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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 din dorința de a contribui la o societate 
mai justă în care fiecare persoană își poate exercita drepturile pe deplin și în mod egal.   

Misiunea ACTEDO este de a promova drepturile fundamentale și egalitatea de gen și de a 

acționa împotriva încălcărilor drepturilor omului. Îndeplinim această misiune prin activități care 
vizează obținerea de schimbări instituționale și structurale către o societate mai justă. Fiind o 
oganizație mică, dar cu idealuri ambițioase, combinăm activitățile de implicare activă în 
comunitatea locală cu proiecte de advocacy pe plan național si internațional în parteneriat cu 

societatea civilă din România și din alte țări. Principiile ACTEDO, conform statutului nostru, sunt 
respectarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, egalitatea de gen, 
justiția socială, participarea activă și publică, precum și transparența.  

În cei 5 ani de la înființare, impactul organizației a fost recunoscut prin decernarea a două premii 
prestigioase: Premiul European pentru Impact Pro Bono Local si Premiul 3 la Gala Societății Civile, 
secția Apărarea drepturilor individuale/colective:  

 

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 (UE). Acesta a fost acordat de către PILnet 

(The Global Network for Public Interest Law), una din cele mai 

importante organizații internaționale care promovează statul de 

drept și drepturile omului prin instrumente juridice. Rețeaua Pro 

Bono pentru Drepturile Omului a fost desemnată câştigătoare de 

către un juriu format din specialişti în drept şi lideri ai societăţii 

civile la nivel european, dintre 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). Din anul 2002, Gala Societății Civile 

promovează și premiază anual activitatea sectorului non-profit din România. Proiectul nostru 

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului a fost selectat dintr-un total de 13 proiecte depuse în 

categoria “Apărarea drepturilor individuale/colective“. Juriul a constat din lideri și formatori de 

opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit, jurnaliști, sociologi, cercetători, personalități 

publice și reprezentanți ai sectorului privat. 
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Strategia ACTEDO este axată pe 3 arii tematice de activism: 
 

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

promovarea și facilitarea avocaturii pro bono, organizarea de sesiuni de formare pentru avocați și 

juriști și influențarea politicilor publice pentru eliminarea obstacolelor în realizarea justiției. Din 
decembrie 2014, ACTEDO coordonează Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, singurul 
centru de asistenţă juridică din România care prioritizează grupurile vulnerabile ale căror drepturi 
fundamentale sunt încălcate.  

2. EGALITATE DE GEN. Acționăm pentru eliminarea discriminării de gen și pe criterii de 

orientare sexuală. Desfășurăm activități pentru a preveni violența împotriva femeilor, a îmbunătăți 
cadrul legal și instituțional pentru protecția victimelor violenței de gen și a sprijini activiștii 

LGBTQI+ în lupta lor pentru egalitate și participare. ACTEDO a coordonat rațeaua națională Rupem 
tăcerea despre violența sexuală prin care s-a implementat cea mai amplă campanie de advocacy 
pentru dezvoltarea serviciilor integrate pentru supraviețuitoarele violenței sexuale în contextul 
ratificării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeii și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). 

3. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI. Mobilizăm cetățenii și opinia publică 

pentru apărarea drepturilor omului prin organizarea de ateliere pentru elevi si studenți, 
organizarea de dezbateri şi conferințe publice și prin exersarea activă a dreptului la liberă adunare 
și la libertatea de exprimare.                                                                                              

 

 

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, printre altele¸ 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 expertiză în servicii 
specializate, legislație și politici publice pentru victimele criminalității. 
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Realizările noastre în 2017  

 

În anul 2017, ACTEDO a continuat să joace un rol activ în apărarea si promovarea drepturilor 

omului în România. 

În cadrul Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, am primit 77 solicitări eligibile de asistență 
juridică si am facilitat accesul la justiție pentru 33 de beneficiari care au invocat încălcări ale 
drepturilor omului legate de violență de gen, discriminare (inclusiv pe criteriu de dizabilitate), 

sănătate, drepturi parentale și dreptul la locuință. Din ianuarie 2015 până în decembrie 2017, 
163 de persoane au avut un acces la justiție îmbunătățit și 77 de avocați au devenit membri 
ai Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului.  

 

În cadrul procesului ONU de Evaluarea Periodică Universală, am adresat 19 recomandări statului 
român pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în România. 11 dintre recomandările 
noastre privind accesul la justiție pentru grupurile vulnerabile, violența sexuală, sănătatea 
reproductivă, dreptul la locuință și drepturile persoanelor LGBTQI+ au fost preluate de alte 
state ale ONU și incluse în raportul final conținând recomandări adresate României. Deosebit de 

importantă pentru munca noastră în promovarea avocaturii pro bono este Recomandarea 6.103 
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adresată de Portugalia statului român, prin care aceasta îi cere României eliminarea oricărei 

restricții privind practica avocaturii pro bono.  

Le mulțumim avocaților pro bono care au preluat cazuri în 2017: Adina Lupu, Alexandru Manole, 
Denisa Ruge, Sergiu Galea, Smărăndița Colța, Teodora Godîncă-Herlea, Karacsony Erdei Etel, Cora 
Taflan, Ioan Someșan, Otilia Bordea, Dan Chertes și Andreea Ardelean, precum și celor ale căror 

cazuri sunt încă în desfășurare din anii anteriori și/sau au fost soluționate în 2017: Dora Călian, 
Emőke Marton Keresztes, Liana Sămăreanu, Diana David și Vlad David. Îi apreciem profund și le 
suntem recunoscători pentru implicarea, pasiunea pentru drepturile omului și perseverența lor.  

