AGENDA MNP
2022
IULIE
28 iulie: activitate de informare și pregătire profesională a colaboratorilor externi – medici, Centrul zonal
Bacău
•activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane – 30 iulie” la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj
26 iulie: 14 activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane – 30
iulie” la: Inspectoratul General pentru Imigrări; Poliția de Frontieră Română; Direcțiile Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului: Buzău, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Giurgiu,
Prahova, Teleorman și Tulcea; Centrul de Îngrijire Persoane Vârstnice “Sanotour”, comuna Izvoarele, sat
Homorâciu, județul Prahova; Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice “Casa Alegria” Ploiești,
județul Prahova
25 iulie: 3 activități de mediatizare la: Căminul de Bătrâni ”Casa Alegria”, municipiul Ploiești, județul
Prahova; Centrul de Bătrâni “Sf. Ana”, municipiul București; Centrul de Îngrijire Bătrâni „Ariminia”,
comuna Clinceni, județul Ilfov
22 iulie: vizită la Penitenciarul Găești
•activitate de mediatizare la Centrul de plasament „Traian” Constanța, județul Constanța, cu prilejul „Zilei
Mondiale împotriva Traficului de Persoane – 30 iulie”
21 iulie: vizită la Centrul de Asistenţă Medico – Socială, sat Mogoşeşti, Adunații Copăceni, județul Giurgiu
19 iulie: activitate de mediatizare la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Suceava
18 iulie: vizită la Centrul de Primire în Regim de Urgență Baia Mare
•activitate de instruire a personalului din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu cu tema ,,18 iulie – Ziua
internațională Nelson Mandela. Legislația națională și internațională cu privire la prevenirea torturii,
Ansamblul de Reguli Nelson Mandela ale Națiunilor Unite”, Penitenciarul Târgu Jiu
12-14 iulie: pregătire profesională a membrilor MNP cu tema ”Garanțiile mecanismelor naționale de
prevenire (conform OPCAT) și Procedura de efectuare a vizitelor. Consolidarea abilitătilor de monitorizare
ale personalului MNP România prin efectuarea unei vizite practice la Centrul Educativ Târgu-Ocna, județul
Bacău”, Slănic Moldova; vizită la Centrul Educativ Târgu-Ocna
11 iulie: întâlnire cu prilejul prezentării raportului ”Atragerea personalului medical în sistemul penitenciar
din România” elaborat în cadrul proiectului ”Consolidarea serviciilor medicale și de sănătate mintală în
penitenciarele din România” finanțat de Consiliul Europei, București
7 iulie: vizită la Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Galaţi, județul Galați
6 iulie: vizită la Penitenciarul Galați

5 iulie: întâlnire cu prilejul vizitei în România a co-raportorilor Comisiei pentru respectarea obligațiilor și
angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului Europei din cadrul Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei (Comisia de monitorizare), sediul central al Instituției Avocatul Poporului

IUNIE
30 iunie: vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița, județul Caraș-Severin
•întâlnire regională cu tema ,,Competențele viitorului în serviciile sociale” în cadrul proiectului FOCUS –
Forward Looking Social Europe Skills, organizată de Sucursala Teritorială Argeș a Colegiului Național al
Asistenților Sociali din România, Pitești
29 iunie: vizită la Penitenciarul Timișoara – Secția Exterioară Buziaș
28 iunie: vizită la Casa de Tip Familial „Sf. Mihail” Săcălaz, județul Timiș
24 iunie: 2 activități de mediatizare la: Penitenciarul Vaslui; Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Galda de Jos, județul Alba
23 iunie: 3 activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii – 26
iunie” la: Administrația Națională a Penitenciarelor; Inspectoratul General al Poliției Române;
Penitenciarul Craiova-Pelendava
•activitate de instruire a personalului din cadrul Penitenciarului Craiova-Pelendava
•participare la webinarul cu tema „Preventing torture in the context of public assemblies”, organizat de
Asociația pentru Prevenirea Torturii (APT) în colaborare cu ODIHR (Office for Democratic Institutions
and Human Rights)
22 iunie: vizită la Penitenciarul Slobozia
21-22 iunie: întâlnire de lucru privind executarea hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO) în cauze împotriva României prin care au fost constatate încălcări ale drepturilor
persoanelor care suferă de afecțiuni psihiatrice sau dizabilități intelectuale, organizată de Departamentul
pentru Executarea Hotărârilor CEDO al Consiliului Europei, Camera Deputaților, Parlamentul României
20-22 iunie: participare la conferința cu tema”Nevoile speciale ale persoanelor în vârstă și cu dizabilități
în locurile de detenție”, organizată de Rețeaua MNP-urilor din Europa de Sud-Est, Viena, Austria
20 iunie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice Uliești, județul Dâmbovița
16 iunie: vizită la Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” Iași, județul Iași
15 iunie: activitate de instruire a personalului din cadrul Centrului de Plasament pentru copilul cu
dizabilități Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
•participare la Festivalul Național – Concurs de teatru ,,D-ale lui Caragiale” – ediția a V-a organizată de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, Ploiești
•întâlnire de lucru cu asistenți sociali, colaboratori externi – Centrul zonal Craiova
14 iunie: participare la webinarul cu tema „Rolul MNP-urilor în monitorizarea locurilor unde migranții
sunt privați de libertate”, organizat de Subcomitetul pentru Prevenirea Torturii (SPT) cu prilejul celei de a
47-a sesiuni pentru MNP
•participare la webinarul cu tema „Effective investigation strategies – building blocks, methods/tool”
organizat de African Ombudsman Research Centre (AORC)

