), eveniment organizat de
Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI), UNHCR și
Misiunea Permanentă a Norvegiei la Geneva. În cadrul acestui eveniment a fost lansat
Ghidul privind cooperarea UNHCR cu Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului .
La evenimentul la nivel înalt de lansare a Planului global de acțiune al GANHRI cu
privire la apărătorii drepturilor omului și spațiul civic, organizat în parteneriat cu Oficiul
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a participat și Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului (ENHHRI)
Institutul este membru fondator al Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale de Drepturile
Omului. Scopul ENNHRI este de a întări promovarea și protecția drepturilor omului pe
întreg cuprinsul Europei, reunind toate instituțiile naționale de drepturile omului în
vederea colaborării pe un larg spectru al problematicii drepturilor omului și pentru a le
sprijini să se dezvolte.
IRDO participă activ în cadrul rețelei atât prin intermediul grupurilor de lucru în care este
membru, cât și prin intermediul diferitelor proiecte coordonate de ENNHRI.
La solicitarea Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, IRDO a
răspuns chestionarului cu privire la Planificarea strategică pentru anul 2021, ce cuprindea
propuneri privind schimbarea viziunii actuale a ENNHRI pentru a îmbunătăți vizibilitatea
și rolul acestei rețele. De asemenea, acesta includea întrebări cu privire la activitățile în
care se poate îmbunătăți relație dintre instituțiile naționale pentru drepturile omului și
rețeaua europeană.
Institutul Român pentru Drepturile Omului, în calitate de membru al Rețelei Instituțiilor
Naționale de Drepturile Omului a participat în perioada 11-25 iunie la programul de
formare ENNHRI Academy 2021 cu tema Protejarea apărătorilor drepturilor omului și
co-crearea unui spațiu incluziv al societății civile, organizat de ENNHRI și de Biroul
pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE, destinat personalului
de nivel superior și mediu din instituțiile naționale pentru drepturile omului. Urmare a
participării active în cadrul programului ENNHRI Academy, Institutul și-a asumat
angajamentul de a disemina informațiile primite în cadrul unor sesiuni de formare, ce s-au
concretizat prin susținerea de către IRDO a câte două sesiuni de formare cu tema Statutul
juridic al apărătorilor drepturilor omului și instituțiile naționale de drepturile omului
adresate personalului din cadrul Camerei Deputaților și Senatului.
De asemenea, IRDO a participat și la Sesiunea Opțională a Academiei ENNHRI 2021
privind Instituțiile naționale de drepturilor omului ca apărători ai drepturilor omului:
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depășirea provocărilor și protejarea colegilor apărători ai drepturilor omului în contextul
migrației.
În luna mai, ENNHRI a lansat studiul privind Schimbările climatice și drepturile omului
în contextul european, document elaborat la inițiativa instituțiilor naționale pentru
drepturile omului din Germania și Norvegia, pe baza contribuțiilor primite de la alte 12
instituții, printre care se numără și Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Institutul a participat, în data de 12 octombrie, la Forumul Drepturilor Fundamentale 2021
în cadrul sesiunii cu tema Importanța comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile
omului, în urma selecției realizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru
Drepturile Omului și de Rețeaua Europeană a Organismelor privind Egalitatea. În cadrul
evenimentului, IRDO a prezentat conținutul și rezultatele Campaniei Rolul tinerilor în
promovarea dialogului democratic, organizat de Institut în parteneriat cu ELSA București.
Grupurile de lucru în care este membru IRDO sunt:
•
Grupul de lucru juridic - monitorizează activitatea Curții Europene a
Drepturilor Omului pentru a identifica cazuri în domenii prioritare și pentru a lua
în considerare intervenții ca parte terță. Activitatea curentă a grupului de lucru
include și contribuția continuă în procesul de examinare a reformei și consolidării
sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului.
• Grupul de lucru pentru implementarea Convenției privind drepturile
persoanelor cu dizabilități (CDPD). În cadrul Grupului sunt dezbătute și analizate
aspecte privind implementarea diferitelor articole din CDPD, dezvoltarea de
indicatori privind monitorizarea implementării Convenției, dialogul cu Comitetul
ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, jurisprudența recentă a CEDO în
domeniu ș.a.
•
Grupul de lucru privind drepturile economice și sociale – monitorizarea
efectelor politicilor economice asupra drepturilor omului; consolidarea capacității
instituțiilor naționale pentru drepturile omului prin schimbul de informații și
practici, dezvoltarea instrumentelor, formare.
În calitate de membru în acest Grup de lucru al ENHHRI, IRDO a participat la
evenimentul online Împotriva discriminării pe criteriul vârstei și către o cetățenie
socială activă pentru persoanele vârstnice, organizat în cadrul Platformei Consiliul
Europei - Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA) - Rețeaua
Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) - Rețeaua
Europeană a Organismelor de Egalitate (EQUINET) privind drepturile economice
și sociale.
•
Grupul de lucru privind azilul și migrația – permite schimbul de cunoștințe
și experiență pentru a consolida cooperarea regională și internațională în domeniul
azilului și migrației; facilitează angajamentul față de mecanismele regionale
privind problemele legate de azil și migrație.
Pe parcursul anului 2021 majoritatea întâlnirilor acestui grup de lucru au avut ca
teme supuse dezbaterilor rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului și
provocările actuale asupra acestui grup vulnerabil.
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În luna mai IRDO a participat la webinarul O analiză a fondurilor pentru migrație
– rolul instituțiilor naționale, oportunități și provocări, prilej cu care instituțiile
naționale pentru drepturile omului au fost informate cu privire la noile reglementări
privind fondurile UE 2021-2027 referitoare la migrație și la gestionarea
frontierelor. În cadrul evenimentului, instituțiile naționale pentru drepturile omului
au prezentat activitățile și provocările cu care se confruntă la nivel național,
precum și noi căi de acțiune în domeniul migrației și azilului în conformitate cu
mandatul fiecărui institut în parte.
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, în data de 2 iunie, la
întâlnirea la nivel înalt privind Respectarea drepturilor migranților la frontiere și
rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului în acest demers, ocazie cu
care au fost analizate aspecte privind: protejarea dreptului la azil, condiții adecvate
de primire și protecție împotriva detenției arbitrare, violenței și respingerii.
•
Grupul de Lucru privind situația lucrătorilor care oferă servicii de
îngrijire la domiciliu
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 21 ianuarie la
webinarul organizat de acest Grup de lucru privind situația la locul de muncă și
condițiile de trai ale lucrătorilor care oferă servicii de îngrijire la domiciliu.
Asociația Francofonă a Comisiilor Naționale de Drepturile Omului (AFCNDH)
În 27 ianuarie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la webinarul cu
tema Instituțiile de drepturile omului și accesul la căi de recurs în materie de respectare a
drepturilor în cadrul entităților economice, organizat de AFCNDH, Institutul Danez și
Organizația Internațională a Francofoniei.
Institutul a participat la cel de-al doilea webinar pe tema Întocmirea rapoartelor
alternative de către Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului. Coordonate generale
și bune practici, adresat instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organizat în
continuarea dezbaterilor din 25 noiembrie 2020.
Equinet (Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de Egalitate)
IRDO a participat, în perioada 25-26 octombrie, la cele două sesiuni ale Conferinței Orașe
egale și reziliente – promovarea egalității și abordarea discriminării, organizate de
Equinet. Prima sesiune a conferinței a avut ca temă Egalitatea și nediscriminarea la nivel
local. În partea a doua a sesiunii Schimb de bune practici și stabilirea de legături pentru
cooperare , Institutul a participat la grupul de lucru cu tema: Cele mai bune modalități
pentru promovarea egalității la nivel local – schimb de bune practici, prilej cu care și-a
evidențiat activitățile: cursuri de formare; campanii de combatere a rasismului, xenofobiei
și a discursului de incitare la ură, de combatere a violenței împotriva femeilor, formare și
conștientizare în rândul tineretului privind toleranța, acceptarea diversității, integrarea în
societate a migranților și refugiaților; menționându-se atât studiul privind Schimbările
climatice și impactul acestora asupra drepturilor omului dar și Caravana IRDO „Împreună
pentru o lume mai bună” desemnată exemplu de bune practici în cadrul Săptămânii
europene de acțiune împotriva rasismului.
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V.