În 2017, am implementat două 

luări de poziție la nivel național: 
o argumentare în favoarea 
reglementării avocaturii pro 
bono ca instrument de realizare 
a justiției sociale, adresată 

Consiliului Uniunii Naționale a 
Barourilor din România, și ne-
am intensificat lobby-ul în 
vederea implementării 

adecvate a Convenției de la 
Istanbul, ratificată de România 
în 2016. Ne bucurăm, de 
asemenea, că recomandarea 
noastră pentru crearea 

serviciilor integrate de suport 
pentru victimele violenței 
sexuale a fost preluată și adresată statului român în raportul UPR (Rec 6.90 adresată de Portugalia).  

Ne-am mobilizat cu succes, în parteneriat cu asociațiile PRIDE Romania și Go Free, pentru 

respectarea dreptului la liberă adunare și organizarea primei ediții a Cluj PRIDE, festival 
comunitar LGBT+, în iulie 2017. 

Nu în ultimul rând, anunțăm cu entuziasm numirea colegei noastre, Alexandra Columban, ca 
reprezentant juridic al ACTEDO și mărirea echipei de voluntari ACTEDO cu Alexandra Gagu, 

Beatrice Rus, Andrei Drăgan, Livia Popa și Vlad Cobârzan, pasionați cu toții de apărarea drepturilor 
omului.  
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ACCES LA JUSTIȚIE 
 

Rețeaua Pro Pono pentru Drepturile Omului 

 

Proiect coordonat de ACTEDO, Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este singurul centru de 
asistență juridică pro bono din România. Prin acest proiect, implicăm avocați 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 arii de drepturile omului și are ca scop facilitarea accesului la justiție al grupurilor 
vulnerabile din România, atunci când drepturile lor fundamentale sunt încălcate.  

 

 

Recepție Reteaua Pro Bono, decembrie 2016 
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Cazuri pro bono preluate în 2017 

 
Drepturi parentale 

O femeie cu cetăţenie thailandeză, rezidentă în 

Marea Britanie, ne-a solicitat ajutorul pentru a-i fi 
încredinţat fiul, după ce acesta a fost adus fără 
consimţământul ei în România de către tată, unde 
cei doi locuiesc în prezent. În urma unui proces în 
fața instanţelor britanice, solicitanta a obţinut 

doar un program de vizite prin intermediul 

apelurilor video online, precum şi promisiunea de 

a fi informată de către tată în legătură cu 
schimbările majore din viaţa fiului. Dorind 

retrimiterea fiului său în Marea Britanie, mama 

băiatului doreşte să iniţieze o acţiune în instanţă 
în România. 

Acest caz a fost preluat de Avocata Pro Bono Adina 
Lupu, care apără drepturile parentale ale 
solicitantei. 

 

Încadrare inadecvată în grad de handicap 

Domnul G. locuiește în Baia Mare și suferă de 

boala Binswanger, o formă de demență progresivă 

pentru care nu există tratament în afara celui 
simptomatic. În urma evaluării comisiei medicale, 

el a primit încadrarea în gradul de handicap 
mediu, dar considerând că decizia nu reflectă 
starea lui gravă de sănătate, a încercat să facă apel 
la Comisia Superioară de Evaluare pentru a obține 

încadrarea în gradul de handicap accentuat, ceea 
ce i-ar spori cuantumul indemnizației de handicap 
și i-ar garanta alte drepturi, ca de pildă scutirea de 
la plata anumitor taxe. Solicitarea de reevaluare 

fiindu-i respinsă, domnul G. a solicitat sprijin 
juridic prin intermediul Rețelei Pro Bono pentru 
Drepturile Omului. 

Avocata Pro Bono Smărăndița Colța a preluat cazul 
și îl ajută pe domnul G. să obțină modificarea 
încadrării în grad de handicap și drepturile 

aferente acesteia. 

Drepturi patrimoniale ale unei persoane cu 

dizabilități 

Curatorul lui F., persoană cu dizabilităţi încadrată 
în gradul de handicap I, doreşte obţinerea în 
instanţă a drepturilor patrimoniale pe care F. ar fi 
trebuit să le primească în ultimii ani. Ca urmare a 

decesului părinţilor săi, F. ar fi beneficiat de o 
pensie de urmaş care, însă, a fost încasată integral 

de fostul său tutore până în anul 2016, deși acesta 

din urmă nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi 

reveneau în calitate de tutore. Din aceste motive, 
curatorul lui F. a solicitat sprijinul Rețelei Pro 

Bono pentru Drepturile Omului. pentru demararea 
unei acţiuni în instanţă în vederea tragerii la 
răspundere a fostului tutore şi a obţinerii sumelor 

de bani cuvenite de drept lui F. 

Acest caz a fost preluat de către Avocatul Pro Bono 

Alexandru Manole din București. 
 

Obținerea custodiei unui copil minor ca 
urmare a violenței domestice 

Doamna I. locuiește în Cluj-Napoca și este victimă 

a violențelor soțului, cu care se află în proces de 

divorț din acest motiv. Doamna I. dorește să 
obțină custodia exclusivă a fetiței lor, deoarece 

consideră că tatăl reprezintă un pericol pentru 

siguranța și sănătatea mentală a copilului, întrucât 
este agresiv inclusiv în prezența minorei. Doamna 
I. este îngrijorată de faptul că în prima instanță nu 
s-a ținut cont de situația vulnerabilă în care se 

aflau ea și fetița minoră, nici de nevoile particulare 
ale copilului, care ar putea fi traumatizat ca 
urmare a comportamentului agresiv al tatălui. 

