AGENDA MNP

DECEMBRIE 2021
28 decembrie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Tehnici de intervievare a
persoanelor private de libertate în cadrul vizitelor Mecanismului Național de Prevenire”
22 decembrie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Aspecte privind legislația
în domeniul migrației și azilului în România”
21 decembrie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Legislația națională și
internațională cu privire la prevenirea torturii, Ansamblul de Reguli Nelson Mandela ale Națiunilor Unite”
20 decembrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a Migranților – 18 decembrie” la
Centrul de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad
18 decembrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a Migranților – 18 decembrie” la:
Sectorul Poliției de Frontieră Zimnicea, Sectorul Poliției de Frontieră Vedea, Sectorul Poliției de Frontieră
Gostinu, Sectorul Poliției de Frontieră Chirnogi, Sectorul Poliției de Frontieră Oltenița, Sectorul Poliției de
Frontieră Fetești, Sectorul Poliției de Frontieră Călărași, Sectorul Poliției de Frontieră Turnu Măgurele, Sectorul
Poliției de Frontieră Giurgiu
17-18 decembrie: participare la colocviul internațional”Monitoring conditions of arrest, custody, and pre-

trial detention”, organizat de MNP Tunisia
16 decembrie: vizită la Penitenciarul Tulcea
14 decembrie: vizită la Penitenciarul-Spital Mioveni
•vizită la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, județul Cluj
10 decembrie: vizită la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad, județul Vaslui
9 decembrie: vizită la Penitenciarul-Spital Jilava
•participare la conferința internațională cu tema ”Accesul la justiția penală pentru copii cu dizabilități
intelectuale și psihosociale”, organizată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
8 decembrie: activitate de mediatizare la DGASPC Neamț
7 decembrie: activitate de mediatizare la: Centrul de formare și perfecționare a polițiștilor „Nicolae
Zlotescu” Slatina, DGASPC Suceava și Penitenciarul Târgu Jiu - cu prilejul „Zilei Internaționale a
Drepturilor Omului – 10 decembrie”
6 decembrie: vizită la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tâncăbești,
jud. Ilfov
•activitate de mediatizare la Penitenciarul Bacău
3 decembrie: vizită la Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă

•activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a Persoanelor Adulte cu Dizabilități – 3
decembrie” la: ANDPDCA, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Tâncăbești, jud. Ilfov, DGASPC Vâlcea-Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreniși DGASPC Alba

NOIEMBRIE 2021
26 noiembrie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Copiii în sistemul de
protecție specială”
25 noiembrie: vizită la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
•activitate de mediatizare la Centrul de plasament „Acasă”, municipiul București
•masă rotundă organizată împreună cu reprezentanții Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului,
Filiala Regională Craiova
24 noiembrie: întrevedere cu colaboratori externi psihologi – Centrul zonal Bacău
23 noiembrie: vizită la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul
Dimitrie cel Nou” Filiași, județul Dolj
•participare la conferința de închidere a proiectului ,,Consolidarea mecanismului de coordonare a
implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, organizată online de
ANDPDCA împreună cu Banca Mondială
19 noiembrie: activitate de mediatizare la Institutul de Psihiatrie Socola Iași – Secția Exterioară Șipote
18 noiembrie: întrevedere cu studenți ai Facultăților de Drept din cadrul Universității București,
Universității Titu Maiorescu, Universității Babeș Bolyai, Academia de Studii Economice București
•activitate de mediatizare la Centrul de îngrijire și asistență Suseni, județul Gorj
16 noiembrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a Toleranței – 16 noiembrie” la:
Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București; Centrul Regional de Cazare
și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Giurgiu
10 noiembrie: participare la webinar-ul „Supervizare & Foresight în munca socială - de la Fundamentals
la Masterclass”, organizat de Academia CONCORDIA
5 noiembrie: participare la conferința ”Monitoring Corruption and Preferential Treatment in Places of
Deprivation of Liberty – the CPT/NPM Perspective”, organizată online de MNP Kosovo și Consiliul
Europei
4 noiembrie: vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice „San Francesco”, municipiul Giurgiu, județul
Giurgiu
•activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Leziuni traumatice tegumentare – evaluare
medico-legală”, curs prezentat de dr. Ovidiu Chiroban, medic primar legist din cadrul Institutului de
Medicină Legală Cluj Napoca, șef de lucrări în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca
3 noiembrie: participare la workshop-ul “Principles on Effective Interviewing for investigations and
information Gathering” organizat online de APT împreună cu OSCE-ODHIR
•participare la întâlnirea de lucru organizată online de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
(CNASR) privind modificarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
2 noiembrie: participare la webinarul “Conflict Resolution and Management” organizat online de African
Ombudsman Research Centre (AORC)