RESURSE UMANE

Institutul Român pentru Drepturile Omului funcționează în baza Legii nr.9 din 1991,
având structura de personal prevăzută în anexa la Lege, cu funcțiile de conducere și de
execuție asimilate în baza Legii 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice. Statul de funcții al IRDO cuprinde un număr de 24 posturi, având din
2010 finanțate doar 22 de posturi. Personalul institutului este repartizat în patru sectoare:
Sectorul Cercetare, Sectorul Documentare și Informare, Sectorul Formare și pregătirea
specialiștilor și un Sector Administrativ. Institutul Român pentru Drepturile Omului este
condus de un Consiliu General cuprinzând reprezentanți ai grupurilor parlamentare,
membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
ale Camerei Deputaților și Senatului, precum și oameni de știință, din mediul academic,
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor omului.
Consiliul General va desemna dintre membrii săi un Comitet Director format din 7
persoane, care va asigura conducerea activității curente a institutului. Directorul executiv
reprezintă institutul ca persoană juridică.
Salariații institutului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de
muncă (personal contractual) iar posturile sunt ocupate prin concurs conform legislației în
vigoare. Funcțiile din statul de funcții al IRDO sunt asimilate în baza Legii 153 /2017
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv conform
Anexei I (Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare), anexei III
(cultură și unități de cultură) și anexei VIII (Alte funcții bugetare). Conform statului de
funcții pe 2021 din cele 22 de posturi finanțate, sunt ocupate 11 posturi la finele anului
2021, 1 post de cercetător științific I are contractul de muncă suspendat din 5 octombrie
2019 pe o perioadă de 4 ani, un post de documentarist are contractul de muncă suspendat
pentru creștere copil din data de 19 august 2021, iar 9 posturi sunt vacante. Din data de 5
martie 2019, postul de director adjunct a devenit vacant ca urmare a pensionării titularului
de post, prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă și stagiu de cotizare.
Pentru a asigura buna funcționare a activității institutului și a completa numărul de
angajați cu personal de specialitate, este necesară ocuparea prin concurs a posturilor
vacante, dar acest lucru nu s-a putut efectua în cursul anului 2021, ca urmare a instituirii
pe teritoriul României, în baza Decretului nr. 195/16 martie 2020 și a Decretului nr.
240/14 aprilie 2020 a stării de urgență, care s-a prelungit prin Hotărârile Comitetului
național pentru situații de urgență cu starea de alertă până la finele anului 2021.
Astfel la finele anului 2021, rămân vacante 9 posturi, respectiv 1 post director
adjunct, 3 posturi cercetător științific I, 2 post cercetător științific II, 1 post administrator,
1 post secretar-dactilograf și 1 post portar.
Institutul Român pentru Drepturile Omului, referitor la politica de resurse umane,
rămâne consecvent în aplicarea unei strategii coerente de dezvoltare profesională a
personalului, bazată pe consolidarea și aprofundarea cunoștințelor. În acest sens, și în anul
2021 s-a elaborat Planul de formare profesională, în care s-au planificat cursuri de formare
pentru un număr de 7 salariați.
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În cursul anului 2021, un număr de 2 salariați au urmat cursuri de pregătire
profesională organizate de SC Expert Aktiv Group SRL, respectiv abordarea de soluții
actuale privind salarizarea personalului contractual, achiziții publice și control intern
managerial.
Conform prevederilor legale în vigoare, IRDO oferă studenților, masteranzilor și
doctoranzilor de la universitățile din țară/străinătate, precum și altor persoane interesate,
posibilitatea de a efectua stagii de practică și/sau voluntariat în cadrul sectoarelor de
specialitate din institut.
Contextul general determinat de riscurile infectării cu SARS-Cov-2 a impus
suspendarea stagiilor de practicași voluntariat pe perioada stării de urgență, ulterior
prelungindu-se și pe perioada stării de alertă.
Stagiile de practică nu au avut loc pe parcursul anului 2021.
Stagiile de practică nu sunt remunerate, iar perioada stagiului este stabilită cu
respectarea normelor cerute de instituțiile de învățământ superior de la care provin și cu
prevederile Codului Muncii în ceea ce privește programul de lucru. Fiecare
stagiar/voluntar beneficiază de un mentor pe durata stagiului de practică/voluntariat. La
sfârșitul stagiului, absolventul primește o adeverință de stagiu de practică în care se
descriu, pe scurt, activitățile efectuate și competențele dobândite, iar voluntarul
beneficiază de un certificat de voluntariat.
Riscurile infectării cauzate de pandemia COVID-19 au impus desfășurarea
cursurilor de formare în regim online. În acest sens s-a achiziționat platforma ZOOM, căști
și microfoane pentru participarea la aceste cursuri.
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VI. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
În activitatea desfășurată, Institutul Român pentru Drepturile Omului a urmărit în
permanență, și în cursul acestui an, perfecționarea sistemului de control intern prin
consolidarea eficienței și eficacității activității instituționale, respectarea normelor și
politicilor adoptate în domeniul controlului intern în scopul asigurării calității serviciilor
publice.
În ceea ce privește activitatea de audit intern, potrivit structurii organizatorice
Institutul nu are un compartiment distinct de audit public intern, această activitate fiind
îndeplinită de către Compartimentul de audit public intern din cadrul Camerei Deputaților,
care efectuează la un interval de trei ani misiunea de audit financiar. În anul 2021, în
cadrul Institutului, nu a avut loc nicio misiune de audit financiar.
Structura de specialitate instituită în cadrul IRDO în vederea consolidării sistemului
de control intern managerial este Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial
constituită la nivelul Institutului conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
care asigură atingerea obiectivelor într-un mod eficient, eficace și economic, cu
respectarea legii, a reglementărilor în vigoare și a deciziilor conducerii.
Competențele Comisiei de monitorizare privesc: coordonarea procesului de
actualizare a obiectivelor generale și specifice a activităților procedurale, a procesului de
gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, analiza și avizarea
procedurilor formalizate și a sistemului de monitorizare, raportare și informare către
conducătorul entității publice.
În anul 2021, a fost îndeplinită obligația de raportare anuală a situației sistemului de
control intern/managerial la nivelul Institutului, raportându-se Comisiei de monitorizare din cadrul
Camerei Deputaților, ordonatorul principal de credite, situațiile centralizatoare privind stadiul

implementării sistemului de control intern/managerial și efectuarea auto-evaluării stadiului
implementării standardelor de control intern managerial în cadrul IRDO, informații care
stau la baza întocmirii Raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial.
Documentele de raportare anuală a situației sistemului de control intern managerial
au fost încărcate și pe Platforma SCIM-SGG, destinată raportării stadiului implementării și
dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităților publice.
În cursul anului 2021 au fost elaborate 2 proceduri operaționale, și anume:
Procedura operațională privind operarea în FOREXEBUG – sistemul electronic de
raportare a situațiilor financiare și Procedura operațională privind munca la distanță. De
asemenea, în cursul acestui an a fost actualizat Registrul riscurilor.

Managementul riscului în anul 2021 s-a bazat pe activități de control și monitorizare,
ce a presupus: identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea
regulamentelor și regulilor, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor,
definirea categoriilor de riscuri (externe, operaționale, privind schimbarea), a riscului
inerent și riscului rezidual, evaluarea probabilității de materializare a riscului și a mărimii
impactului acestuia, monitorizarea și evaluarea riscurilor. Strategia de atenuare a riscului a
fost prevenția, în vederea atingerii obiectivelor fără evenimente negative.
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Perfecționarea sistemului de control intern/managerial urmărește asigurarea
îndeplinirii obiectivelor generale și specifice ale Institutului asumate în conformitate cu
mandatul legal care este realizat prin activități de cercetare-documentare, formare,
informare și educație în domeniul drepturilor omului.
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VII. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI LA 31.12.2021
Institutul Român pentru Drepturile Omului și-a desfășurat activitatea în anul 2021
respectând normele prevăzute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 616/2006
privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor
de venituri și cheltuieli, precum și de notele explicative prevăzute de Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice nr. 2941/2009.
Organizarea și conducerea contabilității în cadrul IRDO au fost realizate conform
prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările
ulterioare, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul
de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare, precum și Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 556/2006 de modificare și de completare a acestuia.
Activitatea economico-financiară a IRDO a avut în vedere utilizarea creditelor
bugetare aprobate în limita prevederilor și destinațiilor din bugetul de venituri și cheltuieli
aprobat, cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea la
plată a cheltuielilor.
Plățile efectuate până la data de 31.12.2021 față de creditele bugetare acordate sunt
în procent de 67%, din care:
•

Cheltuieli materiale – 51%

•

Cheltuieli de personal – 78 %

În vederea realizării unei bune execuții a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat,
Institutul Român pentru Drepturile Omului a analizat lunar și trimestrial gradul de
realizare al plăților față de prevederile aprobate cât și față de creditele deschise pe fiecare
capitol de cheltuieli și domenii de activitate.
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În privința creditelor bugetare, situația este următoarea:
EXPLICAȚII