Avocații Pro Bono Denisa Ruge și Sergiu Galea, din 

cadrul SCA Basarab, Bucerzan, Ruge, din Cluj-
Napoca o ajută pe doamna I. să obțină custodia 

exclusivă a fetiței. 
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Repatrierea în România a unor victime ale 

violenței domestice în Palestina 

Cele trei fiice ale doamnei C.T locuiesc în Palestina 
la tatăl lor, unde au fost victimele violenței 
domestice și au fost nevoite să fugă. Fetele sunt 
cetățeni români, dar nu dispun de acte în acest 

sens, fiind stabilite de mici în zona Gaza. Viețile lor 
sunt în pericol, iar părăsirea țării este extrem de 
dificilă. Mama lor depune toate eforturile pentru a 
obține repatrierea fiicelor sale pe cale diplomatică, 

dar se confruntă cu lipsa de cooperare din partea 
organelor diplomatice naționale, motiv pentru 
care a apelat la Rețeaua Pro Bono pentru 

Drepturile Omului. 

Avocata Pro Bono Adina Lupu  îi oferă doamnei 

C.T. asistență juridică în procesul de readucere în 

țară a fetelor în condiții de siguranță 

 

 

Hărțuire la locul de muncă 

Doamna S. locuiește în București și susține că este 
victimă a hărțuirii și discriminării la locul de 
muncă, fiind supusă la un comportament umilitor, 

inclusiv conotații de natură sexuală, afirmații 
injurioase, divulgare de informații confidențiale, 

reținerea nejustificată a salariului. Solicitanta 
deține mijloace de probă pe care își 

fundamentează susținerile de amenințare, 
hărțuire și discriminare, cum ar fi înregistrări 

audio și corespondență scrisă, care relevă 
abuzurile la care a fost supusă de către angajator.  

Aceasta a depus o sesizare la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, iar în prezent Avocatele Pro 
Bono Adina Lupu și Teodora Godîncă-Herlea îi 

oferă doamnei asistență juridică în vederea 

dovedirii afirmațiilor acesteia și a antrenării 
răspunderii angajatorului. 

 

 

  



 

9 
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Decernarea premiului, Amsterdam 2016 

Evenimente pro bono 

 

Forumul Mondial Pro Bono 2017 

După ce a câștigat, în 2016, Premiul European Pro Bono pentru Impact Local, ACTEDO a fost 

invitată să facă parte din juriul ediției din 2017 a Forumului Mondial Pro Bono, desfășurat la 
Budapesta între 16-19 octombrie 2017. Am avut astfel onoarea de a înmâna Premiul pentru un 
Parteneriat Pro Bono Exemplar în Interes Public (Exemplary Partnership Award in the Public 
Interest) și Premiul pentru Impact Local (Local Impact Award) unor organizații care inspiră prin 
eforturile lor de a proteja drepturile omului. 

Premiul pentru un Parteneriat 
Exemplar în Interes Public scoate 
în evidență parteneriatele pro 
bono în interes public care produc 

rezultate extraordinare. 
Câștigătorii din 2017, firma 
internațională de avocatură DLA 
Piper și organizația internațională 

pentru drepturile copilului, 
UNICEF, au excelat în eforturile lor 
de a apăra pro bono drepturile 
copiilor în Bangladesh (unde au 
militat pentru adoptarea unei legi 

pentru protecția drepturilor 
copiilor), în Gambia (unde legea a 
fost modificată pentru a proteja 
victimele căsătoriilor juvenile și 
mutilarea genitală a femeilor) și în 

Mexic (unde relația dintre drepturile copilului și domeniul business a fost atent examinată). 

Premiul European Pro Bono pentru Impact Local onorează avocații individuali și firmele de 
avocatură care au făcut un efort deosebit în beneficiul comunităților locale. Dintre cele șase proiecte 
nominalizate, Norton Rose Fulbright s-au făcut remarcați pentru munca acestora în parteneriat cu 

Consiliul pentru Progresul Constituției Africii de Sud (Council for the Advancement of the South 
African Constitution). În sprijinul victimelor crimei internaționale de genocid, crimelor împotriva 
umanității, crimelor de război și a crimelor de agresiune, avocații de la Norton Rose au depus 
eforturi pentru a revoca decizia cabinetului sud-african de a se retrage unilateral din Statutul de la 

Roma, care a oferit protecție și a tras la răspundere pe cei responsabili pentru aceste infracțiuni.  
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Seminarul JUSTROM 

Între 29-30 mai 2017, colega noastră Andreea Hoțopan a participat  la Seminarul pentru avocați 
JUSTROM, un proiect al Consiliului Europei implementat cu sprijinul Comisiei Europene care are ca 
scop îmbunătățirea accesului la justiție al femeilor rome din Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia și 

România, și sprijinirea acestora în lupta lor împotriva discriminării și a altor încălcări ale 
drepturilor fundamentale. În contextul dezbaterii privind accesul la justiție al persoanelor de etnie 
roma din cadrul acestui seminar, ACTEDO a fost invitată să prezinte proiectul Rețeaua Pro Bono 
pentru Drepturile Omului ca model de bune practici în îmbunătățirea accesului la justiție al 
grupurilor vulnerabile în România.   

 

Advocacy  în sprijinul avocaturii pro bono  

ACTEDO a trimis Consiliului UNBR un Memoriu privind necesitatea reglementării avocaturii pro 
bono în România, prin care evidențiem actualele limitări ale cadrului legislativ și metodologic 
românesc în ceea ce privește practicarea avocaturii pro bono și propunem soluții concrete pentru a 

sprijini realizarea justiției sociale și consolidarea caracterului liberal al profesiei de avocat. 
Memoriul, precum și demersurile noastre pentru reglementarea avocaturii pro bono, s-au bucurat 
de susținerea dlui Avocat Dan Chertes, din cadrul SCPA „Sergiu Bogdan & Asociații" și Avocat Pro 
Bono în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, căruia îi mulțumim pe această cale. 
Propunerea noastră și a partenerilor noștri de a sprijini avocatura pro bono în România este 

publicată în documentul de poziție „Avocatura pro bono - indicator al funcționării profesiei într-o 
democrație reală”.  

