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Susține ACTEDO 

 

Donează pentru drepturile omului 

Susține proiectele și activitățile noastre și ajută-ne să asigurăm accesul la justiție al persoanelor 

vulnerabile! Orice donație, oricât de mică, ne ajută să apărăm drepturile fundamentale ale 

persoanelor care nu au mijloacele să o facă.  

Cont în lei: RO65BTRLRONCRT0202395001 (Banca Transilvania) 

Cont în euro: RO15BTRLEURCRT0202395001 (Banca Transilvania) 

 

Redirecționează 2%  

Dacă ești persoană fizică, ne poți sprijini prin redirecționarea a 2% din impozitul tău pe venit. Află 

mai multe detalii pe http://actedo.org/campania-2/.  

 

Susține-ne printr-o sponsorizare 

Dacă ești persoană juridică, dezvoltă politica de CSR a intreprinderii tale și susține activitățile 

ACTEDO. Pentru mai multe informații contactează-ne la info@actedo.org.  
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Despre ACTEDO 

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) este o organizație non-

guvernamentală (ONG) înființată la Cluj-Napoca în 2013. Misiunea ACTEDO este de a promova 

drepturile fundamentale și egalitatea de gen și de a acționa împotriva încălcărilor drepturilor 

omului. Pentru a ne atinge obiectivele, urmăm trei direcții strategice: 

1. ACCES LA JUSTIȚIE. Facilităm accesul efectiv la justiție al grupurilor vulnerabile prin 

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, centru de asistenţă juridică pro bono unic în 

România, activ din decembrie 2014. De asemenea, organizăm sesiuni de formare pentru avocați și 

juriști, întâlniri de lucru cu ONG-urile care lucrează cu grupuri vulnerabile şi desfășurăm activități 

de advocacy pentru a promova avocatura pro bono în România.  

2. EGALITATE DE GEN. Implementăm activități de advocacy și influențăm politici publice 

pentru a preveni violența împotriva femeilor, precum și pentru a îmbunătăți măsurile de protecție 

și sprijinire a victimelor. În perioada iulie 2015 – aprilie 2016, ACTEDO a coordonat rețeaua 

națională Rupem tăcerea despre violența sexuală, alcătuită din 20 de ONG-uri din toată țara, 

implementând cea mai amplă campanie națională de advocacy pentru dezvoltarea serviciilor 

integrate pentru victimele violenței sexuale, precum și pentru ratificarea de România a Convenției 

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței 

domestice (Convenția de la Istanbul). 

3. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI. Organizăm sesiuni de formare pentru elevi, 

studenți și avocați, dar și dezbateri şi conferințe publice pe diferite teme de drepturile omului. 

                                                                                              * 

Afilieri naționale 

ACTEDO face parte din rețeaua non-

guvernamentală Rupem tăcerea despre 

violența sexuală, precum și din Coaliția 

pentru Egalitate de Gen, o rețea informală 

ce promovează principiul egalității de şanse 

între femei şi bărbaţi, susținând, de pildă¸ o 

mai mare participare a femeilor în politică şi 

introducerea educației sexuale în școli. 

Afilieri internaționale 

ACTEDO e membră a Alianței Europene Pro 

Bono, ce reunește societăți civile de 

avocatură și ONG-uri europene care practică 

și promovează avocatura pro bono. Totodată, 

suntem membri ai Victim Support Europe 

(VSE), o organizație-umbrelă europeană cu 

experiență în servicii specializate, legislație 

și politici publice pentru victimele 

infracțiunilor. 
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Obiectivele ACTEDO în 2016 
ACCES LA JUSTIȚIE  EGALITATE DE GEN EDUCAȚIE PENTRU 

DREPTURILE OMULUI 
Ce?  Facilitarea accesului la justiție 

al persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile. 

 
Cum? Asistență și reprezentare 
juridică pro bono prin Rețeaua 
Pro Bono pentru Drepturile 

Omului. 
* 

Ce? Dezvoltarea centrului de 
asistență juridică pro bono Rețeaua 

Pro Bono pentru Drepturile 
Omului, specializat pe grupuri 

vulnerabile și încălcări ale 
drepturilor omului. 