Buget Inițial

Rectificare

Buget

Execuție

2021

credite bugetare

disponibil

bugetară la

2021

in urma

31.12.2021

Legea
15/10.03.2021

rectificării
OUG
122/26.11.2021

CHELTUIELI

2.678.000

-800.000

1.878.000

1.263.674

2.115.000

-800.000

1.315.000

1.021.868

450.000

450.000

228.236

15.000

15.000

13.570

CHELTUIELI DE 98.000

98.000

0

TOTALE
CHELTUIELI
PERSONAL
CHELTUIELI
MATERIALE
ALTE
TRANSFERURI
CAPITAL
În fundamentarea cererilor lunare de deschidere de credite bugetare s-a avut în
vedere consumul mediu lunar realizat pe fiecare subcapitol din perioada anterioară lunii
pentru care se solicită finanțarea precum și valorile lunare și trimestriale prevăzute în
contractele încheiate cu furnizorii, astfel încât fondurile solicitate să fie utilizate în
totalitate.
La Titlul I Cheltuieli de personal, Institutul Român pentru Drepturile Omului s-a
încadrat în creditele bugetare alocate inițial prin Legea bugetului de stat nr. 5/2021,
respectând totodată prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fondurile publice, conform căreia angajații IRDO au fost încadrați.
Prin Ordonanța de Urgență nr. 122/26.11.2021 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2021, având în vedere analiza execuției bugetare derulată pe parcursul anului
2021, s-a propus și realizat diminuarea creditelor bugetare și de angajament aprobate în
bugetul pe 2021 la Titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 800.000 lei.
La sfârșitul anului 2021, cheltuielile aferente Titlului I Cheltuieli de personal au fost
în valoare de 1.021.868 lei, reprezentând un procent de 55% din totalul bugetului
rectificat. Cheltuielile de personal reprezintă salariile, indemnizația de hrană, contribuțiile
sociale și impozitele aferente drepturilor salariale ale personalului IRDO.
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Referitor la achizițiile aferente anului 2021, Titlul II – Cheltuieli materiale Bunuri și servicii acestea au fost efectuate prin platforma SICAP, prin achiziție directă,
respectând Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
În cadrul Titlului VII Alte transferuri se regăsesc cotizațiile anuale pe care
Institutul Român pentru Drepturile Omului le plătește, conform Hotărârii Guvernului nr.
97/2015.
Organizațiile Internaționale sunt următoarele:
— Institutul European de Drept (ELI);
— Institutul Internațional de Drept de Expresie și Inspirație Franceză (IDEF);
— Asociația Comisiilor Francofone de Drepturile Omului;
— Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI).
Suma alocată acestor cotizații este în valoare de 13.570 lei, incluzând comisioane
bancare, sumă ce se încadrează în creditele bugetare aprobate pentru anul 2021, prin Legea
bugetului de stat nr. 15/10.03.2021.
Pentru Titlul XIII Cheltuieli de capital - Active nefinanciare a fost alocată suma
de 90.000 lei, suma prevăzută pentru achiziția unui autoturism. Dar această achiziție nu a
mai avut loc în anul 2021. În plus, suma de 8.000 lei a fost dispusă pentru achiziția a 2
calculatoare și licențe aferente, dar nici această achiziție nu s-a concretizat pe parcul anului
2021.
Începând cu 01.01.2006 organizarea contabilității instituțiilor publice se realizează
în sistem unitar, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.
1917/2005 elaborat ca urmare a procesului de armonizare a legislației în domeniul
financiar, cu standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public.
Bilanțul contabil și situațiile financiare ale Institutului Român pentru Drepturile
Omului au fost întocmite cu respectarea principiilor de bază ale contabilității aplicate în
anii anteriori: principiul continuității, permanenței metodelor, prudenței, contabilității pe
baza de angajamente, evaluării separate a elementelor de activ și datorii, intangibilității,
comparabilității informațiilor, pragul de semnificație, prevalenței economicului asupra
juridicului, independenței exercițiului, necompensării elementelor de activ și pasiv.
Principiul continuității activității – IRDO continuă în mod normal funcționarea fără
a intra în stare de lichidare sau a reduce semnificativ activitatea.
Principiul permanenței metodelor – metodele de evaluare au fost aplicate în mod
consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
Principiul prudenței – evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, ținându-se cont de
toate angajamentele apărute.
Principiul independenței exercițiului – s-a ținut cont de cheltuielile aferente
exercițiului financiar, indiferent de data plății acestor cheltuieli.
Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii – conform acestui
principiu componentele elementelor de activ sau pasiv au fost evaluate separat.
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Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere pentru exercițiul financiar curent
corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar al anului 2020.
Principiul necompensării – nu s-au efectuat compensări între elementele de activ și
de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.
Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – prezentarea valorilor din
cadrul elementelor de bilanț s-a făcut ținând seama de fondul economic al tranzacției sau
al operațiunii raportate, nu numai de forma juridică a acestora.
Amortizarea activelor fixe din instituție se face prin metoda liniară.
Toate operațiunile financiare au fost înregistrate în contabilitate în ordine
cronologică, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare.
Evidența analitică a conturilor este organizată în concordanță cu prevederile Legii
Contabilității nr. 82/1991 republicată.
Registrul de casă se întocmește în conformitate cu prevederile Decretului 209/1976
și Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3512/2008.
Controlul financiar preventiv este organizat conform prevederilor O.G. nr. 119/1999,
Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul
financiar propriu, Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea OG nr. 119/1999,
Ordinul 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar propriu, OMF nr. 1792/2002 și în baza dispoziției
36/2001. Menționăm faptul că în cursului anului 2021 nu au existat cazuri de refuz de viză
de control financiar preventiv.
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ANEXA I.
ORGANIGRAMA ISTITUTULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE
OMULUI
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ANEXA II. A
ACTIVITĂȚI PROPRII SAU ÎN COLABORARE
Întâlnire cu reprezentantul Ministerului Educației Naționale în vederea formulării unor noi
propuneri de acțiuni comune privind promovarea și protecția drepturilor omului în rândul
tinerilor (17 ianuarie 2021)
Sesiune de formare „Drepturile copilului în lumea virtuală” organizat și susținut de
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea cadrelor didactice, de la nivelul
municipiului București și al județelor Călărași, Mureș, Bistrița-Năsăud și Argeș (25
ianuarie-8 februarie 2021)
Curs de formare „Drepturile copilului în lumea virtuală” organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov și cu participarea
cadrelor didactice din județele Argeș, Bacău, Buzău, Dolj, Olt, alături de Ilfov și București
(2-21 februarie 2021)
Stagiu de practică, în format on-line, în cadrul Institutului Român pentru Drepturile
Omului, cu participarea studenților și masteranzilor din cadrul Universității Titu
Maiorescu, Facultatea de Drept (8 februarie-5 martie 2021)
Proiect privind „Rezolvarea pașnică a conflictelor”, organizat de IRDO și adresat elevilor
claselor a V-a din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 78 din București (24-26 februarie 2021)
Webinar „Drepturile persoanelor vârstnice în îngrijirea pe termen lung” organizat cu
ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
în colaborare instituțională cu Colegiul Asistenților Sociali din România (CNSAR) cu
participarea personalului din centre rezidențiale, unități spitalicești, unități de îngrijiri la
domiciliul, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, penitenciare,
organizații neguvernamentale, Agenția Națională Antidrog, Centre de Recuperare și
Reabilitare Persoane cu Handicap, Unități de Asistență Medico-Socială, instituții
religioase de la nivelul întregii țări (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Cluj,
Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov,
Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui) (3 martie 2021)
Stagiu de practică realizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru studenții
Facultății de Litere din cadrul Universității București, specializarea Studii Europene –
Departamentul de Studii Culturale (5-26 martie 2021)
Lansarea ediției 2021 a concursului „Olimpiada de Altruism”, adresat elevilor din clasele a
XII-a la nivel național, organizat de Universitatea de Vest Timișoara, Departamentul de
Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului (15 martie 2021)
Lansarea campaniei naționale online „O primăvară a solidarității ASCULTĂ, ÎNVAȚĂ,
ACȚIONEAZĂ #solidarity” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu partenerii săi Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești, Școala
Gimnazială nr. 113 din București, Colegiului Național „Grigore Moisil” din Onești, cu
prilejul Săptămânii europene de combatere a rasismului și discriminării și a Zilei
Internaționale de Eliminare a Discriminării Rasiale (16 martie 2020)
Dezbatere online cu tema „Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în
UE”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în contextul reuniunilor
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Grupului de lucru al IRDO privind promovarea și protecția drepturilor femeilor și având
ca punct de plecare recomandările și concluziile Raportului Agenției pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene „Delicte, sigurață și drepturile victimelor”, dar și
situația actuală și potențialele evoluții din legislația românească în domeniu”(17 martie
2021)
Activitate educativă cu tema „Fă ceea ce te face fericit!”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 190 din București cu