 

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. 
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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. 

Conform cercetării noastre din martie 2016, 69% din beneficiarii intervievați nu ştiu ce ar fi făcut 
sau nu ar fi avut alternative în lipsa serviciilor de asistență juridică oferite de Reţeaua Pro Bono 

pentru Drepturile 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 
pro bono ajută la realizarea în practică şi nu doar în teorie a drepturilor omului. - Dana Ududec, 
Avocat Pro Bono 

 

Proiectul VOCIARE - „Evaluarea implementării drepturilor victimelor 

criminalității în Europa”  

ACTEDO s-a alăturat ca partener în proiectul VOCIARE: Victims of Crime Implementation Analysis of 

Rights in Europe, finanțat de către Directoratul de Justiție al Comisiei Europene și coordonat de 

către Victim Support Europe, principala organizație umbrelă la nivel european care apără 

drepturilor tuturor victimelor criminalității. Principalul obiectiv al proiectului VOCIARE, ce se 

desfășoară între ianuarie 2017 și decembrie 2018, este evaluarea implementării Directivei 

2012/29/EU privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității în statele membre 

UE. Rolul ACTEDO, prin Alexandra Columban, în acest proiect este să redacteze un raport de 

evaluare a progresului făcut de către România în implementarea Directivei prin cercetare juridică, 

aplicarea unui chestionar online și realizarea de interviuri cu specialiști care lucrează cu victimele 

infracțiunilor, reprezentanți ai instituțiilor public sau ai organizațiilor care oferă servicii de sprijin. 

Raportul de țară va fi realizat în 2018, iar recomandările ACTEDO pentru îmbunătățirea cadrului 

național de implementare a acestei directive vor fi împărtășite cu factorii de decizie politică la nivel 

național.   
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EGALITATE DE GEN 

 

Prima ediție a festivalului Cluj PRIDE  

Între 28 iunie și 1 iulie 2017 a avut loc prima ediție a festivalului Cluj PRIDE, finalizându-se în 

ultima zi cu marșul #SpuneDrept. Ne mândrim să ne aflăm printre partenerii acestei prime ediții 

care s-a adresat atât persoanelor LGBTQI+, susținătorilor acestora, cât și persoanelor care doresc să 

afle mai multe despre statutul persoanelor LGBTQI+ în România. După peste 20 de cereri de traseu 

respinse de Primăria Cluj-Napoca, ne bucurăm că atât eforturile comunității LGBTQI+ din Cluj, cât și 

dreptul liber la întrunire au fost recunoscute. Impactul marșului #SpuneDrept din cadrul Cluj Pride 

a fost unul deosebit de important pentru promovarea drepturilor omului. Mai bine de 800 de 

persoane au fost prezente la marș, fapt ce a  încurajat persoanele LGBTQI+, care de cele mai multe 

ori se tem de violența celor din jur, să participe și ele la eveniment și să vorbească despre 

obstacolele pe care acestea le resimt la participarea lor pe deplin în societate.  

Marșul a fost principalul eveniment dintr-o serie de multiple inițiative care au cuprins proiecții de 

filme, dezbateri, ateliere, petreceri și expoziții de fotografie. Aceste acțiuni și-au propus să aducă 

împreună diferite comunități din Cluj-Napoca, promovând dialogul și respectul reciproc între toți 

cetățenii care conviețuiesc în oraș. Sub sloganul #spunedrept, împreună cu ceilalți organizatori ai 

ClujPride, ACTEDO a participat la o campanie online de promovare a drepturilor fundamentale ale 

persoanelor LGBTQI+. 
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Prima ediție PRIDE la Cluj-Napoca s-a desfășurat 

într-un context național îngrijorător în ceea ce 

privește respectarea drepturilor persoanelor 

LGBTQI+, marcat de eforturile Coaliției pentru 

Familie de a organiza un referendum de 

modificare a Constituției României, în sensul 

amendării definiției juridice a familiei ca fiind 

uniunea dintre un bărbat și o femeie. Această 

propunere de referendum a fost susținută de 

Camera Deputaților cu 232 de voturi pentru și 22 

împotrivă. În timpul campaniei naționale de 

promovare a acestei inițiative, multe personalități 

publice din România, inclusiv membri ai Bisericii 

Ortodoxe Române, au avut reacții intolerante și 

homofobe, identificând, de exemplu, persoanele cu 

orientare sexuală minoritară ca fiind o amenințare 

la adresa identității naționale.   

ACTEDO a menționat aceste îngrijorări și, pe baza 

acestora, a făcut recomandări autorităților publice în raportul trimis către ONU în cadrul 

mecanismului de Evaluare Periodică Universală (UPR). Recomandările noastre privind protejarea 

drepturilor persoanelor LGBTQI+ au fost preluate și adresate mai departe statului român de către 

Spania și Canada:  

 Rec. 6.63 – Spania: „Investirea în mai multe inițiative de formare și sensibilizare a ofițerilor de poliție, 
a judecătorilor și a procurorilor pentru a garanta investigarea efectivă a infracțiunilor împotriva 

comunității LGBTI”;  

 Rec. 6.64 - Canada: „Elaborarea și implementarea de programe de combatere a discriminării 

împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv campanii de sensibilizare a opiniei publice și de formare 

specializată pentru organele de stat”. 
 