OCTOMBRIE 2021
29 octombrie: participare la sesiunea de consultare a Comitetului Interministerial pentru Asigurarea
Implementării Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități
(CIAIC), organizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
(ANDPDCA), cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale
28-29 octombrie: vizită la Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru copilul aflat în dificultate Târgu Cărbunești, județul Gorj
26 octombrie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Prelucrarea datelor cu
caracter personal în sectorul public” organizată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal în colaborare cu domeniul proprietate, muncă, protecție socială, impozite și
taxe
22 octombrie: activitate de mediatizare la Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou
21 octombrie: întrevedere cu studenți din cadrul Facultății de Drept, Universitatea București
•activitate de mediatizare la Centrul de plasament Tecuci, județul Galați
20 octombrie: activitate de mediatizare la Spitalul de psihiatrie cronici Schitu-Greci, județul Olt
19-21 octombrie: vizită la Centrul Maternal „Alexandra” Brăila, județul Brăila
19 octombrie: activitate de mediatizare la Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Maria” Sisești, județul
Mehedinți
15 octombrie: activitate de mediatizare la Căminul pentru persoane vârstnice Almaș, județul Neamț
7 octombrie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 9 din cadrul Secției 15 Poliție București
• vizită la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești, județul Bacău
1 octombrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice – 1
octombrie” la: Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Casa Bunicilor”, localitatea Câmpina, județul Prahova;
Căminul pentru persoane vârstnice Oncești, județul Giurgiu

SEPTEMBRIE 2021
30 septembrie: Conferința națională "Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă", organizată de Fundația
Regală Margareta a României și Enayati Medical City
29-30 septembrie: a II-a întrevedere a Rețelei S-E Europene – Conferința «Tehnica interviului cu grupurile
vulnerabile», organizată de Biroul Comisarului pentru Drepturile Fundamentale din Ungaria
29 septembrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei internaționale a persoanelor vârstnice – 1
octombrie” la Căminul pentru bătrâni Mirco House Tunari, județul Ilfov și Căminul de bătrâni Sidney
Corbeanca, județul Ilfov
28 septembrie: vizită la Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț, județul Neamț
•activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Drepturile persoanelor private de libertate”

27 septembrie: activitate de mediatizare la Centrul pentru Persoane Vârstnice „San Francesco”, județul
Giurgiu
•activitate de pregătire profesională a membrilor MNP și BT Bacău cu tema „Activitatea desfășurată de
către reprezentanții MNP și BT Bacău”
24 septembrie: vizită la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, județul Timiș
•întrevedere cu colaboratori externi asistenți sociali – Centrul zonal Bacău
23 septembrie: vizită la Penitenciarul Timișoara
•vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență Olteni, județul Teleorman
•activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului – 10 septembrie” la
Penitenciarul Timișoara
22-24 septembrie: sesiunea de instruire ,,Instrumentele, modalitatea și procesul de colectare a datelor
pentru calculul indicatorilor privind implementarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu
dizabilități 2021-2027 – raportarea regulată a acestora”, organizată de ANDPDCA
22 septembrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a Tineretului – 12 august” la Centrul
Educativ Buziaș, județul Timiș
21 septembrie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 5, municipiul București
20-22 septembrie: Conferința Mecanismelor Naționale de Prevenire Europene cu tema «Rolul MNP-urilor
în implementarea efectivă a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a recomandărilor
Comitetului European de prevenire a torturii», organizată de Consiliul Europei
16-17 septembrie: întrevedere cu colaboratori externi psihologi – Centrul zonal Bacău
14 septembrie: activitate de mediatizare la Penitenciarul Bacău
10 septembrie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului – 10
septembrie” la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Brăduț, municipiul
București
• întrevedere cu colaboratori externi asistenți sociali – Centrul zonal Craiova
7 septembrie: activitate de mediatizare la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Buzău

AUGUST 2021
31 august: publicarea Raportului privind activitatea de monitorizare efectuată de către Mecanismul
Național de Prevenire în starea de urgență și starea de alertă (2020)
30 august: activitate de mediatizare la Centrul Educativ Tg. Ocna, județul Bacău
27 august: vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița, județul Olt
•activitate de mediatizare la Centrul de Îngrijire și Asistență Odobești, județul Vrancea
26 august: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Maramureș din cadrul IPJ Maramureș

•activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Elaborarea raportului de vizită, element
fundamental al activității Mecanismelor Naționale de Prevenire”
25 august: vizită la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Șomcuta Mare,
județul Maramureș
24 august: sesiune de instruire cu reprezentanți ai centrelor rezidențiale pentru copii și pentru persoane
adulte cu dizabilități din subordinea DGASPC Prahova
23 august: activitate de mediatizare la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin
•sesiune de instruire cu reprezentanți ai centrelor rezidențiale pentru copii și pentru persoane adulte cu
dizabilități din subordinea DGASPC Prahova
•semnarea Declarației APT «Comunitatea globală de prevenire a torturii solicită protecția Mecanismului
Național de Prevenire din Afganistan»
20 august: vizită la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni
18 august: vizită la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari, județul Ilfov
16 august: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 din cadrul Secției 19 Poliție,
municipiul București (completare)
•masă rotundă organizată împreună cu reprezentanții Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului –
Filiala Regională Craiova
9 august: vizită la Căminul de Bătrâni Sfântul Ilie Galați
•activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a Tineretului – 12 august” la DGASPC Ilfov, Centrul
Rezidențial pentru Copilul cu Handicap nr. 9 Buzău, Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari și DGASPC
Buzău

IULIE 2021
30 iulie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Cum folosești Skype în Windows
10 - Curs de informatică”
28 iulie: încheierea unui protocol de colaborare cu Federația PHRALIPE de Integrare Europeană Alba
•dialog cu reprezentanții Centrului de Abilitare și Reabilitare Gherla și ai Centrului de Recuperare și
Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap Castanelor Baia Mare, cu privire la implementarea
recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de vizită
26 iulie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale Împotriva Traficului de Persoane – 30 iulie”
la Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări
20 iulie: participare la prima întâlnire a Rețelei MNP-urilor Sud-Est Europene centrată pe desfășurarea
vizitelor de monitorizare în timpul pandemiei de coronavirus, organizată de MNP Ungaria
16 iulie: întrevedere cu colaboratori externi medici din județul Bacău
15 iulie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Buzău din cadrul IPJ Buzău

•participare la webinarul „Rolul monitorizării independente a detenției în protecția drepturilor omului în
închisori, în contextul prevenirii și contracarării extremismului violent și radicalizarea către terorism”,
organizat de OSCE/ODIHR și Penal Reform International
•participare la videoconferința „Programul Promotorii Voluntariatului în România”, organizată de
Secretariatul General al Guvernului
14 iulie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Procedura internării nevoluntare
în legislația franceză”
13 iulie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 din cadrul Secției 19 Poliție, municipiul
București
•activitate de mediatizare la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău
12 iulie: activitate de mediatizare la Căminul pentru bătrâni „Sfântul Ilie” Galați, județul Galați
7 iulie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 7 din cadrul Secției 12 Poliție, municipiul
București
6 iulie: participare la webinarul „Mecanismul Frontex pentru reclamații și monitorizarea returnărilor
forțate” organizat de Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor
1 iulie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Elemente de relevanță privind
procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate”, susținută de comisar șef de poliție
penitenciară Ioana Morar, director general adjunct ANP și organizată de Domeniul armată, poliție, justiție,
penitenciare din cadrul instituției Avocatul Poporului în colaborare cu ANP
• participare la conferința „Demnitatea umană în abordări multidisciplinare”, organizată de Universitatea
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
• participare la cursul APSAP „Etică, integritate. Regimul incompatibilităților” (în perioada 1- 22 iulie au
fost audiate 11 cursuri organizate de APSAP)

IUNIE 2021
30 iunie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP, cu tema „Calitățile necesare
coordonatorului unei vizite MNP”
• participare la webinarul organizat de Mecanismul Național de Prevenire din Africa de Sud pentru a marca
„Ziua Mondială pentru Sprijinirea Victimelor Torturii” și ratificarea OPCAT
29 iunie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a copiilor victime ale agresiunii – 4
iunie” la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea
• participare la webinarul „Sistemul de control intern/managerial” organizat de Centrul de formare APSAP
(Asociația Profesională a Specialiștilor în Administrație Publică)
28 iunie: activități de mediatizare la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
Penitenciarul Mioveni (cu prilejul „Zilei Mondiale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii – 26 iunie”)
25 iunie: vizită la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Timișoara
•activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii – 26 iunie” la:
Administrația Națională a Penitenciarelor; Universitatea „Andrei Șaguna” Constanța, Facultatea de Drept