 
Cum? Sesiuni de formare juridică 
în domeniul drepturilor omului 

pentru avocați; ateliere și întâlniri 
cu ONG-uri și persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile, dezbateri 

pe tema accesului la justiție al 
grupurilor vulnerabile, activități de 

documentare juridică și de 
promovare în mass-media; 

evenimente informale pentru 
Avocații Pro Bono și alți 

colaboratori ACTEDO; realizarea 
unui video de promovare a 

programului. 
* 

Ce? Consolidarea culturii pro bono 
în România. 

 
Cum? Redactarea și diseminarea 
raportului de activitate al Rețelei 

Pro Bono, alături de scrisori 
deschise cu sugestii și recomandări 
adresate instituțiilor cu atribuții în 
reglementarea avocaturii pro bono. 

* 
Ce? Promovarea dreptului la 

întrunire paşnică şi la libertate de 
asociere. 

 
Cum? Realizarea unui ghid practic 
de contestare a amenzilor primite 

la manifestații publice pașnice. 

Ce? Dezvoltarea serviciilor 
integrate pentru victimele 

violenței sexuale în România. 
 

Cum? Coordonarea activităților 
rețelei de organizații non-

guvernamentale Rupem tăcerea 
despre violența sexuală; 

desfășurarea unei campanii de 
advocacy pentru crearea de 
centre integrate de urgență 
pentru victimele violenței 
sexuale; organizarea unei 

conferințe tematice; întâlniri de 
lucru ale membrilor rețelei cu 
decidenți politici; concert cu 
strângere de fonduri pentru 

organizațiile membre în rețea 
pentru susținerea acestor 
demersuri; crearea unui 

infografic ce descrie funcționarea 
centrelor integrate pentru 

victime; inițierea unei petiții 
pentru crearea serviciilor 
integrate pentru victime. 

* 
Ce? Monitorizarea implementării 

legislației privind egalitatea de 
gen și influențarea politicilor 

publice de prevenire și 
combatere a violenței asupra 

femeilor. 
 

Cum? Desfășurarea unei ample 
campanii de advocacy la nivel 

național; redactarea unor 
documente de poziție și scrisori 

publice privind necesitatea 
serviciilor integrate pentru 

victimele violenței sexuale și a 
ratificării complete a Convenției 

de la Istanbul. 
 

Ce? Dezvoltarea unor concepte de 
drepturile omului în rândul 

tinerilor din Cluj-Napoca. 
 

Cum? Organizarea de ateliere de 
educație pentru drepturile omului 

pentru c. 100 elevi din Cluj-Napoca. 
Organizarea unui atelier în 

parteneriat cu clinica juridică 
Jussbuss din Oslo, intitulat 

Asistență juridică pentru grupurile 
vulnerabile. Un model norvegian, la 

Facultatea de Drept (UBB, Cluj-
Napoca). 

* 
Ce? Sensibilizarea și informarea 

publicului larg cu privire la aspecte 
de drepturile omului. 

 
Cum? Organizarea unei seri de film 

și dezbateri despre violența 
sexuală și a unui atelier despre 

drepturi LGBT+. Organizarea unui 
marș pașnic de drepturile omului. 

* 
Ce? Dezvoltarea cunoștințelor de 
specialitate ale echipei ACTEDO. 

 
Cum? Realizarea de vizite de 

studiu în afara României; 
participarea la formări și 

conferințe naționale și 
internaționale; organizarea de 
formări interne pentru echipa 

ACTEDO, inclusiv voluntari. 
* 

Ce? Promovarea legislației 
drepturilor omului și a practicilor 

din domeniu 
 

Cum? Realizarea a 4 ediții de 
newsletter juridic și distribuirea 

acestora Avocaților Pro Bono 
colaboratori. 
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Rezultatele ACTEDO în 2016 
1. REȚEAUA PRO BONO PENTRU DREPTURILE OMULUI  

Proiect coordonat de ACTEDO, Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este cel mai mare 

centru de asistenţă juridică pro bono (en: clearinghouse) din România prin care implicăm avocați 

pro bono în soluționarea unor probleme sociale grave, de la discriminare și accesul persoanelor cu 

dizabilități la educație și sănătate, la violență domestică, hărțuire sau evacuări forțate. Centrul de 

asistență juridică este specializat pe drepturile omului și are ca scop facilitarea accesului la justiție al 

grupurilor vulnerabile din România, atunci când drepturile lor fundamentale sunt încălcate.  

