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PREZENTARE

ARDUPH

- Resurse și obiective începând cu 2021Asociația Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova (ARDUPH)
este una din cele cinci filiale judetene ale Asociatiei Române de
Drept Umanitar (ARDU). În acest context prestigiul si facilitătile de
care dispune Asociatia-mamă, care are cu sediul în Bucuresti,
reprezintă o sursă importantă de oportunităti pentru desfăsurarea
unor actiuni de difuzare și implementare a prevederilor dreptului
internațional umanitar.
Domeniul principal de activitate
- drept internațional umanitar și drepturile omului.
Domeniul secundar
- educație și cercetare.
Beneficiari
Asociația
poate
acorda
asistență
de
specialitate
structurilor
guvernamentale și neguvernamentale cu răspunderi în aplicarea
convențiilor internaționale din domeniul dreptului umanitar la care România
a aderat; efectuează cercetări fundamentale și aplicative; desfășoară
activități de informare și educare a marelui public asupra conținutului
instrumentelor juridice cu caracter umanitar.

ARDU O INSTITUTIE ACADEMICĂ, DE ELITĂ
A fost înființată la 9 aprilie 1990.
Are filiale în mai multe județe din țară și „este o organizație profesională
nelucrativă, autonomă și apolitică, proclamată prin Hotărâre de Guvern de
„interes public”, în baza HG 1583 din 30.09.2004. ARDU este
concepută ca forum de acțiune, reflecție, cercetare, dezbatere, schimburi de
vederi și experiență, de difuzare a rezultatelor cercetărilor și informațiilor
în domeniul umanitar, al drepturilor omului și dreptului refugiaților, în
vederea identificării de noi abordări și mijloace de natură a preveni și
atenua suferințele umane (art. 1, Statut).

Prin componența și obiectivele sale statutare, cât și prin
mijloacele specifice de acțiune, ARDU este o instituție academică de
elită, membrii săi fiind – academicieni, oameni de știintă, cercetători
și cadre didactice universitare, diplomați, magistrați și avocati,
generali și ofiteri superiori titrați. În Asociație au fost admiși, cu
statut de membri supleanți și tineri unversitari în formare care sunt
implicați în activitățile organizate.
Obiectivele statutare prevăd abordarea problematicii umane și
umanitare în toată complexitatea sa, începând cu promovarea și
protecția drepturilor și libertătilor fundamentale ale omului, ale
refugiaților și populațiilor migrante în timp de pace, în perioade de
conflict armat, intern și internațional, în situații de catastrofe și
terminând
cu facilitarea adoptării legislației, a practicii și a
învâtământului umanitar din România la standarde europene și
internaționale.
Partenerii interni și internaționali au confirmat cu prilejul
diferitelor activități faptul că obiectivele statutare privind renasterea
stiintei românești a dreptului umanitar, a drepturilor omului și a
drepturilor
refugiaților;
promovarea
standardelor
umanitare
prevăzute în instrumentele juridice internationale; acordarea
asistentei de specialitate forurilor legislative și administrative, în
vederea
implementării
prevederilor
specifice
în
societatea
românească, precum și participarea la procesul de educare în spirit
umanist, au fost în mare parte realizate.
Pe aceste baze s-a creat în România o adevărată școală de drept
internațional umanitar.

ARDUPH, statut juridic, istoric si perspective
ARDUPH a obținut personalitate juridica la 03 decembrie 2009.
În anul 2021 a fost adoptat noul statut al ARDUPH și a fost ales
un nou Consiliu Director pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în
etapa următoare.
Este înscrisă în lista asociațiilor de interes public în baza HG
1583 din 30.09.2004 obținută de ARDU.
Din ianuarie 2014 a fost inclusă în ”Lista ONG-urilor de la Camera
Deputaților”.
A inițiat și susținut adoptarea Legii nr. 177 din 2013, privind
instituirea în România a Zilei Dreptului Internaţional Umanitar. A
organizat numeroase manifestări dedicate marcării Zilei Dreptului
Internațional Umanitar la nivelul Județului Prahova.
ARDUPH îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat şi are
încheiate protocoale de colaborare şi parteneriate cu diferite
instituţii şi structuri locale şi centrale, guvernamentale şi
neguvernamentale cu sarcini în domeniul de competenţă.