 

Forumul Public „Dezbaterea Legislației privind Parteneriatul Civil” 

În august 2017, ACTEDO a fost invitată la Forumul Public „Dezbaterea Legislației privind 

Parteneriatul Civil”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 

(FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul acestui eveniment, 

Asociația MozaiQ, în calitate de organizatori, au prezentat amendamentele lor la actualul proiect de 

lege privind parteneriatul civil. Alexandra Columban, reprezentant al ACTEDO la acest eveniment, a 

discutat despre nevoia și beneficiile unui astfel de proiect cu publicul și ceilalți invitați: jud. Cristi 

Danileț, prof. Gabriel Bădescu - FSPAC, Florin Chereji - USR Cluj și Lucian Dunăreanu, PRIDE 

România. 

Alexandra Columban, atelier juridic Serile Filmului 
Gay, nov. 2017 
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Advocacy pentru drepturile femeilor  

 

Martie a fost luna activismului de gen, marcată de 

ziua internațională a drepturilor femeilor. Alături 

de alți activiști locali, ACTEDO a participat la 

Marșul Egalității de Gen în Cluj-Napoca. De 

asemenea, colega noastră, Alexandra Columban, a 

vorbit alături de Mihaela Ursa, scriitoare și 

teoretician literar, despre literatură, drepturi și 

schimbare la lansarea cărții „În apărarea 

drepturilor femeii”, de Mary Wollstonecraft, 

lucrare esențială în filosofia feministă a cărei 

traducerea în română vine la mai bine de două 

veacuri de la prima publicare.   

 

Tot în martie 2017, alături de organizațiile 

membre în Rețeaua Rupem tăcerea despre violența 

sexuală și în Rețeaua pentru prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor, am 

adresat Parlamentului României o scrisoare 

deschisă, solicitând ca niciun agresor care a 

primit o condamnare  pentru o formă de violență 

ce intră în sfera Convenției de la Istanbul, 

ratificată de România în 2016, să nu beneficieze 

de grațiere.  

În noiembrie 2017, 

am sărbătorit 

campania de 16 zile 

de activism 

împotriva violenței 

de gen.  Mesajul 

nostru s-a concentrat 

pe accesul victimelor 

violenței sexuale la 

servicii integrate și 

adecvate. În 

România, din cauza 

Mihaela Ursa & Alexandra Columban, lansare de 

carte 
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cadrului legislativ deficitar, supraviețuitoarele violenței sexuale nu au acces la servicii integrate de 

suport, precum asistență medicală, medico-legală, consiliere psihologică și juridică. În 2016, 

România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), care obligă statul român, 

printre altele, să creeze centre de trimitere a cazurilor de criză în urma violului sau violenței 

sexuale (pe scurt, centre de criză). După mai bine de un an și jumătate de negocieri între societatea 

civilă și autorități aceste centre de criză nu s-au concretizat. Considerăm că e timpul ca România să 

respecte obligațiile asumate față de aceste victime și să creeze centrele de criză prevăzute de 

Convenția de la Istanbul.   

ACTEDO, atât prin campania de 16 zile de activism împotriva violenței de gen, cât și prin raportul 

trimis către ONU în cadrul mecanismului de Evaluare Periodică Universală, a atras atenția asupra 

lipsei de servicii adecvate pentru victimele violenței sexuale și a propus un model de centru 

integrat pentru astfel de servicii bazat pe rezultatele proiectului nostru Rupem tăcerea despre 

violența sexuală (2015-2016), desfăsurat în parteneriat cu alte 19 ONG-uri din România, și detaliat 

în documentul de poziție „Centre integrate de urgență în caz de viol sau violență sexuală ca model de 

bune practici” (explicat pe scurt într-un infografic). 
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EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI 

Ghidul și atelierul juridic „Ce faci dacă primești amendă la o manifestație 

publică?” 

În 25 februarie 2017, ACTEDO a organizat un atelier interactiv de o zi, susținut de dna Avocat Dana 

Ududec, în cadrul căruia am lansat ghidul juridic „Ce faci dacă primești amendă la o manifestație 

publică? Contestarea proceselor verbale de contravenție”. Acest ghid juridic se dorește a fi un 

instrument practic pentru persoane fără cunoștințe juridice, el luând naştere ca urmare a 

numeroaselor discuţii dintre ACTEDO şi Colectivul Robin Hoodie cu privire la dreptul la acces la 

justiţie al persoanelor sancţionate contravenţional pentru participarea la adunări publice în Cluj-

Napoca. 

 

Parte din echipa ACTEDO și colaboratori la atelierul juridic 

În contextul politic și social tulbure din prezent, este extrem de important ca libertatea de întrunire 

pașnică să fie garantată pentru toți cetățenii. O componentă esenţială a accesului la justiţie este 

disponibilitatea informaţiei juridice, iar acest ghid se înscrie într-o serie de eforturi ale ACTEDO și 

ale colaboratorilor săi de a pune la dispoziţie informaţii juridice utile persoanelor care sunt victime 

ale încălcărilor dreptului lor de a se întruni și de a participa la adunări publice. 
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Târgul ONG-urilor  

În 5 august 2017 am participat la a III-a ediție a Târgului 

ONG-urilor, eveniment dedicat activității ONG-urilor din 

Cluj-Napoca. Am avut plăcerea să constatăm că 

participanții la târg au fost interesați de activitatea și 

proiectele ACTEDO în mod proactiv, aceștia lăsându-ne 

numeroase mesaje de promovare a drepturilor omului, 

dintre care amintim: „Nu tolerez violența de gen”, „Stop 

evacuărilor forțate!”, „Toleranță între religii”, „Programe 

social-culturale pentru persoanele vârstnice”, 

„Accesibilizarea transportului public”.  