De la lansare (decembrie 2014) și până în 31 decembrie 2016: 

 148 de beneficiari au primit asistență juridică și/ sau reprezentare în instanță 

 51 de Avocați Pro Bono din 7 județe (CJ, BN, MS, HD, CT, CV, DJ) și din municipiul București sunt 

membri în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului 

 4 Societăți civile de avocați partenere: jud. Cluj - David, Corcheș și Asociații; Chiriță și Asociații; 

Costaș, Negru și Asociații; jud. Constanța - Popescu, Mirăuță, Bucur.  

 15 cazuri reprezentate în instanță de către avocații colaboratori 

 

În 2016: 

 

 33 de beneficiari au primit asistență juridică și/ sau reprezentare în instanță: 7 copii cu 

dizabilități care doresc acces la educație și servicii; 20 de romi evacuați forțat; 1 femeie cu 

dizabilitate hărțuită; 1 minoră victimă a violenței sexuale; 2 persoane de etnie romă discriminate; 

2 persoane (copil și părinte) cărora li s-a încălcat dreptul la sănătate    

 77 de solicitări de asistență juridică pro bono din 19 județe și chiar din afara granițelor 

României (Marea Britanie, Germania, Egipt, Nigeria, Thailanda) 

 25 de cazuri eligibile pentru a primi asistență și/ sau reprezentare juridică pro bono 

 Sprijin acordat de ACTEDO pentru alte situații grave, constând în: informare, analiză situație, 

contact alte instituții relevante (ambasade, servicii sociale, ministere etc.). 

 12 arii de drepturile omului abordate: violență sexuală, malpraxis, drepturi parentale, hărțuire, 

hărțuire la locul de muncă, violență domestică, condiții de detenție, discriminare pe criteriul 

dizabilității, discriminare pe criteriul etniei,  trafic de persoane, dreptul la locuire, accesul 

persoanelor cu dizabilități la servicii.  

 1 sesiune de formare pentru avocați în domeniul drepturile omului, organizată împreună cu 

Centrul de Resurse Juridice (martie, București) 

 1 raport cu rezultatele proiectului în anul 20151, conţinând recomandări concrete privind 

încurajarea avocaturii pro bono și 14 scrisori trimise instituțiilor publice naționale 

 1 recepție aniversară pentru Avocați Pro Bono, beneficiari și colaboratori (decembrie, Cluj-

Napoca) 

                                                           
1 Citiți Raportul de activitate al Rețelei Pro Bono în 2015 la http://actedo.org/wp-
content/uploads/2016/05/Reteaua-Pro-Bono_Raport-de-activitate-2015.pdf. 
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În 2016, Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile  

Omului a primit: 

 PREMIUL EUROPEAN PENTRU IMPACT PRO 
BONO LOCAL la Forumul European Pro Bono 

(Amsterdam, noiembrie 2016) 
 

 PREMIUL III PENTRU APĂRAREA 
DREPTURILOR INDIVIDUALE/COLECTIVE la 

Gala Societății Civile (București, iunie 2016) 
 
 
 

Ce spun beneficiarii Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului 

Aș recomanda Rețeaua Pro Bono, deoarece sunt profesioniști și deosebit de utili. [...]Cel mai mult mi-a 

plăcut rapiditatea cu care au răspuns la solicitările noastre și eficiența în comunicarea cu noi. Vă 

mulțumesc că existați!– M. T., caz de privare de libertate și tratamente degradante 

Sigur [recomand Rețeaua Pro Bono - n.n]. În România au loc foarte multe încălcări ale drepturilor 
omului. Mulți cetățeni sunt descurajați să-și apere drepturile, în lipsa unei asistențe juridice accesibile. – 
M.I., încălcarea dreptului la spațiu accesibilizat pentru persoane cu dizabilități 
 
[Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în relația cu Avocata Pro Bono] a fost disponibilitatea acesteia de a 
ajuta. Din păcate, beneficiara reprezentată de asociația noastră a renunțat să meargă în instanță, dar 
pentru noi a fost important că am găsit persoane disponibile să ne ajute. [...] Servicul de consultanță 
juridică oferit este extrem de important mai ales în ceea ce privește problemele beneficiarilor din 
grupurile vulnerabile care nu dispun de resursele financiare pentru a plăti un avocat.  – A.A., membru 
ONG care oferă servicii suport persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 
 
Am colaborat foarte bine cu Avocata Pro Bono în toți pașii parcursului juridic, iar ce mi-a plăcut cel mai 
mult a fost că am participat și noi la elaborarea planului de acțiune. – E.V., membru ONG care 
promovează dreptul la locuire 
 

În martie 2016, 69% din beneficiarii intervievați nu ştiu ce ar fi făcut sau nu ar fi avut 
alternative în lipsa Reţelei Pro Bono pentru Drepturilor Omului. 

