
2010

21 ianuarie 2010

Articol publicat in „Adevarul de seara” care prezinta ARDUPH.

9 februarie 2010

Obtinerea Certificatului de inregistrare fiscala (nr. 26496286).

Martie 2010

Infiintarea unui Club de DIU si a unui Punct de documentare la Cercul
Militar Ploiesti.

10 aprilie 2010

În baza Protocolului de cooperare cu Filiala Prahova a Crucii Roșii,
ARDUPH a sprijinit organizarea acțiunii umanitare „Banca de
alimente”. Momentul a oferit ocazia lansării colecției de insigne și
medalii având ca tematică Mișcarea internațională de Cruce Roșie.

17 aprilie 2010

Participare la sesiunea de comunicări științifice organizată de
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București.

27 Aprilie 2010

Participare la simpozionul „Poliție, cultură, protecție” organizat de
asociația Amprenta sub egida Inspectoratului de Politie al Județului

Buzău cu expunerea „Protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat”.

28 mai 2010

Expunere cu privire la DIU și Drepturile omului, la Brigada Mobilă de
Jandarmi, Prahova.

04 iunie 2010

Cooperare cu Filiala Prahova a Crucii Roșii, la desfășurarea
concursului „Sanitarii pricepuți” faza județeană.

10 iunie 2010

Cooperare cu ISU „Șerban Cantacuzino”, jud. Prahova, la desfășurarea
concursului „Prietenii pompierilor”, faza județeană.



11 iunie 2010

Participare la reuniunea Comisiei Naționale de Drept Internațional
Umanitar, în calitate de observator, pentru prezentarea unui punct de
vedere cu privire la extinderea atribuțiunilor comisiei.

Dna director a Directiei de Drept Internațional și Tratate din cadrul MAE,
a făcut o donație de carte pentru ARDUPH.

18 iunie 2010

Emisiune „Prahova TV”

21 iunie 2010

Articolul „ARDU, partener în activitățile de protecție a patrimoniului
cultural”, apărut în publicația Amprenta, Buzău, nr. 770, pag.5.

21 iulie 2010

Vizita delegației Crucii Roșii din Landul Wiesbaden, Germania

1 august 2010

Lansarea site-ului ARDUPH (www.arduph.ro)

8 septembrie 2010

Participare la sesiunea de comunicări științifice „1945-2010, 65 ani de la
încheierea celui de-al doilea război mondial”, Maia-Catargi, Ialomița

8 octombrie 2010

Sesiune de comunicări științifice cu tema „Dreptul internațional umanitar
din perspectivă geopolitică”. Materialele prezentate au fost publicate pe
CD (ISBN- 978-973-7626-63-9, Editura TOP FORM).

17 noiembrie 2010

Simpozion organizat în cooperare I.J.P. Buzău cu tema „Poliție, drepturile
omului, percepție publică”.