 

 

Atelier juridic & Biblioteca Vie în cadrul Serilor Filmului Gay 

În noiembrie 2017, colega noastră Alexandra Columban a susținut, în cadrul Serilor Filmului Gay 

International Film Festival #12, un atelier interactiv privind referendumul de revizuire a 

Constituției a Coaliției pentru Familie. Alexandra a prezentat aspecte juridice relevante, decizii 

CEDO privind recunoașterea cuplurilor de același sex (căsătorie vs. parteneriat civil) și consecințele 

acestor decizii pentru drepturile persoanelor LGBTQI+. De asemenea, a organizat și un eveniment 

de tip Biblioteca Vie, prin care publicul larg este invitat să „citească” o „carte vie”, să discute liber cu 

o persoană din comunitatea LGBT+, în scopul de a combate prejudecăți și a încuraja toleranța. 
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EVALUAREA PERIODICĂ UNIVERSALĂ ONU  

Cu ocazia Evaluării Periodice Universale a României (Universal Periodic Review/UPR) de către 

statele membre ONU în 2017, ACTEDO a pregătit un raport cu privire la evoluția drepturilor omului 

în România în ultimii 5 ani. Raportul cuprinde 19 recomandări adresate statului român pe 

următoarele tematici: accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, victimele violenței sexuale, 

evacuările forțate ale populației Roma și drepturile LGBTQI+.  

În 14 decembrie 2017, pe baza acestui raport cu recomandări, ACTEDO, prin Alexandra Columban, 

a transmis un punct de vedere în cadrul pre-sesiunii UPR desfășurate la sediul ONU din Geneva și 

a recomandat statului român, printre altele: reglementarea și promovarea avocaturii pro bono, 

crearea de servicii integrate pentru supraviețuitoarele violenței sexuale (care să includă asistență 

medicală și criminalistică, consiliere psihologică și juridică) și introducerea educației sexuale 

obligatorii în școli.  

Sesiunea UPR în cadrul căreia a fost revizuită situația drepturilor omului din România a avut loc la 

Geneva în 16 ianuarie 2018, când 

România a primit 203 de recomandări 

din partea altor state membre ale ONU. 

Recomandările făcute de către ACTEDO 

au fost preluate de Portugalia, Spania, 

Mexic, Australia și Canada. În total, 11 

dintre recomandările adresate 

României în raportul ONU vizează 

probleme de drepturile omului 

identificate de către ACTEDO. Această 

reușită este deosebit de importantă, 

deoarece România va trebui să 

monitorizeze și să raporteze activitatea 

sa pe baza recomandărilor primite.  

Deosebit de importante pentru activitatea ACTEDO și pentru promovarea și apărarea drepturilor 

omului în România sunt două recomandări specifice privind accesul la justiție, din care una privind 

înlăturarea obstacolelor din calea prestării avocaturii pro bono în România, precum și preluarea a 

trei recomandări privind combaterea violenței de gen și, mai ales, crearea de servicii integrate de 

sprijin pentru supraviețuitoarele violenței sexuale. Redăm două dintre aceste recomandări aici : 

 Rec. 6.103 - Portugalia: „Eliminarea oricăror restricții existente la practicarea consultanței juridice 

pro bono, a consilierii sau a serviciilor furnizate de avocați celor care au nevoie de asistență juridică 

și nu își permit reprezentare juridică”; și  
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 Rec. 6.90 - Portugalia: „Crearea de servicii integrate de sprijin pentru supraviețuitoarele violenței 

sexuale, inclusiv în cazurile în care agresorul nu este membru al familiei, și modificarea Legii 

217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie în vederea extinderii domeniului său 

de aplicare la toate formele de violență pe bază de gen”.  

 

 

 

 

Apariții media 

 

În 2017, ACTEDO a ajuns în atenția mass-media, în presa locală și națională, la televiziune și radio. 

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

 

- am vorbit cu Ziua de Cluj, Actual de Cluj și Ziare.com despre atelierul juridic „Ce faci dacă primești 
amendă la o manifestație publică?”  

- am discutat cu Avocatura Altfel despre promovarea și susținerea avocaturii pro bono în România.  

- am vorbit cu adevărul.ro, Hotnews și GoFree despre prima ediție a festivalului Pride în Cluj-

Napoca și am publicat pe rețelele noastre de socializare videoclipul „spune drept”, realizat cu 
această ocazie.  

- am fost menționați de Revista 22 cu privire la eforturile noastre de advocacy împotriva 

restrângerii definiției familiei în Constituție. 
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Dezvoltare organizațională 
 

Programul de advocacy pentru apărătorii drepturilor omului (Human Rights 

Defenders Advocacy Programme - International Service for Human Rights) -

Geneva, iunie 2017 

În cadrul acestui program internațional de 

advocacy, colega noastră Iulia Pascu a 

vorbit despre activitatea noastră și 

accesul la justiție din România cu Philip 

Alston, Raportorul Special ONU pe 

probleme de sărăcie, și cu judecătoarea 

Alma Facio, președinta grupului de lucru 

ONU pe discriminarea femeilor în 

domeniul juridic. Amintim că la ultima sa 

vizită în România, în anul 2015, Philip 

Alston spunea că oficialii români se află 

într-o stare de negare în ceea ce privește 

starea de sărăcie și discriminarea, mai ales față de romi: "Un caz cu o tristă reputație, din Cluj, se 

referă la evacuarea persoanelor din strada Coastei(...). Când am vizitat aceste case "model", sau mai 

precis "modulare", din Pata Rât, am văzut o imagine foarte diferită. (...) Camerele sunt afectate de 

umezeală și prost izolate și se poate simți duhoarea de la groapa de gunoi din apropiere. Mulți copii 

au erupții cutanate și boli de stomac inexplicabile. Cu greu pot fi considerate un rezultat model, dar 

este o dovadă a sincerității celor care ar 

prefera să trimită romii în Siberia."  