Ce spun colaboratorii noștri 

Colaborarea voastră (ACTEDO și avocații membri în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului) 

reprezintă un efort important de pionierat în răspândirea unui model operațional inovativ în domeniul 

interesului public. Influența efortului nu va fi simțită doar în România, ci și în Europa. Sperăm că acest 

premiu va servi nu doar drept recunoaștere pentru contribuția semnificativă adusă avocaturii pro bono, 

ci va motiva și alte persoane să vă urmeze pașii. Este cu adevărat o onoare să decernăm acest premiu 

echipei ACTEDO și colaboratorilor săi. - Garth Meintjes, Președinte The Global Network for Public 

Interest Law (PILnet) 

Activitatea pro bono a avocatului este în perfectă concordanţă cu principiul apărării drepturilor omului 

aflat la baza legislaţiei profesiei. Mai mult, activitatea pro bono răspunde unor nevoi la nivelul 

societăţii, ale grupurilor vulnerabile în ce priveşte accesul la justiţie, ceea ce arată că rolul avocatului 
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pro bono ajută la realizarea în practică şi nu doar în teorie a drepturilor omului. - Dana Ududec, 

avocat  

2. RUPEM TĂCEREA DESPRE VIOLENȚA SEXUALĂ 

 

În perioada iunie 2015-aprilie 2016, ACTEDO a coordonat rețeaua națională Rupem tăcerea despre 

violența sexuală, alcătuită din 20 de ONG-uri care activează împotriva violenței de gen. 

 

Parteneri de proiect: Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. (inițiatorul Rețelei), Centrul 

FILIA, Asociația Front, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome E-Romnja, Institutul Est 

European pentru Sănătatea Reproducerii (IEESR), Asociația Femeilor Împotriva Violenței AFIV-Artemis, CPE – 

Centrul Parteneriat pentru Egalitate. 

Membri susținători: Societatea de Analize Feministe AnA, Grupul QUANTIC, Asociația Pas Alternativ, Asociația 

Psihosfera, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), Asociația VIVAD, Asociația Atena Delphi, 

Asociația Transcena, Asociația Anais, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice – ECPI, Asociația 

Necuvinte, Grupul informal „NU Înseamnă NU”. 

 

 1 campanie națională de advocacy privind 

violența sexuală, serviciile specializate și legislația 

pentru protecția victimelor violenţei sexuale (oct. 

2015–apr. 2016)  

 3 întâlniri de lucru cu reprezentanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului 

Justiției, Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse 

și ai Ministerului Sănătății pentru stabilirea strategiei 

de creare a unor centre integrate de urgență în caz de 

viol 

 1 conferință națională despre serviciile și protecția victimelor violenței sexuale – „Violența 

sexuală: provocări și soluții în contextul ratificării Convenției de la Istanbul” – cu reprezentanți ai 

Guvernului, Consiliului Europei și societății civile, la care au fost prezenți c. 60 participanți (23 

februarie, București)  

 
Conferință (de la stânga la dreapta): Adela Mureșan (interpret), Rosa Logar (GREVIO, Consiliul Europei), 

Alexandra Columban (Manager de proiect, ACTEDO), Judecător Cristi Danileț (CSM) 
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 1 concert caritabil cu strângere de fonduri pentru organizații care deservesc victimele violenței 

sexuale, la care au participat c. 200 de persoane. Au concertat Dan (Byron) și trupa clujeană The 

Glass Fish (martie, Cluj-Napoca) 

 1 infografic2 care explică vizual funcționarea centrelor integrate în caz de viol 

 1 petiție3 adresată Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției pentru crearea centrelor 

integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale 

 1 document de poziție4 reprezentând Opinia comună a Rețelei privind modificările legislative 

necesare în vederea ratificării de către România şi a implementării corecte a Convenției de la 

Istanbul 

 1 ghid cu informații practice pentru victimele violenței sexuale5 

 

3. ALTE ACTIVITĂȚI 

 

 1 seară de film și dezbatere organizată în parteneriat cu PATRIR pe subiectul violenței sexuale, 

cu ocazia evenimentelor internaționale din cadrul acţiunii One Billion Rising (februarie, Cluj-Napoca) 