ocazia Zilei Internaționale a Fericirii (18 martie 2021)
Webinar cu tema „Platformele new media – libertatea de exprimare și limitele sale pe
Internet” organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea cadrelor
didactice de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal filiere teoretice și tehnologice,
reprezentanți ai Caselor Corpului Didactic etc. din Argeș, București, Bacău, Dâmbovița,
Dolj, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova etc. (19 martie 2021)
La campania națională de combatere a rasismului, inițiată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului s-au alăturat atât Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin
organizând webinarul cu tema Combaterea rasismului și armele spirituale de luptă contra
acestuia și cât și elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești care au
realizat un videoclip prin care transmit mesajul lor de atenționare împotriva pericolului
atitudinilor rasiste (21 martie 2021)
Lecție online privind înțelegerea noțiunii de discriminare și a consecințelor nefaste ale
acesteia organizată cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 1 din
Buftea (21 martie 2021)
Sesiune de practică cu studenți de la Facultatea de Litere de la Universitatea din București
cu specializarea Studii Europene (26 martie-26 aprilie 2021)
Întâlnire cu reprezentantul Ministerului Educației Naționale în vederea găsirii unor
noi direcții de acțiune comună privind promovarea și protecția drepturilor omului în rândul
tinerilor (29 martie 2021)
Stagiul de practică cu studenții anilor I, II și master ai Facultății de Drept din cadrul
Universității București în perioada 29 martie - 9 aprilie 2021, respectiv cu studenții anilor
III și IV în perioada 29 martie-16 aprilie ( 29 martie – 16 aprilie 2021)
Webinar privind „Platformele new media – Combaterea hate speech-ului și a
discriminărilor pe Internet”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
continuarea tematicii abordate în cadrul webinarului anterior „Platformele new media –
Libertatea de exprimare și limitele acesteia pe Internet” cu participarea cadrelor didactice
din județele: Bacău, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Olt și din București (2 aprilie 2021)
Întrevedere cu E. S. Sergey Minasyan, Ambasador al Republicii Armenia în România,
privind promovarea unei culturi a drepturilor omului în regiune (7 aprilie 2021)
Stagiu de practică pentru studenții din cadrul ELSA (The European Law Students’
Association/Asociația Europeană a Studenților la Drept), realizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului cu participarea studenților facultăților de drept din cadrul
Universității București, Universității „Titu Maiorescu”, Universității „Nicolae Titulescu”
și a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca (13-30 aprilie 2021)
Întâlnire de lucru, în format online, între reprezentanții IRDO și cei ai Agenției Naționale
pentru Egalitate de Șanse (ANES) având ca obiect elaborarea strategiei de promovare a
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celei de-a doua etape a Campaniei pentru conștientizarea hărțuirii morale la locul de
muncă care va avea ca temă „Creșterea gradului de reprezentativitate a femeilor în spațiul
public” (14 aprilie 2021)
Întâlnire de lucru în vederea pregătirii lansării Campaniei IRDO-ELSA privind libertatea
de exprimare și informare (15 aprilie 2021)
Întâlnire de lucru între reprezentanții IRDO și cei ai Casei Corpului Didactic Cluj, privind
demararea cursului „Comunicare. Informare. Dezvoltare. Conștientizare. Educația pentru
drepturile copilului”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, destinat cadrelor
didactice și personalului de conducere (15 aprilie 2021)
Sesiune de practică pentru studenții de la Facultatea de Litere, specializarea Studii
Europene din cadrul Universității din București (26 aprilie-26 mai 2021)
Lansarea Campaniei privind „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și The European Law
Students' Association Bucharest (ELSA) în perspectiva marcării Zilei Mondiale a
Libertății Presei (4 mai 2021)
Diseminarea către școli a Concursului ONU pentru tineri: „Impactul schimbărilor
climatice asupra drepturilor omului la apă potabilă sigură și salubritate”, organizat în
perioada mai-iunie a.c. de către Raportorul Special al ONU privind drepturile omului la
apă potabilă sigură și salubritate, în colaborare cu Raportorul Special al ONU privind
drepturile omului și mediul (7 mai 2021)
Lansarea celei de-a II-a etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de
muncă organizată în cadrul parteneriatului dintre IRDO și Agenția Naționale pentru
Egalitate de Șanse (ANES) cu prilejul săptămânii egalității de șanse între bărbați și femei
(8 mai 2021)
Participarea Institutului în calitate de nou membru CONES la Reuniunea Comisiei
Naționale în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES) (12 mai 2021)
Cea de-a 10-a ediție a conferinței internaționale „Efficiency of Legal Norms/Eficiența
normelor juridice”, cu tema „Transformarea viitorului. Mijloace juridice pentru a preveni
o nouă criză”, organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir” în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului (12-14
mai 2021)
Webinar cu tema „Libertatea de exprimare și de informare în contextul provocărilor
existente la nivel internațional și național”, primul eveniment organizat în cadrul
Campaniei IRDO-ELSA „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”, de
Institutul Român pentru Drepturile Omului și The European Law Students' Association
Bucharest (ELSA) (20 mai 2021)
Sesiune educațională susținută pentru elevii din cadrul Școlii Internaționale Mark Twain,
implicați în cadrul unui proiect având ca temă „Copiii exploatați prin muncă”, derulat pe
parcursul a două luni – eveniment dedicat celebrării apropiatei Zile mondiale împotriva
exploatării copiilor prin muncă (21 mai 2021)
Concurs de eseuri cu privire la problematica libertății de informare și exprimare pornind
de la tema „Cenzura și morala publică într-o lume distopică”, organizat în cadrul
Campaniei IRDO-ELSA „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic” și adresat
în principal studenților la Facultatea de Drept (25 mai – 10 iulie 2021)
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Jurizarea lucrărilor participanților de la nivelul mai multor județe (Alba, Arad, Dolj, Gorj,
Mehedinți, Suceava) la Olimpiada de Altruism, lucrări care au prezentat viziunea
personală a elevilor asupra conceptului de „societate ideală” și au identificat problemele
existente în societatea contemporană (31 mai 2021)
Premierea câștigătorilor concursului Olimpiada de Altruism, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului și Universitatea de Vest Timișoara, Departamentul de
Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie (1 iunie 2021)
Întâlnire de lucru în cadrul parteneriatului dintre Institutul Român pentru Drepturile
Omului și Consiliul de Monitorizare privind realizarea de către Institut a unor programe de
formare (9 iunie 2021)
Întrevedere cu vicepreședintele Senatului României privind rolul și importanța Institutului
Român pentru Drepturile Omului (16 iunie 2021)
Întâlnire de lucru în cadrul parteneriatului dintre Institutul Român pentru Drepturile
Omului și Consiliul de Monitorizare privind propunerile pentru stabilirea unor întâlniri
periodice între instituțiile cu atribuții în domeniul drepturilor omului (2 iulie 2021)
Activități educaționale organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Școala Gimnazială „prof. Ion Vișoiu” din Chitila, dedicate marcării
împlinirii a 70 de ani de la adoptarea Convenției privind statutul refugiaților (14 iunie
2021)
Două stagii de practică pentru studenții Facultății de Drept, Universitatea București, anii I,
II, III (5-16 iulie și 5-23 iulie 2021)
Întâlnire de lucru, în format online, cu Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse între
Femei și Bărbați pentru a stabili detaliile desfășurării celei de-a doua Etape a Campaniei
Naționale privind Hărțuirea Morală la Locul de Muncă (7 iulie 2021)
Webinarul în format online „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea
cuvântului” organizat în cadrul Campaniei IRDO – ELSA „Rolul tinerilor în promovarea
dialogului democratic” (15 iulie 2021)
Întâlnire de lucru online cu ANAIS privind identificarea unor acțiuni comune în viitor,
inclusiv modul de desfășurare a Grupului de lucru privind drepturile femeilor din
noiembrie 2021 (22 iulie 2021)
Două stagii de practică pentru studenți ai Facultății de Drept, Universitatea Titu Maiorescu
și pentru studenții membri ai Asociației ELSA câștigători ai Concursului de eseuri
desfășurat în cadrul Campaniei IRDO-ELSA intitulat „Rolul tinerilor în promovarea
dialogului democratic” (2 august-27 august 2021 și 2 august-13 august 2021)
Întâlnire de lucru cu reprezentantul Ministerului Educației Naționale privind reînoirea
parteneriatului IRDO-MEN (22 septembrie 2022)
Sesiune de formare privind „Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”
eveniment organizat de către IRDO la solicitarea European Law Students’ Association
Bucharest (28 septembrie 2021)
Concurs de procese simulate privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul parteneriatului dintre
IRDO și European Law Students’ Association Bucharest (ELSA), având ca punct de
plecare cauza Polgar împotriva României (28 septembrie 2021)
Sesiune de formare în format online cu tema „Elemente generale de teorie a drepturilor
omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul cursului
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„Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, având ca beneficiari
personalul Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități (28 octombrie 2021)
Sesiune de formare în format online cu tema „Convenția ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități din perspectiva drepturilor economice, culturale și sociale – art.
25 și art. 28”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul cursului
„Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, având ca beneficiari
personalul Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități (29 octombrie 2021)
Sesiuni de formare cu tema „Statutul juridic al Apărătorilor Drepturilor Omului și
Instituțiile Naționale de Drepturile Omului” pentru personalul Senatului (11-12 noiembrie
2021)
Sesiune de formare în format online cu tema „Aspecte privind interpretarea și aplicarea
art. 12 – recunoașterea egală în fața legii”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în cadrul cursului „Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilități”, având ca beneficiari personalul Consiliului de Monitorizare a implementării
Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (17 noiembrie 2021)
Sesiune de formare „Diversitate și toleranță. De la libertatea gândului la libertatea
cuvântului” organizată pentru celebrarea Zilei Internațíonale a Toleranței de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în cadrul parteneriatului cu Centrul Regional de Resurse
pentru Educație Civică din cadrul Casei Corpului Didactic Bacău, cu participarea elevilor
și cadrelor didactice de la Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Economic „Ion
Ghica”, Colegiul „Mihai Eminescu” și Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” din Bacău (18
noiembrie 2021)
Sesiuni de formare cu tema „Statutul juridic al Apărătorilor Drepturilor Omului și
Instituțiile Naționale de Drepturile Omului” pentru personalul Camerei Deputaților (18-19
noiembrie 2021)
Sesiune de formare cu tema „Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici
naționale și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ și educație”
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru personalul didactic,
nedidactic, auxiliar al Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu, în cadrul căreia
au fost evidențiate elemente de teoria generală a drepturilor copilului, norme naționale și
internaționale în materia protecției drepturilor copilului; particularități privind respectarea
drepturilor copiilor în desfășurarea activităților școlare; elemente de educație nondiscriminatorie și incluzivă; prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de conflict:
politici anti-violență (20 noiembrie 2021)
Sesiune de formare cu tema „Insights at IRDO”, organizată în cadrul proiectului
„Autostrada de Drept” - ce reprezintă un schimb de experiență între studenții facultăților
de drept din București, Iași, Cluj, Timisoara, Craiova și Sibiu - de Facultatea de Drept din
București în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului (21 noiembrie
2021)
Lansarea Concursului de desene dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în format online, cu participarea
elevilor Școlii Gimnaziale „Prof. Ion Vișoiu” din Chitila și având ca obiect ilustrarea prin
creații plastice, drepturi și libertăți conținute în Declarația Universală a Drepturilor
Omului (22 noiembrie 2021)
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Webinarul cu tema „Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și
combaterea violenței”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul
Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor și pentru a
marca începerea celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor
(25 noiembrie 2021)
Lansarea celor trei Campanii naționale de conștientizare a fenomenului de combatere a
violenței împotriva femeilor inițiate și coordonate de IRDO în perioada 25 noiembrie - 10
decembrie 2021: cu Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Titu
Maiorescu (CEDROM) Campania pentru conștientizarea violenței împotriva femeilor în
rândul tinerilor, la nivel universitar; Campania cu ELSA Stop violenței împotriva femeilor
și Campania cu NAZARCEA GRUP Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU
luminându-ți viața (25 noiembrie 2021)
Lansarea „Ghidului practic de combatere a hărțuirii la locul de muncă”, eveniment
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului și Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse în cadrul acțiunilor dedicate Zilei internaționale pentru eliminarea
violenței împotriva femeilor și fetelor (25 noiembrie 2021)
Sesiune de formare cu tema „Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici
naționale și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ și educație”
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru personalul didactic,
nedidactic, auxiliar al Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, având ca scop
aprofundarea temei educației incluzive și a prevenirii segregării școlare accentuând
barierele care pot fi identificate în implementare (27 noiembrie 2021)
Conferința Anuală a Drepturilor Omului cu tema „Promovarea și protecția drepturilor
omului în procesul de reconstrucție post-COVID și de reducere a inegalităților”,
organizată cu prilejul celebrării Zilei internaționale a drepturilor omului, în format online,
de Institutul Român pentru Drepturile Omului (10 decembrie 2021)
Sesiune de formare în format online cu tema „Aspecte privind interpretarea și aplicarea
art. 19 – viața independentă și integrarea în comunitate”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în cadrul cursului „Convenția ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități”, având ca beneficiari personalul Consiliului de Monitorizare a
implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (10
decembrie 2021)
Sesiune de formare Restrângeri și limitări ale exercițiului drepturilor omului în perioada
pandemiei COVID-19 realizată cu elevii și profesorii din cadrul Centrului Regional de
Resurse pentru Educație Civică care acționează la nivelul Casei Corpului Didactic Bacău
(17 decembrie 2021)
Sesiune de formare în format online cu tema „Abordarea din perspectiva drepturilor
omului, aspecte privind jurisprudența Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul cursului
„Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, având ca beneficiari
personalul Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități (20 decembrie 2021)
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ANEXA II. B
PARTICIPĂRI LA ALTE ACȚIUNI
Întâlnire online cu Raportorul Special al ONU privind sărăcia extremă și drepturile
omului, organizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului (ENNHRI), pe teme privind: capacitatea instituțiilor naționale de a aborda
drepturile omului la nivelul Uniunii Europene; experiența instituțiilor naționale privind
deschiderea UE față de drepturile economice și sociale; implicarea instituțiilor naționale
pentru drepturile omului în planurile naționale de redresare și reziliență (19 ianuarie 2021)
Webinarul Grupului de lucru ENNHRI privind situația la locul de muncă și condițiile de
trai al lucrătorilor care oferă muncă de îngrijire și menaj la domiciliu având recomandări
pentru țările de origine dar și pentru țările gazdă ale lucrătorilor care oferă servicii de
îngrijire, direcții necesare la nivel european, bune practici la nivel național, opinii și
indicații cu privire la agențiile de recrutare. (21 ianuarie 2021)
Participare la ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital
din Senat (26 ianuarie 2021)
Întrevedere lider grup AUR Senat privind rolul și importanța IRDO (26 ianuarie 2021)
Participare la webinarul organizat de Asociația Francofonă a Comisiilor Naționale de
Drepturile Omului, Institutul Danez, Organizația Internațională a Francofoniei, având ca
temă „Instituțiile de drepturile omului și accesul la căi de recurs în materie de respectare a
drepturilor în cadrul entităților economice”(27 ianuarie 2021)
Webinar privind „O abordare bazată pe drepturile omului pentru adaptarea comunităților
la schimbările climatice”, organizat de organizația neguvernamentală Human Right 2
Water (3 februarie 2021)
Întâlnirea Grupului de lucru privind CDPD, organizată de ENNHRI (4 februarie 2021)
Webinar „Tehnologii digitale și persoane vârstnice - o combinație inteligentă”, organizat
de Asociația Americană a Persoanelor Pensionate, Departamentul ONU pentru probleme
economice și sociale, Uniunea Internațională pentru Telecomunicații și Procedurile
Speciale ale ONU privind drepturile omului (8 februarie 2021)
Simpozionul cu tema „Profesori ilfoveni, creatori și inovatori în educația online” organizat
de Casa Corpului Didactic Ilfov (10 februarie 2021)
Dezbatere organizată de Forumul European al persoanelor cu dizabilități (EDF) și Mental
Health Europe (MHF) cu suportul Equinet și al ENNHRI privind proiectul „Protocol
adițional privind protecția drepturilor și demnității persoanelor cu tulburări psihice cu
privire la internarea nevoluntară și tratamentul fără consimțământ” la Convenția privind
drepturile omului și biomedicina (Convenția de la Oviedo) (10 februarie 2021)
Întâlnirea subgrupului ENNHRI pentru schimbări climatice având ca temă principală
propunerea unor evenimente/acțiuni ce vor evidenția activitățile instituțiilor naționale în
materie și se vor desfășura cu ocazia celei de-a 26-a Conferință a părților semnatare
privind schimbările climatice (COP26) care se va desfășura la Glasgow în luna noiembrie
a.c. (12 februarie 2021)
Videoconferința „Avantajele dreptului armonizat pentru dezvoltarea economică”,
organizată de Institutul Internațional de Drept de Expresie și Inspirație Franceză (IDEF),
în parteneriat cu „Laboratorul de Drept Privat și Științe Penale” (LDPSC), Facultatea de
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Drept Privat (FDPRI) și Universitatea de Științe Juridice și Politice din Bamako (USJPB)
(13 februarie 2021)
Eveniment online cu tema „Protejarea persoanelor strămutate și a apatrizilor: rolul și
experiențele Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (INDOs) și oportunități de
colaborare cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) ”, organizat de Alianța Globală a
Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, UNHCR și Misiunea Permanentă a
Norvegiei la Geneva (16 februarie 2021)
Webinar „Modalități prin care instituțiile naționale de drepturile omului și organismele de
egalitate se pot implica în procedura de monitorizare a Cartei Sociale Europene”, organizat
