
 

  
 

 
Invitație conferință 

 
“Politici publice pentru drepturile omului” 

 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vă invită joi, 12 decembrie 2019, începând cu ora 

09.30, la conferința cu participare internațională ”Politici publice pentru drepturile 
omului”, în cadrul căreia va fi analizat procesul de realizare a acestora și cooperarea 
instituții publice – societatea civilă. Evenimentul va avea loc la Hotel Novotel, sala Paris 
Rive Gauche (Calea Victoriei 37B) din București.  

În cadrul conferinței vor fi prezentate propunerile de politici publice elaborate de 
CRJ, din perspectiva implementării lor, pe patru domenii de interes: nediscriminarea în 
educație, drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale, integritatea publică și regimul 
finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit. Temele vor fi abordate în ateliere 
de lucru paralele, participanții putând opta pentru domeniul propriu de interes. Vă rugăm 
să regăsiți anexată agenda evenimentului.  

Astfel, pe tema incluziunii și nediscriminării în educație vor fi abordate măsurile 
propuse pentru o abordare integratoare (mainstreaming) a nediscriminării, din perspectiva 
practicienilor. Planul de măsuri propus de CRJ se bazează pe o analiză recentă a programelor 
şcolare şi a formării cadrelor didactice, din mai multe perspective, respectiv egalitatea de 
gen, copii și tineri LGBTI, copii și tineri romi, cât şi pe o serie de dezbateri organizate la 
nivel local şi naţional.   

În domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale va fi abordată tema tutelei 
și punerii sub interdicție judecătorească din perspectiva drepturilor omului și a dreptului 
adulţilor cu dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții. Procesul 
de sprijinire în luarea deciziilor a persoanelor aflate în unităţi de asistenţă socială sau de 
psihiatrie este esențial în eficientizarea procesului de dezinstituţionalizare.  

În domeniul integrității publice vor fi discutate modificările legislative necesare 
privind consilierea de etică realizate prin Codul administrativ, riscurile și oportunitățile 
pentru consilierea de etică, precum și rezultatele cercetării Analiza stadiului problemelor 
și soluțiilor alternative în domeniul consilierii de etică.  

De asemenea, în contextul modificărilor legislative pe tema finanțării 
nerambursabile din fonduri publice a activităților de interes general vor fi discutate 
rezultatele, experiențele și așteptările autorităților finanțatoare și ale organizațiilor 
neguvernamentale. 

Conferința va reuni reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, universități 
și reprezentanți ai societății civile și este organizată în cadrul proiectului PROGRES – Politici 
publice responsabile = Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  

Vă rugăm să transmiteţi la adresa office@crj.ro numele si datele de contact ale 
persoanei desemnate să participe la conferinţă,  termenul limită de confirmare a 
participării fiind 10 decembrie 2019. 
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Participarea persoanei desemnate din partea instituţiei/ organizației pe care o 
reprezentaţi  nu presupune niciun cost sau contribuţie financiară, cheltuielile de cazare și 
transport vor fi suportate din bugetul proiectului. 

Pentru alte detalii sau întrebări privind evenimentul, vă rugăm să ne contactați la 
telefon 0721/266719, persoană de contact Valentina Nicolae. 

 
Cu deosebită considerație, 

 
 

Georgiana Camelia Iorgulescu 
Director executiv 

 
  



 

  
 

Draft 
 

AGENDA 
 

12 decembrie 2019 

09:15 – 09:45 Sosirea participanților (welcome coffee) 

09.45-10.45 

Sesiunea plenară 1  - Probleme comune în analiza procesului de politici 
publice și cooperarea instituții publice – societatea civilă, cu exemple 
din fiecare domeniu 

Cuvânt de deschidere: 

Georgiana Camelia Iorgulescu, Director executiv - Centrul de Resurse 
Juridice 

Michael Bach - PhD, Managing Director, IRIS – Institute for Research and 
Development on Inclusion and Society, Profesor, Disability Studies, 
Universitatea Ryerson din Toronto. 

Mark Pentfold, Consultant educațional în cadrul proiectului INSCHOOL al 
Consiliului Europei și Asociat al Academiei EAL.  

10.45-11.00 Pauză de cafea 

 

 

11.00-13.30 

Ateliere paralele: 

Măsuri pentru asigurarea nediscriminării în educație  

Moderator: Cezara David, Manager Program Antidiscriminare 

Invitați: 

Istvan Haller, Secretar de stat, membru al Colegiului Director, Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării - ”Includerea principiului 
nediscriminării în educație” 

Alexandra Columban, Expert independent, ACTEDO – Centrul de Acțiune 
și pentru Egalitate Drepturile Omului, Cluj-Napoca -  ”Egalitatea de gen 
în educație” 

Prof. Univ. Dr. Florica Orțan, Director Departamentul pentru 
Pregătirea  Personalului Didactic, Universitatea din Oradea ”Formarea 
cadrelor didactice și incluziunea grupurilor vulnerabile”  



 

  
 

Mark Penfold, Profesor coordonator performanță școlară pentru 
minorități etnice, Academia Babignton Leicester UK (pensionat), 
Consultant educațional în cadrul proiectului INSCHOOL al Consiliului 
Europei și Asociat al Academiei EAL - ”Cum arată o clasă inclusivă într-o 
școală inclusivă?”  

Procesul de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi 
intelectuale în luarea deciziilor: înlocuirea tutelei cu decizia 
asistată. 

Moderator: Georgiana Pascu, Manager Program Pledoarie pentru 
Demnitate  

În cadrul acestui atelier va fi elaborat Planul cu etapele necesare pentru 
implementarea deciziei asistate.  

Invitați: 

Dl. Michael Bach, Phd., Profesor la Universitatea Ryerson din Toronto 

Dl. Heinz Katschnig, MD, Profesor de psihiatrie, Universitatea De 
Medicină din Viena 

Propuneri de politici publice alternative în domeniile consilierii de 
eticăimplicării organizațiilor neguvernamentale 

Moderatori: Radu Nicolae, Expert etică și integritate și Roda Niță, expert 
politici publice 

Invitați (TBC):  

Andrei Furdui, Director, Direcția de Prevenire a Criminalității, Ministerul 
Justiției 

Andreea Grigore, Director, Direcția Integritate, Bună Guvernare și 
Politici Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

Alina Ruxandra Georgevici, Director, Direcția Monitorizarea și Evaluarea 
Implementării Legislației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Cornel Călinescu, Director General, Agenția Națională a Bunurilor 
Indisponibilizate (ANABI) 

Octavian Rusu, Președinte Centrul pentru Legislație Nonprofit - CLNR 

13.30-14.30 Pauză de prânz și networking 

14.30-15.30 

Sesiunea plenară 2 - Planul de promovare a participării publice în 
domeniile drepturile omului-educație-integritate (raportarea 
rezultatelor atelierelor) și concluzii 

Moderator: Radu Nicolae, Expert etică și integritate 



 

  
 

 