și Științe Administrative; Penitenciarele: Vaslui, Mărgineni, Tulcea, Găești, Aiud, Deva, Gherla, Miercurea
Ciuc, Bistrița, Târgu Mureș, Oradea, Baia Mare, Codlea, Satu Mare, Penitenciar Spital Dej
•participare la Conferința inaugurală a consultării MNP-urilor europene și a părților interesate internaționale
cu privire la crearea unui centru internațional de formare pentru vizite în locuri de detenție (a 2-a sesiune)
24 iunie: vizită la Centrul de Plasament „Oituz” Arad, județul Arad
•vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență Grădinari, județul Giurgiu
23 iunie: vizită la Penitenciarul Botoșani
•vizită la Penitenciarul Arad – Secția exterioară de femei
22 iunie: participare la Conferința de lansare a proiectului „Correctional”, organizată de Administrația
Națională a Penitenciarelor (ANP)
•activitate de mediatizare la Centrul de Plasament Lugoj, județul Timiș
17 iunie: vizită la Căminul de Bătrâni „Armonia”, municipiul București
16 iunie: activitate de mediatizare la Centrul pentru persoane vârstnice „Floare Roșie”, municipiul
București
15-17 iunie: participare la a 4-a reuniune regională APT/ODIHR privind prevenirea torturii pentru
mecanismele naționale de prevenire și organizațiile societății civile, cu tema „Monitorizarea situației
persoanelor vârstnice private de libertate, în contextul pandemiei de COVID-19”
15 iunie: vizită la Penitenciarul Gherla
11 iunie: vizită la Căminul de Bătrâni „Sanotour”, Comuna Izvoarele, județul Prahova
8-11 iunie: participare la webinarul „Norme și proceduri de tehnică legislativă”, organizat de Institutul
European Român
7 – 9 iunie: vizită la Penitenciarul Găești
•vizită la Secția Exterioară Movila Vulpii a Penitenciarului Ploiești
7 iunie: vizită la Penitenciarul Galați
2 iunie: participare la mini-Conferința „Prevenirea torturii în sistemul de justiție penală: rolurile și
responsabilitățile poliției și ale altor organe de aplicare a legii” organizată de reprezentanțele permanente
elvețiene și daneze la OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), cu sprijinul Oficiului
pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și al președintelui suedez în funcție
•participarea la reuniunea la nivel înalt a Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului
(ENNHRI) privind „Asigurarea respectării drepturilor omului în cazul migranților la frontiere: rolul
instituțiilor naționale pentru drepturile omului (NHRI-uri)”
1 iunie: participare la Conferința inaugurală a consultării MNP-urilor europene și a părților

interesate internaționale cu privire la crearea unui centru internațional de formare pentru vizite în
locuri de detenție (prima sesiune)

MAI 2021
28 mai: activitate-dialog la Inspectoratul de Poliție Județean Galați – Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă Galați
27 mai: •vizită la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte
Slatina, județul Olt
•activități de mediatizare la Complexul de Servicii Comunitare Bârlad, județul Vaslui și Inspectoratul de
Poliție Județean Arad - Centrul de Reținere și Arestare Prevenivă Arad
•întrevedere cu colaboratori externi medici și asistenți sociali
26 mai: •vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brăila din cadrul IPJ Brăila
•prezentarea Raportului special cu privire la asistența psihologică în cadrul centrelor de reținere și
arestare preventivă – Extras din constatările celor 51 de vizite ale Mecanismului Național de Prevenire
2015-2020 – Senatul României
•participare la Atelierul de lucru destinat reprezentanților instituționali și organizaționali cu rol relevant în
domeniul serviciilor comunitare integrate din regiunea de dezvoltare Sud, organizat de Ministerul Muncii
și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății (atelierul a continuat în data de 27 mai)
25 mai: corespondență cu Subcomitetul pentru Prevenirea Torturii (SPT) privind contribuția MNP la
întocmirea proiectului de Comentariu general la art. 4 din Protocolul Opțional la Convenția împotriva
torturii (OPCAT), la solicitarea SPT
24 mai – 2 iunie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice Sf.Maria comuna Unirea, județul Călărași
22 mai: activitate de mediatizare la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane
adulte cu handicap Urlați, județul Prahova
20 mai: vizită la Complexul familial pentru copilul cu dizabilități Goranu, județul Vâlcea
18 mai: vizită la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, județul Neamț
17 mai: vizită la Căminul de Bătrâni Bădeni, Asociația „Istrița”, comuna Breaza, județul Buzău
12 mai: •întrevedere cu reprezentanții Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT), cu ocazia
vizitei ad-hoc efectuate în România în perioada 10-21 mai 2021
•activități de mediatizare la Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu și Penitenciarul
Ploiești – Secția Exterioară Movila Vulpii
4, 12 și 31 mai: participare la cursul on-line de instruire, specializat pentru organismele de monitorizare
preventivă, organizat de DIGNITY - Institutul Danez împotriva Torturii (Copenhaga)