În cadrul programului, ne-au fost 

prezentate mecanismele internaționale de 

advocacy care pot fi accesate de către 

activiștii de drepturile omului și am 

participat la cea de-a 35-a sesiune a 

Consiliului ONU de Drepturile Omului. De 

mare interes a fost discursul Înaltului 

Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, 

Prințul Zeid bin Ra’Ad al-Hussein, care a 

amintit statelor membre ONU de 

obligațiile asumate de către acestea, 

precum și prezentarea primului raport al 

prof. Vitit Muntarbhorn, Expert 
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Independent afiliat ONU pentru Protecția împotriva Violenței și Discriminării Bazate pe Orientare 

Sexuală și Identitate de Gen, al cărui mandat a fost stabilit în 2016.  

 

Programul de Leadership pentru Vizitatori Internaționali (International 

Visitors Leadership Program – IVLP) - SUA, august 2017 

În luna august 2017, colega noastră Iulia Pascu a participat la programul de leadership pentru 

vizitatori internaționali (International Visitors Leadership Program) organizat de Departamentul 

de Stat al SUA. Tema programului a fost egalitatea de gen și a inclus vizita a peste 20 de organizații 

care lucrează în acest domeniu în statele Washington, Boston, Milwaukee și Seattle.  

Astfel, am aflat că la Aurora Healing and 

Advocacy Centre victimele violenței 

sexuale primesc servicii integrate: 

colectarea probelor (păstrarea lor timp de 

9 ani), asistență medicală, psihologică, 

informații juridice, posibilitatea depunerii 

unei plângeri penale direct la centru, unde 

un ofițer de poliție se poate deplasa. Ne 

inspirăm din munca lor pentru că este 

exact ceea ce promovăm în campania 

noastră „Vrem centre integrate pentru 

victimele violenței sexuale”.  

Organizația Vital Voices derulează un program intensiv de antreprenoriat pentru femei și au 

publicat recent un studiu în care explică modelul de leadership pe care organizația îl urmează cu 

succes de mai mulți ani.  

La rândul lor, cei de la Inclusive Security au ca principal domeniu de activitate advocacy și 

promovează participarea femeilor în rezoluția conflictelor. Din datele lor am aflat că atunci când 

femeile sunt incluse în procesul de luare a deciziilor în încheierea unui conflict, șansele cresc ca 

acordul de pace să fie unul durabil și sustenabil.   

Dress for success este o campanie care poate fi replicată cu success în România. Scopul este de a 

oferi o șansă mai bună femeilor de a intra pe piața muncii prin pregătirea lor pentru un interviu 

profesional și punerea la dispoziția lor a unei garderobe adecvate pentru mediul profesional. 

Hainele și acesoriile oferite sunt noi și sunt dobândite prin donarea lor de către magazinele de 

îmbrăcăminte din oraș.  
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Echipa International Visitors Leadership Program – IVLP 

La Techbridge Girls am învățat o lecție importantă din care domeiul IT din Cluj se poate inspira. 

Organizația s-a săturat să vadă cum fetele sunt descurajate să urmeze o carieră în IT sau inginerie 

pe motiv că aceste domenii nu sunt percepute a fi pentru fete, astfel că oferă un program de studii 

IT de lungă durată, after-school, pentru fete provenind din medii defavorizate.  

Acestea sunt câteva din modelele din care ne putem inspira pentru dezvoltarea de programe care să 

susțină egalitatea de gen în România.  
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Seminarul de formare „Marginalizarea și ostracizarea minorităților în trecut și 

astăzi” (Struga, Macedonia, 15-21 octombrie 2017) 

Organizat de ONG-ul macedonean Roma Youth 

Center, seminarul – la care au participat colegii 

noștri Alexandra Columban și Andrei Dragan – 

a abordat marginalizarea romilor în Europa de 

Est și în special Holocaustul romilor, precum și 

cauzele care au dus la acesta. Evenimentul și-a 

propus să ofere participanților din 12 țări din 

Europa instrumente practice de combatere a 

prejudecăților și stereotipurilor, precum 

Biblioteca Vie și activismul stradal, contribuind 

la integrarea minorităților. Informațiile 

practice dobândite ne-au ajutat apoi în 

organizarea evenimentelor de tip Biblioteca Vie în Cluj-Napoca. 

 

Schimb internațional de bune practici privind sensibilizarea publicului față de 

comunitatea LGBT (Brno, Cehia, 9-10 noiembrie 2017) 

În luna noiembrie, colega noastră Alexandra Columban a participat la un atelier de lucru organizat 

de Rețeaua Europeană pentru Nonviolență și Dialog (European Network for Nonviolence and 

Dialogue - ENND) care a avut ca scop schimbul de bune practici în activități de conștientizare și 

sensibilizare a publicului larg 

privind persoanele LGBT. La 

eveniment au participat activiști din 

9 țări europene care au împărtășit 

din experiența lor în domeniu. 

ACTEDO a prezentat experiențele 

comunității LGBT+ din Cluj-Napoca, 

precum și modul în care aceasta 

începe să se organizeze pentru a 

pune în aplicare un activism local 

eficient. În urma schimbului de bune 

practici, ne-am întors la Cluj-Napoca 

cu o serie de idei și instrumente 

pentru a organiza festivalul 

comunitar Cluj Pride 2018, în cadrul 

căruia ACTEDO este partener.  
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Schimbări și provocări 
 

Anul 2017 a însemnat o reducere semnificativă a capacității financiare a ACTEDO față de anul 

precedent, activitatea fiind realizată exclusiv prin activitatea voluntară a membrilor ACTEDO. Lipsa 

posibilității angajării personalului și a continuării contractelor de muncă existente au avut un 

impact negativ asupra desfășurării optime a activităților noastre.  