 4 sesiuni de educație de drepturile omului pentru c. 100 de elevi din clasele a IX-a–a XI-a în 

liceele din Cluj-Napoca (iunie, Cluj-Napoca) 

       Educație pentru drepturile omului. Stânga: elevi ai Liceului Teoretic Eugen Pora. Dreapta: elevi ai 

Colegiului Național Emil Racoviță 

 

 1 vizită de studiu în Norvegia a echipei ACTEDO 

pentru schimb de bune practici în domeniul asistenței 

juridice pentru refugiați și azilanți (aprilie, Norvegia) 

 1 dezbatere pe tema migrației și a refugiaților în 

cadrul forumului Eurosfat, organizată în parteneriat 

cu Asociaţia Europuls, Ambasada Olandei și cea a 

Austriei (mai, București) 

 3 sesiuni de formare pentru voluntarii ACTEDO cu 

privire la instrumente juridice de drepturile omului, 

egalitate de gen și management de proiect (mai-

august, Cluj-Napoca) 

Echipa ACTEDO în vizită de studiu în Norvegia 

                                                           
2
 Infografic: http://actedo.org/wp-content/uploads/2016/01/Infografic-pt-web1.png  

3 Petiția poate fi accesată la http://facem.de-clic.ro/rupem_tacerea. 
4 Citiți documentul la http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-
de-la-Istanbul.pdf. 
5 Ghidul este disponibil la http://violentadegen.ro/wp-content/uploads/Ghid-pentru-victime_Rupem-tacerea-
despre-violenta-sexuala.pdf. 
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 1 atelier de educație juridică pentru studenții Facultății de Drept, UBB Cluj-Napoca, privind 

asistența juridică pentru grupuri vulnerabile. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu 

Jussbuss, clinica juridică a Universității din Oslo, Norvegia (noiembrie, Cluj-Napoca) 

 
Atelier de educație juridică pentru studenții Facultății de Drept, UBB 

 

 1 ghid juridic practic6 cu privire la contestarea amenzilor (proceselor verbale de contravenție) 

primite la manifestații publice pașnice 

 1 atelier despre drepturile persoanelor LGBT+ în contextul actual din România, în cadrul 

festivalului internațional de film SFG – Serile Filmului Gay (noiembrie, Cluj-Napoca) 

 1 întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Cabinetului Primului Ministru 

privind transpunerea Directivei 2012/29/UE privind drepturile, sprijinirea şi protecția victimelor 

criminalității, precum și dezvoltarea unui sistem integrat de servicii specializate pentru 

victimele infracțiunilor – întâlnire organizată alături de Victim Support Europe (noiembrie, 

București) 

 participări la 4 conferințe și training-uri internaționale: Școala Română de Dezvoltare (iulie, 

București); formare pentru avocați și juriști în drepturile femeilor, Women’s Human Rights 

Training Institute (septembrie-octombrie, Sofia,); conferința anuală Women Against Violence 

Europe - WAVE (octombrie, Berlin); Forumul European Pro Bono (noiembrie, Amsterdam) 

 1 articol despre educația pentru drepturile omului7 în România, publicat pe platforma 

Educație fără discriminare 

 4 ediții de Newsletter juridic distribuit în 

rândul Avocaților Pro Bono 

 1 marș de drepturile omului (intitulat 

„Drepturile omului sunt ale tuturor”), 

organizat cu ocazia Zilei Internaționale a 

Drepturilor Omului (10 decembrie, Cluj-

Napoca) 

 1 prezentare a situației persoanelor 

LGBT+ și a provocărilor cu care se 

confruntă acestea în România în cadrul 

evenimentului „Cafe Journalism for 

Justice”, organizat de Asociația Go Free 

(decembrie, Cluj-Napoca)                                                            Marșul „Drepturile omului sunt ale tuturor” 

                                                           
6 Puteți consulta ghidul aici: http://actedo.org/wp-content/uploads/2016/12/Ghid-Amenda-Manifestatii-
Publice.pdf. 
7 Educația pentru drepturile omului - http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/human-rights-
education-reflection-three-question-marks/. 
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Premii și recunoaștere internațională 
 

În 2016 rezultatele și impactul pozitiv în România al Rețelei Pro Bono pentru Drepturile  Omului 

a fost recunoscut atât în țară, cât și în afara granițelor, programul fiind distins cu:  

 

 PREMIUL EUROPEAN PENTRU IMPACT PRO BONO LOCAL la Forumul European Pro Bono 

(Amsterdam, noiembrie 2016) 

 

Premiul onorează cel mai bun proiect juridic la nivel local în Uniunea Europeană. Acesta a fost 

acordat de către PILnet (The Global Network for Public Interest Law), una din cele mai importante 

organizații internaționale ce promovează statul de drept și drepturile omului prin instrumente 

juridice. Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului a fost numit câştigător de către un juriu format 

din specialişti în drept şi lideri ai societăţii civile la nivel european, din 17 inițiative pro bono 

remarcabile din toate statele membre ale UE. 