APRILIE 2021
28 aprilie: activitate de mediatizare la Centrul Rezidențial David Austin Galați, județul Galați
27 aprilie: vizită la Centrul Rezidențial Bucium din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Bucium” Iași,
județul Iași
27 aprilie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud

22 aprilie: •vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava
•activitate de mediatizare la Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava
20 aprilie: •vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Comuna
Cernătești, județul Buzău
•participare la webinar-ul „Visiting places of detention”, organizat de Centrul de Cercetare al
Ombudsmanului African (AORC) și Institutul Internațional al Ombudsmanului (IOI)
19-23 aprilie: vizită la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina,
județul Prahova
15 aprilie: •vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență Strehaia, județul Mehedinți
•întâlnire on-line cu studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității București
•activitate de mediatizare la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Câmpina, județul Prahova
14 aprilie: dialog cu reprezentanți ai Penitenciarului-Spital Târgu-Ocna
13 aprilie: participare la webinar-ul „Border police monitoring in the OSCE Region: upholding a
human-rights approach to migration”, organizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
(OSCE) și Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR)
12 aprilie: •vizită la Penitenciarul Tulcea, Secția exterioară Chilia Veche
•activitate de mediatizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin
9-16 aprilie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni, județul Buzău
9-14 aprilie: vizită la Căminul de bătrâni „Sfântul Teodor” din municipiul Roșiori de Vede, județul
Teleorman
8-15 aprilie: vizită la Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, municipiul București
6 aprilie: activitate de mediatizare la Căminul de bătrâni „Sfântul Teodor”- Primăria Municipiului Roşiorii
de Vede, județul Teleorman
5 aprilie: •vizită la Centrul de Bătrâni “SF. Ana”, municipiul București
•întâlnire on-line cu studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității București
2 aprilie: •activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului”
(2 aprilie) la: Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR); Centrul de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol, județul Constanța
•activitate de mediatizare la Centrul de îngrijire bătrâni Dr. Dorina Ion – 1, municipiul București, cu prilejul
„Zilei Mondiale a Sănătății” (7 aprilie)

MARTIE 2021
31 martie: vizită la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Handicap Nedelea, județul Prahova
30 martie: •vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, județul Ilfov
•vizită la Penitenciarul Iași

26 martie: dialog cu psihologi – colaboratori externi (Centrul zonal Bacău)
25 martie: •vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița, județul Gorj
•participare la dialogul virtual „Reducing prison population in times of COVID-19 - Insights from a global
analysis”, organizat de Asociația pentru Prevenirea Torturii (APT)
•întrevedere a grupului de lucru constituit din reprezentanți MNP și ai Spitalului de Psihiatrie și pentru
Măsuri de Siguranță Săpoca, în scopul identificării unor soluții pentru rezolvarea cazurilor sociale din
cadrul spitalului
24 martie: vizită la Centrul Rezidențial „Sf. Andrei” Iași, județul Iași
23 martie: activitate de mediatizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj,
cu prilejul „Zilei Internaționale a copiilor străzii – 21 martie”
21 martie: activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a Sindromului Down - 21 martie” la:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași; Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Constanța; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dâmbovița; Centrul rezidențial Floarea Soarelui - Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilități Buzău
19 martie: participare la simpozionul cu tema: „Cine sunt? Despre viața mea!” organizat de Sucursala
Teritorială Prahova a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
18 martie: •vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj
•activitate de mediatizare la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Galați, cu
prilejul „Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale – 21 martie”
17 martie: întrevedere MNP Centrul zonal București cu doamna Renate Weber, Avocatul Poporului
16 martie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Sibiu
15 martie: activitate de mediatizare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, județul Prahova
11 martie: •vizită la Penitenciarul Slobozia
•vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Mangalia, județul Constanța
10 martie: •vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș
•activități de mediatizare la: Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1, Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă nr. 2, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 3, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
nr. 4 din municipiul București
9 martie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 6 din cadrul Secției 9 Poliție, municipiul
București
8 martie: •Declarație comună MNP-APT pentru Ziua Internațională a Femeii
•activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a Femeii” la: Centrul Maternal al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; Căminul pentru persoane vârstnice Rădăuți,
județul Suceava
5 martie: activitate de mediatizare la Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, cu prilejul „Zilei
Internaționale a Femeii” (8 martie)