Reducerea capacității financiare se datorează în principal lipsei fondurilor bilaterale în domeniul 

nostru de activitate, a drepturilor omului. De exemplu, granturile SEE și norvegiene și-au încheiat 

etapa de finanțare (2009-2014).  

De asemenea, fondurile administrate de Guvernul României în 2017 nu au luat în considerare 

specificul și nevoile organizațiilor non-guvernamentale din România. De exemplu, participând ca 

organizație parteneră într-un apel de proiecte lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Capacitate Administrativă, pe tema îmbunătățirii accesului la justiție, am constatat că 

pregătirea și implementarea unui astfel de proiect necesită angajați specializați în domeniul 

financiar și capacitate operațională semnificativă pentru a administra și a face față volumului de 

documente necesare pentru raportare și monitorizare. Aceste cerințe sunt dificil de îndeplinit de 

către ONG-uri mici care operează la nivel local și depind în mare măsură de munca voluntară a 

membrilor și susținătorilor lor. 

În plus, birocrația excesivă, nevoia de personal calificat în domeniul financiar și al achizițiilor 

publice, precum și necesitatea unei capacități financiare capabile să acopere contribuția proprie a 

organizației limitează accesul la finanțare pentru organizațiile societății civile care operează 

predominant în comunități locale, grass roots. Constatăm că în continuare, la 4 ani de la înființarea 

ACTEDO, este foarte dificil să accesăm fonduri pentru acoperirea costurilor operaționale ale 

organizației și susținerea direcțiilor noastre strategice.  

Am abordat problema lipsei de fonduri în domeniul drepturilor omului și al accesului la justiție în 

România în multiple documente de poziție și comunicate trimise ministerelor relevante din 

Guvernul României, însă aceste probleme persistă. Considerăm că este îngrijorător faptul că 

domeniul drepturilor omului este acoperit într-o măsură atât de mică de programele de finanțare 

disponibile, în ciuda nevoii stringente a grupurilor vulnerabile de a fi capacitate să-și apere 

drepturile fundamentale, ale căror încălcări mențin un cerc vicios al sărăciei.  

O altă schimbare în cadrul organizației este numirea colegei noastre Alexandra Columban în 

calitate de reprezentant juridic al ACTEDO. Alexandra s-a alăturat echipei ACTEDO în 2014, la 

scurt timp de la înființarea organizației, și este pasionată de drepturile omului, feminism și 

drepturile persoanelor LGBTQI+.  Alexandra o înlocuiește astfel în funcția de reprezentant juridic al 
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organizației pe Iulia Pascu (reprezentant juridic al asociației în perioada 2013-2017), care s-a 

alăturat Fundației Mama Cash (Amsterdam, Olanda), rămânând însă membru în Consiliul Director 

al ACTEDO. Le urăm amândurora mult succes în noile roluri.  

De asemenea, în 2017 le-am urat bun-venit în echipa ACTEDO Alexandrei Gagu, lui Beatrice Rus, lui 

Andrei Drăgan și Liviei Popa, voluntari dedicați ale căror ajutor și energie molipsitoare au avut un 

aport semnificativ la desfășurarea proiectelor ACTEDO, precum și lui Vlad Cobârzan, care ne ajută 

ori de câte ori tehnologia ne joacă feste.  

 

Echipa ACTEDO 
 ACTEDO înseamnă: 

Alexandra Columban, 

reprezentant juridic  

 

 

 

Adela Dumbrăvan, 
membru fondator și 

membru în Consiliul 
Director 

Iulia Pascu, membru fondator 

și membru în Consiliul 
Director  

 

 

Ioana Tuță, membru fondator 

și membru în Consiliul 
Director  

 

 

Raluca Alexa, asistent 

juridic 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Gagu, asistent 
juridic 
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Andrei Drăgan, asistent 
juridic 

 

 

 

Vlad Cobârzan, suport IT 

 

 

 

 

Livia Popa, asistent 
cercetare juridică 

Beatrice Rus, asistent 
juridic 

 

 

 

Andreea Hoțopan,    
asistent juridic 
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Raport financiar 2017 

 

Finanțare publică RON EURO 66% 

EEA grants - Rupem 

tăcerea împotriva 

violenței sexuale  (tranșa 

finală) 

5082 

 

1095 - 

EEA grants - Rețeaua Pro 

Bono pentru Drepturile 

Omului (tranșa finală) 

19537 4211 - 

European Commission 

DG Justice - Proiect 

Vociare (Victims of 

Crime Implementation 

Analysis of Rights in 

Europe) 

14848 3200 - 

Finanțare privată 

 

RON EURO 13% 

Donații persoane fizice 1835 

 

395 - 

Sponsorizări persoane 

juridice 

5970 1287 - 

Sold anterior 12437 2680 21% 

TOTAL 59710 12868 100% 

 

În 2017, asociația nu a avut personal angajat. 
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Susține ACTEDO 

 

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 necesare în acest sens.  

Cont în lei: RO65BTRLRONCRT0202395001 (Banca Transilvania) 

Cont în euro: RO15BTRLEURCRT0202395001 (Banca Transilvania) 

 

Redirecționează 2% din impozitul tău pe profit 

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, poți dezvolta politica de responsabilitate socială a întreprinderii tale și 
susține activitățile ACTEDO printr-o sponsorizare.  

Pentru mai multe informații te rugăm să ne contactezi la info@actedo.org.  

 

 

 

 



 

 

 

Contact 

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)/  

Equality and Human Rights Action Centre (ACTEDO) 

 

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

Website: www.actedo.org 

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

Facebook: www.facebook.com/ACTEDO 