ORGANE DE CONDUCERE
A. Adunarea Generala
B. Consiliul Director
- preşedinte de onoare
- președinte executiv
- 2 vicepreședinti
- secretar executiv
C. Responsabili pe domenii de activitate
- Responsabil cu programele de difuzare și implementare a
prevederilor dreptului international umanitar;
- Responsabil cu problemele juridice;
- Responsabil cu relațiile publice și promovarea domeniului drept
internațional umanitar în mass-media;
- Resposabil cu gestionarea site-ului și promovarea imaginii;
- Responsabil cu problemele financiare

MIJLOACE DE ACTIUNE SPECIFICE ARDUPH
Mijloacele de acțiune prin care își promovează obiectivele sunt
exclusiv științifice: înfiintarea unui club de DIU; crearea unui corp
de specialiști și experți în domeniu, crearea unui punct de
documentare, înființarea unui site cu tematică specifică și
publicarea unor materiale în cadrul acestuia, editarea de lucrări,
studii și articole, organizarea de seminarii, mese rotunde și reuniuni
științifice,
a) Club de drept international umanitar
Pentru a asigura cunoașterea prevederilor DIU în cadrul Filialei sa înființat un club de profil care funcționează la Cercul Militar,
Ploiești.
Membrii clubului sunt în principal cadre militare în rezervă și
retragere și familiile acestora, dar și-au manifestat interesul și cadre
militare active precum și persoane din mediul civil de diferite
profesii.
Activitătile inițiate și organizate de acest club sunt foarte variate
ca tematică dar și ca forme de exprimare.
b) Celebrarea Zilei Dreptului Internațional Umanitar
În fiecare în baza Legii 177/2013, ARDUPH organizează o serie
de manifestări specifice pentru promovarea prevederilor specifice
domeniului la nivel național, în mediul militar și în cadrul societății
civile.
c) Corp de specialisti si experti
O atenție deosebită se acordă în cadrul ARDUPH înfiintarii unui
corp de specialisti în măsură să asigure difuzarea cunoștințelor de
DIU. Specialiștii Filialei sunt absolvenți ai unor cursuri de profil din
țară și străinătate, dar în mod special dintre cei care au urmat

cursurile postuniversitare organizate de ARDU. Cei mai mulți
dintre aceștia au o vastă experiență teoretică și practică deoarece au
ocupat funcții de răspundere în predarea și instruirea personalului
militar și civil în domeniu.
d) Punct de documentare
În cadrul Clubului de DIU, s-a organizat un Punct de documentare
prin schimburi de lucrări, achiziții și diferite donații. Cele mai
importante donații de lucrări au fost făcute de Direcția Drept
Internațional și Tratate din cadrul MAE, prin grija doamnei director
Victoria Gavrilescu, Asociatia Română de Drept Umanitar, București,
Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Asociația de Geopolitică „Ion
Conea”, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești și unele
contribuții personale ale membrilor Asociației. Punctul de
documentare este frecventat în special de studenți din întreaga tară
de la facultăti de stat și particulare, dar și de alte persoane
interesate.
e)Site cu tematică specifică (www.arduph.ro)
Site-ul oficial al ARDUPH a fost creat cu scopul de a facilita
accesul la informații din domeniu pentru o largă paletă de
beneficiari. Acolo unde informatiile nu sunt suficiente asigurăm
accesul la alte surse de informare.
Totodată ne oferim serviciile pentru a face cunoscute diferitele
produse științifice ale unor cercetători consacrați sau aflați la
început de drum în carieră.
f) Colectia „Cartea ARDUPH”
Proiectul a demarat în 2011, în cooperare cu Editura Karta
Graphic – Ploiești.
Prin acest demers comun «asociație – editură», se dorește adunarea
într-o colecție distinctă a lucrărilor cu tematică umanitară,
elaborate sub egida ARDUPH.
Seria completă a colecției a fost donată unor unități militare,
instituții naționale și locale de învățământ, știință și cultură,
universități, biblioteci etc.
g) Seminarii, mese rotunde şi sesiuni ştiintifice, şcoli de vară etc.
Periodic ARDUPH organizează manifestări de genul celor
menționate, care acoperă întreaga paletă a problematicii umanitare
pentru categorii diferite de destinatari.
Pentru asigurarea unui impact cât mai larg, aceste activităti sunt
organizate cu diferiți parteneri și colaboratori din mediul
educațional și cultural.
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