4 martie: activități de mediatizare la: Penitenciarul București-Jilava; Penitenciarul București-Rahova;
Penitenciarul Giurgiu
4-15 martie: vizită la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, județul Tulcea
3 martie: •vizită la „Asociația Bunicii Văii Jiului” Petroșani, județul Hunedoara
•anchetă la Căminul de Bătrâni „Căprioara”, județul Arad, efectuată împreună cu Biroul Teritorial
Timișoara

FEBRUARIE 2021
26 februarie: •vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov, județul Brașov
•masă rotundă organizată împreună cu reprezentanții Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului –
Filiala Regională Craiova
25 februarie: activități de mediatizare la: Căminul pentru Persoane Vârstnice „San Franceso”, județul
Giurgiu; Căminul pentru Persoane Vârstnice Mangalia, județul Constanța; Centrul de Bătrâni „SF. Ana”,
municipiul București; Căminul de Bătrâni „Sanatour”, județul Prahova; Căminul pentru Persoane Vârstnice
„Green House Residence”, județul Dâmbovița
24 februarie-2 martie: vizită la Unitatea de Asistență Medico - Socială Oltenița, județul Călărași
24 februarie: vizită la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Odobești, județul Vrancea
23 februarie: •participare la webinar-ul „First hours of detention: Lessons from a 3-year prevention
journey. Insights from Brazil, Madagascar and Thailand”, organizat de Asociația pentru Prevenirea Torturii
(APT)
•participare la sesiunea de consultare publică organizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) în scopul prezentării Strategiei naționale privind
drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului său operațional, în cadrul proiectului
”Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități”
•dialog cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale colaboratoare al instituției Avocatul Poporului
(Asociația Romilor Creștini „Calea, Adevărul și Viața” Bacău, Asociația Iris Vaslui, Fundația Familia
Galați, Asociația Alternative Sociale Iași, A.S.C.I.S. Iași, A.R.C. Bacău, Pro Democrația Piatra Neamț,
Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, ADO Iași)
22-26 februarie: vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș, județul Ilfov
22 februarie: activități de mediatizare la: Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Răcari, județul
Dâmbovița; Primăria Orașului Răcari; Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița
19 februarie: activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale a Justiției Sociale - 20 februarie” la:
Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap, sat Singureni, județul Giurgiu; Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Prahova; Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din
cadrul IPJ Ialomița; Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dâmbovița; Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt; Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi grave-Asociația DON ORIONE,
localitatea Voluntari, județul Ilfov; Căminul pentru persoane vârstnice Trușești, județul Botoșani

18 februarie: •vizită la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Sky Angel, sat Dărăști-Vlașca,
județul Giurgiu
•activitate de mediatizare la Penitenciarul Craiova Pelendava
17 februarie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Prahova
16 februarie: activitate de mediatizare la Centrul regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de
Azil Timișoara
15-22 februarie: vizită la Centrul de primire în regim de urgență și de evaluare a copilului din cadrul
Complexului de servicii sociale Giurgiu, județul Giurgiu
12 februarie: vizită la Centrul pentru Persoane Vârstnice „Speranța”, municipiul București
10-18 februarie: vizită la Spitalul de Psihiatrie Poroschia, județul Teleorman
10 februarie: vizită la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

IANUARIE 2021
29 ianuarie: masă rotundă organizată împreună cu reprezentanții Organizației pentru Apărarea Drepturilor
Omului – Filiala Regională Craiova
26 ianuarie: activitate de mediatizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
22 ianuarie: activitate de mediatizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț
▪întocmirea Planului de vizite și activități pentru anul 2021
▪elaborarea și publicarea Raportului anual privind activitatea MNP pe anul 2020, parte a Raportului AVP
(publicat în data de 29 ianuarie 2021)