de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) (22,
24 februarie 2021)
Cel de-al 20-lea seminar informal al Fundației Asia-Europa (ASEM) privind drepturile
omului (ASEMHRS20) cu tema „Drepturile omului pentru persoanele în vârstă” (22-24
februarie 2021)
A XI-a ediție a Conferinței Naționale de Alzheimer – „Problematica demenței în timpul
pandemiei cu COVID-19”, organizată în cadrul proiectului cu tema „Sănătatea mintală – o
prioritate pe agenda publică” de Asociația Habilitas – Centrul de Resurse și Formare
Profesională, cu participarea președintelui Societății Române de Alzheimer (25 februarie
2021)
Eveniment privind „Inteligența artificială și viitorul dobândirii de noi competențe”,
organizat de AI Future Lab (2 martie 2021)
Seminar online pe tema „ COVID-19, instituționalizarea persoanelor cu dizabilități și
dreptul la adevăr”, organizat de ENNHRI și OHCHR (4 martie 2021)
Întâlnire privind „Drepturile persoanelor vârstnice”, eveniment organizat de Instituția
Ombudsmanului din Georgia și a Comisarului pentru drepturile omului din Polonia, în
vederea pregătirii celei de-a 11-a sesiune a Grupului deschis al ONU cu privire la
îmbătrânire (5 martie 2021)
Dezbatere online cu tema „Perspectiva de gen în contextul pandemiei de COVID-19”,
dedicată Zilei Internaționale a Femeii și organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului
European în România (8 martie 2021)
Webinarul cu tema „Femeile, drepturile omului și accesul la apă potabilă”, eveniment
organizat de organizația neguvernamentală Human Right 2 Water (8 martie 2021)
Dezbaterea publică „Egalitatea de gen și de șanse pentru femei”, organizată de Grupul de
inițiativă în politici publice Vertik pentru Viitor, cel mai nou Think Tank din România
dedicat politicilor publice pentru dezvoltare sustenabilă și revenirea economiei postpandemie (9 martie 2021)
Dezbatere privind „Drepturile fundamentale și statul de drept”, organizată de Comitetul
Economic și Social European (9 martie 2021)
Forumul regional pentru dezvoltare durabilă pentru regiunea UNECE cu tema „Redresare
sustenabilă: Realizarea drepturilor omului și a agendei 2030 în regiunea UNECE”,
eveniment organizat de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE),
Institutul Danez pentru Drepturile Omului, Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite
pentru Drepturile Omului (OHCHR), Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru
Drepturile Omului (ENNHRI), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
(FRA) și PRES PT (10 martie 2021)
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Al doilea webinar pe tema „Redactării rapoartelor alternative de către instituțiile naționale
pentru drepturile omului” organizat în continuarea dezbaterilor care au avut loc pe 25
noiembrie, de Asociația Francofonă a Comisiilor Naționale de Drepturile Omului
(AFCNDH) și Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) (10 martie 2021)
Eveniment secundar cu tema „Alinierea Planurilor Europene de Redresare și Reziliență cu
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă: rolul coerenței politicilor și al liderilor din
serviciile publice”, organizat de Departamentul Guvernului României pentru Dezvoltare
Durabilă în cadrul Forumului Regional pentru Dezvoltare Durabilă 2021, organizat de
Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) (16 martie 2021)
Eveniment secundar cu tema „Decalaje și oportunități în domeniul digital din perspectiva
genului”, organizat în cadrul celei de-a 65-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeilor
(CSW65) de Președinția germană a Comitetului Miniștrilor (CoE) și Consiliul național
german al organizațiilor de femei (17 martie 2021)
Lansarea Raportului global privind discriminarea pe criteriul vârstei, eveniment organizat
de Organizația Mondială a Sănătății (18 martie 2021)
Workshop virtual cu privire la rolul instituțiilor naționale de drepturile omului în aplicarea
Principiilor de orientare ale ONU cu privire la afaceri și drepturile omului în următorul
deceniu organizat de Alianța Globală pentru Instituții Naționale pentru Drepturile Omului
(GANHRI) (18 martie 2021)
Webinarul „From Monitoring to Human Rights Accountability at Borders: challenges and
good practices” organizat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului (ENNHRI), eveniment ce a avut la bază Opinia ENNHRI cu privire la
mecanismele independente de monitorizare a drepturilor omului la frontiere prin raportare
la Pactul UE privind migrația și azilul (24 martie 2021)
Sesiunea la nivel înalt a Dialogurilor de la Geneva privind drepturile omului și schimbările
climatice cu tema „Instituțiile drepturilor omului și implementarea Acordului de la Paris”,
organizată de Center for International Environmental Law (CIEL), Biroul Înaltului
Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Earthjustice, Natural
Justice, cu sprijinul Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului și al Fundația FriedrichEbert (24 martie 2021)
Întâlnirea Grupului de lucru ENNHRI privind drepturile economice, sociale și culturale,
cu temă „Planul de acțiune privind aplicarea Pilonului european al drepturilor sociale,
provocări aduse de pandemia de COVID-19” (29 -30 martie 2021)
Cea de-a 11-a reuniune a Grupului deschis de lucru privind îmbătrânirea (UN OEWGA),
organizat în format hibrid, atât la sediul ONU de la New York, cât și online, supunând
dezbaterii propuneri pentru posibile standarde internaționale pentru protecția drepturile
persoanelor vârstnice (dreptul la muncă și accesul la piața muncii; accesul la justiție;
educație, formare, învățare pe tot parcursul vieții și consolidare capacitatilor, protecția
socială și securitate socială) (29 martie-1 aprilie 2021)
Conferința la nivel înalt „Protecția persoanelor vulnerabile în Europa-calea de urmat”,
organizată sub egida președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene de Agenția
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Comisia Europeană și PRES PT
(30 martie 2021)
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Webinarul Grupului de lucru privind azilul și migrația având ca obiect „Problematica
azilului și migrației” organizat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de
Drepturile Omului (ENNHRI) (30 martie 2021)
Dezbatere privind „Inteligența Artificială și viitorul dezinformării”, organizată de AI
Future Lab (31 martie 2021)
Conferința internațională cu tema „Tinerii romi: împreună pentru emancipare și abilitare.
Rolul istoriei în participarea și incluziunea tinerilor romi”, organizată de Departamentul de
Tineret și de echipa Romilor și Nomazilor a Consiliului Europei în cadrul președinției
germane a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru a celebra diversitatea
culturală a romilor și a implica tinerii și organizațiile de tineret în sărbătorirea Zilei
Internaționale a Romilor și a celei de a 50-a aniversări a Primului Congres Mondial al
Romilor, desfășurat în 1971 în Regatul Unit (7-9 aprilie 2021)
Webinar al Asociației Franceze a Comisiilor Naționale de Drepturile Omului (AFCNDH)
și al Organizației Internaționale a Francofoniei (IOF) pe tema lansării, pentru anul în curs,
a unor noi sesiuni de cursuri online de educație pentru drepturile omului pe platforma
CLOM administrată și actualizată în parteneriat de Universitatea Poitiers și Organizația
Internațională a Francofoniei (12 aprilie 2021)
Webinar privind „Monitorizarea poliției de frontieră în regiunea OSCE – o abordare a
migrației din perspectiva drepturilor omului”, organizat de Biroul OSCE pentru Instituții
Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) (13 aprilie 2021)
Webinar „Tratatul ONU pentru afaceri si drepturile omului”, organizat de Grupul de lucru
al Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului pentru afaceri și
drepturile omului (14 aprilie 2021)
Reuniunea Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI)
privind „Strategia Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene” (19 aprilie 2021)
Întâlnirea Grupului Comitetului Economic și Social European (EESC) pentru drepturile
fundamentale și statul de drept privind „Audiere publică: Abilitarea societății civile, a
apărătorilor drepturilor și a practicienilor din domeniul justiției și consolidarea
sensibilizării cu privire la drepturile prevăzute în Cartă” (20 aprilie 2021)
Întâlnirea sub-grupului Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului
privind schimbările climatice (20 aprilie 2021)
Cea de-a doua Reuniune Suplimentară asupra Dimensiunii Umane (SHDM), având ca
temă principală „Legiferarea democratică: asigurarea participării” - o platformă pentru un
schimb de opinii privind procesul legislativ democratic, precum și asupra modalităților
prin care statele participante la OSCE se pot asigura că legislația lor respectă standardele
internaționale privind drepturile omului, organizată de Biroul OSCE pentru Instituții
Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) (26 aprilie 2021)
Întâlnirea la nivel înalt privind consolidarea rolului instituțiilor naționale pentru drepturile
omului în contextul adoptării de către Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei a
Recomandării CM/Rec(2021)1 cu privire la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor
naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și independente, organizată de
Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și
Președinția Germană la Consiliul Europei, cu participarea șefilor de instituții naționale
pentru drepturile omului (INDO) (26-27 aprilie 2021)
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Conferința la nivel înalt „For a People-centred e-Justice/Pentru o justiție electronica
centrată pe oameni”, organizată de aria de guvernare a justiției, sub președinția portugheză
a Consiliului Uniunii Europene (26 aprilie 2021)
Dezbatere online la nivel înalt „Impactul politicilor de combatere a Covid-19 asupra
drepturilor omului în Europa” organizată de Think tank-ul Centre for European Policy
Studies (CEPS) (27 aprilie 2021)
Prima dezbatere din cadrul evenimentelor dedicate celebrării împlinirii a 60 de ani de la