10 iunie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP - participarea la „Programul de
conștientizare ce abordează atitudinile negative față de persoanele cu dizabilități”, desfășurat în
cadrul proiectului Awareness4Change, în perioada 10 iunie – 1 iulie 2022 (5 module de formare)
•activitate de mediatizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț
9 iunie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Ecaterina” Tulcea, județul Tulcea
8 iunie: vizită la Penitenciarul Tulcea – secția exterioară Chilia Veche
6 iunie: 2 activități de mediatizare la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea
și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
2 iunie: 4 activități de mediatizare la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
cu prilejul „Zilei internaționale a copilului- 1iunie” și ,,Zilei internaționale a adopției – 2 iunie”;
Penitenciarul București-Rahova; Penitenciarul Constanța Poarta-Albă; Penitenciarul Tulcea

MAI
31 mai: vizită la Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea, județul Brașov
30 mai: 3 activități de mediatizare la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Satu Mare; Penitenciarul Bistrița
27 mai: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice ,,Casa Bunicilor” Câmpina, jud. Prahova
25-26 mai: 2 activități de instruire a personalului din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Artemia Techirghiol, din subordinea DGASPC Constanța și Căminul de bătrâni Mangalia, din subordinea
Primăriei municipiului Mangalia, județul Constanța, cu tema: ,,conceptul de tortură, mandatul MNP;
raportul de activitate al MNP pe anul 2021”
25 mai: întâlnire de lucru cu tema “Monitorizarea misiunilor de returnare sub escortă”, organizată de către
Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR)
24 mai: participare la webinarul cu tema ”Promoting the effective protection of LGBTI and persons
deprived of liberty”, organizat de Asociația pentru Prevenirea Torturii (APT)
•2 activități de mediatizare cu prilejul „Zilei internaționale a copiilor victime ale agresiunii- 4 iunie” la:
Locuința protejată ”Petru” Gura Ocniței, județul Dâmbovița; Centrul de primire în regim de urgență pentru
copilul cu handicap sever Găești, județul. Dâmbovița
•activitate de mediatizare la Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu
23 mai: vizită la Căminul de bătrâni Floare Roșie- DGASPC Sector 6 București
20 mai: participare la webinarul cu tema: ,,Despre traumă și grija de sine”, organizat de Academia
CONCORDIA
19-20 mai: participare la Conferința internațională privind accesibilizarea justiției penale pentru persoanele
cu dizabilități (minori și adulți), organizată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
19 mai: întâlnire de lucru cu asistenții sociali privind statutul asistentului social organizată de Colegiul
Național al Asistenților Sociali din România

18 mai: vizită la Penitenciarul Vaslui
17 mai: întâlnire de lucru cu experți internaționali contractați de către Consiliul Europei, în cadrul
proiectului „Consolidarea serviciilor medicale și de sănătate mintală în penitenciarele din România”, la
sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor
12 mai: activitate de mediatizare la Centrul Nera, Oravița din subordinea DGASPC Caraș Severin
11 mai: activitate de instruire a personalului din cadrul Inspectoratului de Poliție Caraș Severin, cu tema
,,Investigarea, analiza, raportarea mărcilor traumatice. Practica SPT, CPT și Protocolul de la Istanbul”
9-10 mai: 2 activități de instruire a personalului din Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Câmpina și Complexul de Servicii Comunitare Sinaia - Centrul de Plasament Sinaia,
din subordinea DGASPC Prahova, cu tema ,,Recunoașterea situațiilor/formelor de tortură, tratamente
crude, inumane, degradante”
3 mai: activitate de mediatizare la Penitenciarul Gherla – Secția exterioară pentru femei Cluj Napoca
2 mai: 3 activități de mediatizare la: Centrul Comunitar pentru Persoane Vârstnice Slobozia, județul
Ialomița; Centrul Rezidențial Sfânta Ecaterina Tulcea, județul Tulcea; Căminul pentru Persoane Vârstnice
Sf. Gheorghe, Oltenița, județul Dâmbovița