   
 

 PREMIUL III PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE/COLECTIVE la Gala 

Societății Civile (București, iunie 2016) 

 

În 2016 a avut loc cea de-a XIV-a ediție a Galei Societății Civile, cel mai amplu proiect național de 

promovare și apreciere a activității sectorului non-guvernamental din România. De-a lungul anilor, 

Gala a susținut 2.050 de proiecte non-profit cu o contribuție reală în comunitate și în dezvoltarea 

societății civile. Pentru detalii despre proiectele câștigătoare accesați www.galasocietatiicivile.ro. 

    
Stânga: Dana Ududec și Maria Adriana Țucă (Avocat Pro Bono) 
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Apariții media 

 
În 2016 ACTEDO a ajuns în atenția mass media, în presă locală și națională, la televiziune și radio. Mai 

jos amintim o parte din aparițiile media ale echipei și ale proiectelor desfășurate de ACTEDO. 

 

REȚEAUA PRO BONO PENTRU DREPTURILE OMULUI. Un caz de mare impact preluat prin 

intermediul Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului referitor la copii cu dizabilități din județul 

Cluj care își solicită drepturile în instanță, chemând în judecată 14 instituții publice, a fost 

documentat de Cluj24h8. Despre același caz au vorbit pe larg Iulia Pascu (membră ACTEDO) și Dana 

Ududec (avocat colaborator) la emisiunea Fără prejudecăți a TVR Cluj.  
 

 
Iulia Pascu și Dana Ududec la emisiunea Fără prejudecăți,TVR Cluj, 25 noiembrie 2016 

 

De asemenea, ACTEDO a discutat despre Premiul European pentru Impact Pro Bono Local, dar și 

despre Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului la Radio România Cluj. 
 

 
Alexandra Columban și Iulia Pascu la Radio Cluj, 24 noiembrie 2016. 

                                                           
8http://cluj24h.ro/cj-cluj-isj-cluj-doua-municipii-si-mai-multe-scoli-chemate-in-judecata-de-parintii-copiilor-
cu-nevoi-speciale-vor-ca-drepturile-lor-sa-fie-respectate/. 
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Alte activități sau parteneriate ale ACTEDO au fost prezentate pe Clujust9, Avocatura.com10, 

Evenimente Juridice11, Ziarul Clujean12, Actual de Cluj13 etc. În afara României, programul nostru a 

fost descris de PILnet – The Global Network for Public Interest Law14, dar și de publicația italiană 

Lawyr15.  

* 

Reţeaua RUPEM TĂCEREA DESPRE VIOLENȚA SEXUALĂ a figurat de asemenea în mass media 

locală și națională. Conferința națională din 23 februarie 2016, organizată la București, a fost 

promovată de Reprezentanța Comisiei 

Europene în România16, Digi 2417, Știri 

ONG18, Garbo19, Juridice.ro20, Radio 

Craiova21 și, la nivel european, de Victim 

Support Europe22.  

 

De asemenea, activitatea și obiectivele 

rețelei au fost prezentate în numeroase 

articole, dintre care amintim cele 

publicate de Digi 2423, Puterea24 și 

Agerpres25, dar și interviul pentru Garbo, 

acordat de Alexandra Columban26.   