adoptarea Cartei Sociale Europene, privind aspecte ale articolelor: 11 (dreptul la protecția
sănătății), art.17 (dreptul copiilor la protecție socială), art.23 (dreptul persoanelor vârstnice
la protecție socială), precum aspecte privind drepturile lucrătorilor (28 aprilie 2021)
Webinar cu tema „Strategia UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030”
și rolul pe care îl pot avea atât organismele de egalitate, cât și instituțiile naționale pentru
drepturile omului (INDO) pentru a asigura o aplicare eficientă a Strategiei la nivel
național, organizat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului (ENNHRI) și Rețeaua europeană a organismelor de promovare a egalității
(Equinet) si dedicat instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul promovării și protecției
persoanelor cu dizabilități (29 aprilie 2021)
Webinar privind Propunerea de regulament a Comisiei Europene de stabilire a regulilor
armonizate privind inteligența artificială, organizat de Institutul de Drept European (29
aprilie 2021)
Întâlnire ENNHRI cu privire la Obiectivele Dezvoltării Durabile cu tema „Rolul
instituțiilor naționale de drepturile omului în Raportul Voluntar Național pentru
implementarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă” (29 aprilie 2021)
Sesiune de formare în domeniul Inteligenței Artificiale, organizată de Rețeaua europeană a
organismelor de promovare a egalității (22 și 30 aprilie 2021)
Conferința cu tema „Democrația și drepturile omului”, organizată de Consiliul Europei, în
parteneriat cu Centrul pentru Pace și Drepturile Omului ARKIVET - Norvegia și
Universitatea Agder, dedicată celebrării Zilei Europei (5 mai 2021)
Conferința europeană pentru democrație și drepturile omului Participare „The European
Conference for Democracy and Human Right” (6 mai 2021)
Webinarul Grupului de lucru în domeniul migrației și azilului din cadrul Rețelei Europene
a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) cu tema „O analiză a
fondurilor pentru migrație – rolul instituțiilor naționale, oportunități și provocări” (6 mai
2021)
Conferința „Egalitatea de gen și Convenția de la Istanbul: un deceniu de acțiune”,
organizată sub egida președinției Germaniei a Comitetului de Miniștri a Consiliului
Europei, în parteneriat cu instituția Consiliului Europei și cu Ministerul Federal pentru
Familie, Seniori, Femei și Tineri din Germania. (11 mai 2021)
A IX-a ediție a Sesiunii de studii și comunicări a profesorilor de Istorie și Socio-Umane
din județul Ilfov, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în parteneriat
cu Casa Corpului Didactic Ilfov și Societatea de Științe Istorice din România, filiala Ilfov
(12 mai 2021)
Conferința online privind „Gestionarea cererii, factor facilitator al traficului de ființe
umane în scopul exploatării sexuale”, organizat în cadrul celei de-a 30-a sesiune a
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Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală (CCPCJ) (18
mai 2021)
Conferința de lansare a proiectului „Coaliția pentru drepturile migranților și refugiaților
(CDMiR): O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților”, organizată de
Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) (19 mai 2021)
Conferinta „Prevenirea participării tinerilor în infracțiuni conectate cu dependența de
droguri, prin programe de viață sănătoasă și dezvoltarea abilităților”, eveniment paralel
organizat în cadrul celei de-a 30-a Sesiuni a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea
Criminalității și Justiție Penală (CCPCJ) (19 mai 2021)
Săptămâna Dialogului Civil 2021 - Civil Dialogue Week 2021, eveniment organizat de
Comisia Europeană - Directia Generala Justitie si Consumatori in parteneriat cu Agenția
Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) cu ocazia lansării Programului
european „Cetățenie, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) 2021-2027” (25-28 mai 2021)
Participare la ședinta Comisiei drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din
Senat privind propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991
privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (26 mai 2021)
Întâlnirea Grupului de lucru al ENNHRI privind drepturile economice și culturale, având
ca teme: abordarea din perspectiva drepturilor omului a vaccinurilor; vaccinarea
persoanelor aflate în sărăcie, accesibilitatea, informarea persoanelor cu privire la vaccin și
centre de vaccinare, cooperarea interinstituțională, dar și modalități de comunicare cu
grupurile specifice (26 - 27 mai 2021)
Seminar „Despre discriminare și discriminare intersecțională”, organizat în cadrul
proiectului „INTERSECT – Altfel despre discriminare” de Centrul de Resurse Juridice
(CRJ) în parteneriat cu Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului
(ACTEDO), Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
(UCTRR) (27 mai 2021)
Participarea la cea de-a XXXIII-a ediție a Simpozionului „Preuniversitaria”, organizat de
Casa Corpului Didactic Cluj (27 mai 2021)
Dezbatere publică privind educația antreprenorială și financiară în rândul copiilor având ca
temă „Copil învățat sau copil pregătit pentru viață?”, organizată de Asociația VERTIK
pentru Viitor (31 mai 2021)
Webinar privind „Rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului în elaborarea și
adoptarea unei legi pentru protejarea apărătorilor drepturilor omului”, organizat de
Asociația Francofonă a Comisiilor Naționale de Drepturile Omului (AFCNDH), în
parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și ONG-ul Serviciul
Internațional pentru Drepturile Omului (ISHR) (31 mai 2021)
Summitul în format online privind „Inteligența artificială 2021” organizat de Politico EU,
în contextul adoptării de către Comisia Europeană a unor noi reglementări privind
Inteligența Artificială (31 mai 2021)
Întâlnire la nivel înalt privind „Respectarea drepturilor migranților la frontiere și rolul
instituțiilor naționale pentru drepturile omului”, eveniment organizat de Rețeaua
Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului (ENNHRI) (2-3 iunie 2021)
Întâlnire cu Departamentul pentru Carta socială europeană a Consiliului Europei cu privire
la comentariile transmise de instituțiile naționale de drepturile omului la Rapoartele de țară
(11 iunie 2021)
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Sesiune de formare Academia Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului 2021 (NHRI
Academy 2021) cu tema „Protejarea apărătorilor drepturilor omului și co-crearea unui
spațiu incluziv al societății civile”, organizată de Biroul pentru Instituții Democratice și
Drepturile Omului din cadrul OSCE (ODIHR) și de Rețeaua Europeană a Instituțiilor
Naționale de Drepturile Omului (ENNHRI) (11-25 iunie 2021)
Constituirea Grupului de lucru la nivelul Consiliului de Monitorizare, în vederea revizuirii
Procedurii de monitorizare a instituțiilor prevazute la art.2 alin.(2) din Legea nr.8/2016
privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, cu modificările și completările ulterioare (17 iunie 2021)
Gala Premiilor Participării Publice ediția 2021, eveniment de premiere pentru Rețeaua
pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VIF), Centrul FILIA și
Asociația Anais, organizat de CeRe:Centrul de Resurse pentru participare publică (22
iunie 2021)
Sesiunea Opțională a Academiei NHRI 2021 cu tema „Instituțiile naționale de drepturile
omului (INDO) ca apărători ai drepturilor omului: depășirea provocărilor și protejarea
colegilor apărători ai drepturilor omului în contextul migrației” (NHRIs as Human Rights
Defenders: Overcoming Challenges and Protecting Fellow Human Rights Defenders in
Migration Context) (23 iunie 2021)
Consultarea cu privire la potențialul instituțiilor naționale pentru drepturile omului de a
servi ca mecanisme de protecție pentru apărătorii drepturilor omului, organizat de
Asociația Francofonă a Comisiilor Naționale de Drepturile Omului (AFCNDH), în
parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și International Service for
Human Rights (ISHR) (28 iunie 2021)
Reuniunea anuală a Rețelei de comunicatori ai drepturilor omului cu tema „Cum să
abordăm dezinformarea? – Comunicarea drepturilor omului în era digitală”, eveniment
organizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (28 iunie 2021)
Webinar cu tema „Intoleranță și discriminare în timpul pandemiei de COVID-19.
Perspective ale societății civile”, organizat de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice
și Drepturile Omului (ODIHR) (29 iunie 2021)
Eveniment cu tema „Afacerile și drepturile omului” organizat de Alianța Globală pentru
Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) (30 iunie 2021)
Conferința națională „ROM/romnie LGBTQ+: Intersecționalitate și (ne)discriminare”
organizată de Centrul pentru Resurse Juridice, în parteneriat cu Centrul de Acțiune pentru
Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a
Tinerilor Romi din România (UCTRR), în cadrul proiectului INTERSECT – „Altfel
despre discriminare” (30 iunie 2021)
Eveniment la nivel înalt de lansare a Planului global de acțiune al GANHRI cu privire la
apărătorii drepturilor omului și spațiul civic, organizat de GANHRI în parteneriat cu
Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) (1 iulie 2021)
Conferința internațională a proiectului „Uniți în diversitate! No Discrimination” organizată
de către Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Biroul Mediatorului Claudia Crina
Balint, Colegiul Național „Ion Neculce” din București și Academia Română în parteneriat
cu Biblioteca Academiei Române, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,
Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului
și Primăria Sectorului 1 București. (8 iulie 2021)
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Dezbatere online „Sisteme de Inteligență Artificială (IA) care respectă drepturile omului –
Cum poate contribui cadrul drepturilor omului la guvernanța și reglementarea IA?”,
organizată de Academia de Drept European (ERA) în cadrul Conferinței privind viitorul
Europei (12 iulie 2021)
Cea de-a treia reuniune suplimentară privind dimensiunea umană organizată de