APRILIE
27 aprilie: vizită la Spitalul de psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea
21 aprilie: vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Gheorghe Oltenița, județul Dâmbovița
20 aprilie: activitate de mediatizare la Penitenciarul Arad
19 aprilie: vizită la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București
•vizită la Clubul Seniorilor Răsărit în Amurg, localitatea Slobozia, județul Ialomița
•participare la webinarul cu tema „Managing Evidence” organizat de African Ombudsman Research Centre
(AORC) și University of KwaZulu-Natal
15 aprilie: vizită la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Giurgiu
14 aprilie: vizită la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți
•vizită la Rețeaua de case familiale Orăștie, județul Hunedoara
•activitate de mediatizare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Cezieni, județul Olt
13 aprilie: masă rotundă organizată împreună cu reprezentanții „Federației PHRALIPE de Integrare
Europeană” Alba
7 aprilie: întrevedere cu delegația Consiliului Europei și a Ministerului Afacerilor Interne, la care au
participat doamna Renate Weber, Avocatul Poporului, domnul Mircea Criste, adjunct al Avocatului
Poporului și reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului
5 aprilie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a sănătății – 7 aprilie” la Centrul de Reținere
și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Ialomița
•activitate de mediatizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

2 aprilie: 3 activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale de conștientizare a autismului – 2
aprilie” la: Centrul pentru recuperarea și reabilitarea persoanelor adulte cu handicap Râmnicu Sărat, județul
Buzău; Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Râmnicu Sărat, județul Buzău; Centrul pentru
recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap din cadrul centrului de integrare prin terapie
ocupațională Râmnicu Sărat, județul Buzău
1 aprilie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale de conștientizare a autismului – 2
aprilie” la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
•3 activități de mediatizare la Centrele de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Buzău, Călărași
și Constanța

MARTIE
31 martie: participare la Conferința ChildHub – Supervizare oferită asistenților sociali și altor categorii de
profesioniști care lucrează în echipe integrate și multidisciplinare în domeniul protecției copilului,
organizată de Child Protection Hub și Terre des hommes, Organizația Umanitară CONCORDIA și
CONCORDIA Academia
30 martie: vizită la Centrul de Primire în Regim de Urgență Baia Mare
•participare la webinarul cu tema “Seeking Higher Ground - Values and Ethics of the Ombudsman”
organizat de African Ombudsman Research Centre Webinar Series
29 martie: vizită la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Maramureș
28 martie: vizită la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin
•activitate de mediatizare cu asistenții sociali angajați în cadrul serviciilor sociale din subordinea
Arhiepiscopiei Bucureștilor, sectorul Social - filantropic și misionar al Patriarhiei Române, în cadrul Zilelor
Asistenței Sociale 2022, organizate sub egida mesajului comun ,,Construirea, împreună a unei noi lumi ecosociale: o lume care nu lasă pe nimeni fără suport”
24 martie: participare la masa rotundă cu tema: ,,Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu
dizabilități” organizată de Sucursala Teritorială Prahova a Colegiului Național al Asistenților Sociali din
România în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Camera
de Comerț și Industrie Prahova
23 martie: activitate de mediatizare la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil
Rădăuți, județul Suceava
22 martie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „ Menținerea legăturii cu familia
sau cu alte persoane importante din viața beneficiarilor”
21 martie: 5 activități de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a Sindromului Down – 21 martie” la:
Casa de tip familial Ansaloni Giurgiu; Casa de tip familial Soarele Giurgiu; Casa de tip familial Teodora
Giurgiu; Casa de tip familial Constantin Giurgiu; Casa de tip familial Gabriela Giurgiu
•2 activități de mediatizare cu prilejul „Zilei internaționale a copiilor străzii – 21 martie” la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Centrul de Primire în Regim de Urgență din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
18 martie: întrevedere cu domnul Özgür Derman și doamna Patricia Ötvös, reprezentanți ai Oficiului
Comisarului pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, la care au participat doamna Renate
Weber, Avocatul Poporului, membrii grupului de lucru constituit în cadrul instituției Avocatul Poporului