 

 

                                                           
9http://www.clujust.ro/drepturile-omului-au-farmec-retea-pro-bono-pentru-ajutorarea-persoanelor-
vulnerabile/. 
10http://www.avocatura.com/stire/14975/romania-in-care-se-poate-singurul-centru-de-asistenta-
juridica.html. 
11http://evenimente.juridice.ro/2016/06/cum-a-fost-gala-societatii-civile-ed-14-6-iunie-2016-bucuresti.html. 
12http://ziarulclujean.ro/un-ong-clujean-actedo-castiga-premiul-european-pentru-impact-pro-bono-local/. 
13http://actualdecluj.ro/asociatie-de-avocati-din-cluj-care-face-proiect-pro-bono-in-tara-primeste-premiu-
european/. 
14http://www.pilnet.org/events/266--2016-pro-bono-awards-promoting-rights-of-romanias-vulnerable.html. 
15http://lawyr.it/index.php/articles/interviews/769-interview-andres-gascon-cuenca-director-of-the-
international-human-rights-clinic-at-the-university-of-valencia-spain. 
16http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/19022016_conferinta_rupem_tacerea_ro.htm. 
17http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/romania-ar-putea-avea-centre-integrate-pentru-victimele-
violentei-sexuale-489536  
18http://www.stiriong.ro/ong/drepturile-omului/conferinta-aviolenta-sexuala-provocar. 
19http://www.garbo.ro/articol/Social/20014/e-timpul-sa-vorbim-despre-violenta-sexuala-la-adresa-
femeilor.html. 
20http://www.juridice.ro/430430/romania-a-ratificat-conventia-de-la-istanbul.html. 
21http://www.radiocraiova.ro/calendarul-zilei-23-februarie-2/. 
22http://victimsupport.eu/news/national-events-to-mark-european-day-for-victims-of-crime/. 
23http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/csm-si-societatea-civila-cer-infiintarea-unor-centre-de-
urgenta-pentru-victimele-violentei-sexuale-478034. 
24http://www.puterea.ro/social/batuta-violata-umilinta-agresiuni-aleg-catalina-chirita-parlamentari-justitie-
fundatia-sensiblu-134588.html. 
25http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/06/08/comunicat-de-presa-reteaua-rupem-tacerea-despre-
violenta-sexuala-20-35-51. 
26http://www.garbo.ro/articol/Social/20785/interviu-alexandra-columban-activista-pentru-drepturile-
femeilor.html. 
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Echipa ACTEDO 
 

ACTEDO este alcătuită din 3 membri fondatori, totodată membri în Consiliul Director: Adela 

Dumbrăvan, Iulia Pascu și Ioana Tuță, și 1 membru asociat, Alexandra Columban. În același timp, 

asociația colaborează cu Dana Ududec (avocat) și Oana Rus (responsabil financiar). În 2016, 5 

persoane au fost angajate în cadrul asociației, iar 6 persoane au sprijinit activitățile ACTEDO în 

calitate de voluntari sau stagiari.  

 

 

De la stânga la dreapta: 

Rândul 1: Iulia Pascu, Alexandra Columban, Adela Dumbrăvan, Ioana Tuță. 

Rândul 2: Dana Ududec, Andreea Hoțopan, Oana Rus, Daniela Toma. 

Rândul 3: Alexandru Cîrciumaru, Raluca Alexa, Kassie Scott, Nima Nematollahi.  

 

 

 

 



 

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) 

www.actedo.org       info@actedo.org 

Calea Dorobanților, nr. 15, ap. 3, Cluj-Napoca. 

14 

Informații financiare 
 

 

Pentru implementarea acestor activități, ACTEDO a beneficiat de următoarele granturi și 

sponsorizări: 

 

 

Proiect Perioadă de 
implementare/ 

finanțare 

Sursă de finanțare Valoarea finanțării 

Rețeaua Pro Bono 
pentru Drepturile 

Omului 

iulie 2014 – aprilie 
2016 

Granturile EEA 
2009-2014 

Total costuri eligibile: 
59.593 Euro, din care 
contribuția ACTEDO: 

6.110 Euro 
Rupem tăcerea despre 

violența sexuală 
iulie 2015 – aprilie 

2016 
Granturile EEA 

2009-2014 
Total costuri eligibile: 
43.847 Euro, din care 
contribuția ACTEDO: 

1.740 Euro 
Vizită de studiu în 

Norvegia 
aprilie 2016 Granturile de 

mobilitate EEA 
2009-2014 

6.241 Euro 

Educație de drepturile 
omului în licee 

iunie 2016 Grant acomodare 
stagiar din SUA, 

prin Cluj School of 
Public Health, UBB 

1.000 USD 

- ianuarie – decembrie 
2016 

Donații persoane 
fizice și juridice 

34.623 RON 

 

 

 



 

 

Contact 

 

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO 

Calea Dorobanților, nr. 15, ap. 3, 400117, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Website: www.actedo.org 

E-mail: info@actedo.org; actedo@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/ACTEDO  

Tel.: 0757307928; 0746672026. 

 