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa OSCE) pe tema „Tehnologii Digitale
și drepturile omului – oportunități și provocări” (13 iulie 2021)
Webinarul cu tema „Reziliența climatică și redresarea în domeniul sănătății” organizat de
Human Right 2 Water (14 iulie 2021)
Întâlnire informală a Grupului ENNHRI privind schimbările climatice având ca temă
„Agenda celei de-a 26-a Conferință a Părților la Convenția Cadru ONU privind
schimbările climatice (COP 26) ”, eveniment organizat de Center for International
Environmental Law (CIEL) (15 iulie 2021)
Conferința regională privind „Drepturile persoanelor vârstnice și rolul instituțiilor de
drepturile omului și tip avocatul poporului”, organizată de Ombudsmanul din Georgia (20
iulie 2021)
Întâlnirea Grupul de lucru ce are ca obiectiv revizuirea documentelor ce stau la baza
activității de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, organizat de Consiliului de Monitorizare (22 iulie 2021)
Conferința anuală a Institutului de Drept European (ELI) (6-8 septembrie 2021)
Webinar privind „Carta verde a Uniunii Europene privind îmbătrânirea”, organizat de
AGE Europe (9 septembrie 2021)
Întâlnirea Grupului de lucru al ENNHRI privind drepturile economice, sociale și culturale
(16 septembrie 2021)
Întâlnire de informare privind evoluțiile din cadrul Consiliul Drepturilor Omului al ONU,
eveniment organizat de Center for International Environmental Law (CIEL), tematică:
adoptarea rezoluției privind declararea dreptului la un mediu sănătos, durabil și sigur (17
septembrie 2021)
Întâlnirea Grupului de lucru privind CDPD, organizată de ENNHRI (21 septembrie 2021)
Webinar organizat de Platforma Consiliul Europei, FRA, ENNHRI, Equinet – „Împotriva
discriminării pe criteriul vârstei și către o cetățenie socială activă pentru persoanele
vârstnice” (27 septembrie 2021)
Participare la ședința Comisiei pentru drepturile omului din Senat L395/2021 Propunere
legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare (28 septembrie 2021)
Adunarea generală ENNHRI (29 septembrie 2021)
Participarea la sesiunea „Importanța comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile
omului”, în urma unei selecției realizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale
pentru Drepturile Omului - ENNHRI și de Rețeaua Europeană a Organismelor privind
Egalitatea - EQUINET în funcție de relevanța conținutului intervenției și de impactul
produs asupra segmentului social al tinerilor, în cadrul Forumului Drepturilor
Fundamentale 2021, organizat de FRA (11-12 octombrie 2021)
Cursuri de formare privind „Moduri inovative de a proteja și îmbunătăți drepturile
persoanelor vârstnice în secolul dezvoltării digitale”, organizate de Școala de Formare
Continuă ASEM (13 octombrie – 12 noiembrie 2021)
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Întâlnire în cadrul Grupului de lucru pentru lucrări pregătitoare pentru cea de-a 69-a
sesiune a Comitetului privind drepturile economice, sociale și culturale, prezentarea listei
de probleme înaintată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu privire la raportul
României (18 octombrie 2021)
Participarea la ședința Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și
minorități Senatul României pentru susținerea punctului de vedere al Institutului privind
propunerea legislativa B482/2021 privind stabilirea unor masuri în domeniul sanitar, pe
perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (19
octombrie 2021)
Seminar online și sesiune de formare privind „Rolul Cartei Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene în activitatea organismelor de egalitate și a instituțiilor naționale de
drepturile omului”, organizat de FRA în parteneriat cu Equinet și ENNHRI (20-22
octombrie 2021)
Evenimentul de lansare a Ghidului pentru formatori „Drepturile omului la frontierele
internaționale”, organizat de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și
de Biroul ONU pentru Combaterea Terorismului. (25 octombrie 2021)
Întâlnirea Grupului de lucru juridic al ENNHRI (25 octombrie)
Conferința „Orașe egale și reziliente – promovarea egalității și abordarea discriminării”,
organizată de Equinet (25-26 octombrie 2021)
Ședința Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități privind
L385/2018 propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016
privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu
dizabilități (26 octombrie 2021)
Participare la Grupul de lucru cu tema „Cum putem consolida cooperarea pentru
promovarea egalității și combaterea discriminării la nivel local – schimb de bune practici„
organizat în cadrul conferinței „Orașe egale și reziliente – promovarea egalității și
abordarea discriminării”, de Equinet .(26 octombrie 2021)
Întâlnire de lucru a Comitetului Interministerial pentru Asigurarea Implementării
Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CIAIC),
organizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții (ANDPDCA) pentru implementarea proiectului Consolidarea mecanismului de
coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
(28 octombrie 2021)
„Contribuția cunoștințelor digitale pentru persoanele vârstnice în cadrul Deceniului
îmbătrânirii în condiții bune de sănătate”, eveniment organizat de UNESCO (29 octombrie
2021)
Simpozionul INDO la COP 26 – „Rolul instituțiilor naționale de drepturile omului în
reducerea decalajului de responsabilitate în urgențele climatice”, organizat de GANHRI,
ENNHRI, Universitatea din Stirling (3-5 noiembrie 2021)
Webinar privind Dreptul la educație a persoanelor cu dizabilități în timpul pandemiei de
COVID-19, organizat de ENNHRI și Instituția Ombudsmanului din Georgia (10
noiembrie 2021)
Atelierul contributiv organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului
„Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a
tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ privind elaborarea unui standard de bună
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reglementare și calitate a normelor juridice necesar clarității, predictibilității și
previzibilității legilor și reglementărilor normative secundare și a unui proiect de lege
privind modificarea și completarea sau înlocuirea Legii nr. 24/2000 privind tehnica de
elaborare a actelor normative” (11 noiembrie 2021)
Seminar cu tema „Aplicarea unei abordări bazate pe drepturile omului în cazul planurilor
naționale de reziliență și redresare ca urmare a pandemiei de COVID-19”, organizată de
ENNHRI și OHCHR (22-23 noiembrie 2021)
Conferința de închidere a Proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a
implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, organizată
în sistem videoconferință de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții (23 noiembrie 2021)
Forumul Națiunilor Unite cu privire la afaceri și drepturile omului (29 noiembrie – 1
decembrie 2021)
Întâlnirea generală ENNHRI (3 decembrie 2021)
Seminar cu tema „Implicarea în elaborarea rapoartelor voluntare naționale pentru
implementarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă pentru promovarea drepturilor
omului”, organizat de GANHRI și Institutul Danez pentru Drepturile Omului, (8
decembrie 2021)
Seminar cu tema „Promovarea participării structurilor independente de monitorizare, a
organizațiilor persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor societății civile în activitatea
Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în timpul pandemiei și nu
numai”, organizat de ENNHRI și Instituția Ombudsmanului din Georgia (8 decembrie
2021)
Conferință privind volumul „Dincolo de diplomație. Povestea necunoscută a Samuel del
Campo”, autor domnul Jorge Schindler, organizată de Ambasada Chile (9 decembrie
2021)
Institutul Român pentru Drepturile Omului invitat să prezinte ca exemplu de bună practică
Campania națională IRDO-Nazarcea a celor 16 zile de activism pentru prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor în cadrul secțiunii „Drepturile omului la feminin”
a evenimentului „România în UNESCO – Drepturile omului: universalitate și demnitate
umană” organizat de Comisia Națională a României pentru UNESCO cu prilejul Zilei
Internaționale a Drepturilor Omului și împlinirea a 65 de ani de la aderarea României la
UNESCO (10 decembrie 2021)
Întâlnire cu un reprezentant al Ambasadei al Republicii Armenia, privind situația regională
curentă și implicit respectarea drepturilor omului (15 decembrie 2021)
Vernisajul expoziției aniversare a 30 de ani de relații diplomatice dintre România și
Republica Armenia, eveniment organizat la Muzeul Național de Artă al României pentru
marcare a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Armenia și
România (17 decembrie 2021)
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Anexa III.
PARTENERIATE ÎNCHEIATE ÎN 2021
Protocol de colaborare cu Ministerul Educației
Protocol de colaborare cu Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
Acord de colaborare cu Centrul de Resurse pentru Educație Civică Bacău și Centrul
American Corner Bacău
Acord de parteneriat cu Asociația Uniunea Democrată Tătară și Biroul Mediator Balint
Claudia Crina încheiat în vederea realizării proiectului „UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO
DISCRIMINATION”, ediția a II-a
Acord de parteneriat cu Asociația Europeană a Studenților la Drept ELSA – Grup Local
ELSA București
Acord de parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de
Vest din Timișoara încheiat pentru conceperea și implementarea acțiunii comune
„Olimpiada de Altruism”, ediția 2021
Acord cadru de colaborare privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor
de studii universitare de licență și master cu Academia de Studii Economice din București
Acord de parteneriat cu Academia de Studii Economice din București
Protocol de parteneriat cu Școala Gimnazială nr.2 Crețești
Protocol de parteneriat cu Colegiul Național „Spiru Haret” din București
Protocol de parteneriat cu Școala Gimnazială Filipești, județul Bacău
Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Sfântul Nicolae din Târgu Jiu
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