pentru monitorizarea respectării drepturilor refugiaților din Ucraina și reprezentanți ai instituției Avocatul
Poporului
•activitate de mediatizare la Căminul pentru bătrâni Hârja, județul Bacău
16 martie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării
Rasiale - 21 martie” la Penitenciarul Găești și Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ
Dâmbovița
15 martie: participare la Conferința de lansare a Proiectului “Consolidarea serviciilor medicale și de
sănătate mintală în penitenciarele din România” proiect finanțat de Fondul pentru Drepturile Omului al
Consiliului Europei
14 martie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Tolerarea rămânerii pe teritoriul
Romăniei, a străinilor care nu au drept de ședere și care, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul
României”
10 martie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice Maria Blanca, Comuna Brănești, județul Ilfov
8 martie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 11 din cadrul Secției 22 Poliție București
•participare la webinarul cu tema “Complaint Handling” organizat de African Ombudsman research Centre
Webinar Series
7 martie: prima întâlnire a Grupului de lucru constituit în vederea monitorizării respectării drepturilor
refugiaților din Ucraina (următoarele întâlniri fiind organizate săptămânal)
4 martie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 3 din cadrul Secției 4 Poliție București
2 martie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei internaționale zero discriminare - 1 Martie” la Centrul
de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Arad
1 martie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei internaționale zero discriminare - 1 Martie” la Centrul
Maternal din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

FEBRUARIE
28 februarie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vâlcea
•activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „ Cunoașterea și promovarea drepturilor
omului în activitatea de asistență socială”
•3 activități de mediatizare la: Asociația Europeană a Drepturilor Omului și Protecției Sociale; Asociația
Europeană pentru Susținerea Drepturilor Omului – Combaterea Discriminării; Asociația pentru Protejarea
Demnității și Drepturile Omului
•activitate de informare și mediatizare cu colaboratorii externi psihologi ai MNP - Centrul zonal Bacău
24-25 februarie: activitate de informare și mediatizare cu colaboratorii externi medici ai MNP - Centrul
zonal Bacău
•activitate de mediatizare la Asociația „Bunicii Văii Jiului”
22 februarie: vizită la Penitenciarul Spital București Rahova
•masă rotundă organizată împreună cu reprezentanții Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului,
Filiala Regională Craiova

21 februarie: vizită la Penitenciarul București Jilava
18 februarie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a Justiției Sociale – 20 februarie” la
DGASPC Arad
15 februarie: activitate de mediatizare cu prilejul „Zilei Mondiale a Justiției Sociale – 20 februarie” la
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
10 februarie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice ,,Casa Alegria” Ploiești, județul Prahova
8 februarie: vizită la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Ana, Sector 3, municipiul București
4 februarie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dâmbovița
3 februarie: activitate de pregătire profesională a membrilor MNP cu tema „Principiile Mendez”
2 februarie: vizită la Centrul de Îngrijire pentru persoane Vârstnice Sanotour, județul Prahova
*analizarea rapoartelor de monitorizare privind activitățile de returnare sub escortă de pe teritoriul
României a migranților cu ședere ilegală, primite de la Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați
(CNRR), în baza OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (art. 98)

IANUARIE
27 ianuarie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 7 din cadrul Secției 12 Poliție
25 ianuarie: participare la Conferința internațională „AOMA (The African Ombudsman and Mediators
Association), The IOI (The International Ombudsman Institute) and the value of being a member” organizată
de către AORC (African Ombudsman Research Centre) și Universitatea Kwazulu-Natal
21 ianuarie: vizită la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 6 din cadrul Secției 9 Poliție
19-27 ianuarie: întâlniri-dialog cu reprezentanți ONG partenere ale instituției Avocatul Poporului (ANAIS,
FACIAS, Transparency, Asociația Romilor Creștini “Calea, Adevărul și Viața” Bacău, Liga pentru apărarea
drepturilor omului – Filiala Timișoara; OADO – Filiala Regională Craiova; Asociația pentru Sprijin
Comunitar și Integrare Socială – ASCIS Iași; Asociației “Aproape de Oameni” Iași – ADO; Asociația
Acțiune și Resurse pentru Comunitate (ARC) Bacău; Asociația Alternative Sociale Iași; Asociația ProDemocrația Piatra Neamț; Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina)
▪întocmirea Planurilor de vizite, activități și pregătire profesională pentru anul 2022
▪elaborarea și publicarea Raportului anual privind activitatea MNP pe anul 2021, parte a Raportului AVP
(publicat în data de 31 ianuarie 2022)

