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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 strategice care 
vizează obținerea de schimbări instituționale și structurale către o societate mai justă. Fiind o 
organizație 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  și transparența.  

În cei 6 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 

câștigătoare de către un juriu format din specialiști în 

drept și lideri ai societății 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. 

 



 

3 

 

 

Marșul Cluj PRIDE, Cluj-Napoca, 23 iunie 2018 
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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 a inițiat și coordonat Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, singurul centru 
de asistență juridică din România dedicat grupurilor 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 LGBT+ în lupta lor 
pentru egalitate și participare. ACTEDO a coordonat rețeaua națională Rupem tăcerea despre violența 
sexuală prin care s-a implementat o 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 și 
conferințe publice și prin exersarea activă a dreptului la liberă adunare și la libertatea de exprimare.                                                                                              

Afilieri naționale 

ACTEDO face parte din rețelele non-guvernamentale informale Rupem tăcerea despre violența 
sexuală și Coaliția pentru Egalitate de Gen, ce susțin servicii integrate pentru victimele violenței 
sexuale, promovând totodată principiul egalității de șanse între femei și bărbați, o mai mare 
participare a femeilor în politică și introducerea educației sexuale în școli. Totodată, ACTEDO este 
membră a Alianței pentru Egalitate, alături de Centrul de Resurse Juridice (inițiator), Asociația 
MozaiQ LGBT, Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii (Romani CRISS) și Institutul 
Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” și are ca misiune combaterea urii 
și a discriminării, promovarea diversității și egalității de șanse pentru toți în cadrul mai larg al 
protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România. 

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.  
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REALIZĂRILE ACTEDO ÎN 2018 

În anul 2018, ACTEDO a continuat să joace un rol activ în apărarea si promovarea drepturilor omului 

în România.  

Am continuat să promovăm avocatura pro bono în România și am extins Rețeaua Pro Bono pentru 

Drepturile Omului la 81 avocați. Am primit 28 solicitări eligibile de asistență juridică din 6 județe si 

două țări si am facilitat accesul la justiție pentru 11 beneficiari care au invocat încălcări ale 

drepturilor omului legate de drepturile persoanelor cu dizabilități, discriminare, violență de gen, 

cetățenie și sănătate. Din ianuarie 2015 până în decembrie 2018, 174 de persoane au avut un acces 

la justiție îmbunătățit.  

Vocea noastră s-a auzit prin două luări de poziție la nivel național. Am condamnat public 

organizarea referendumului pentru redefinirea căsătoriei, un demers populist, care transformă 

comunitatea LGBT+ în țapul ispășitor al problemelor demografice și sociale din România și divizează 

societatea. Am adresat un memoriu Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România 

prin care salutăm decizia acestuia de a încuraja furnizarea de asistență și reprezentare juridică pro 

bono, o evoluție favorabilă și cu potențialul de a facilita accesul la justiție pentru grupurile 

vulnerabile. 

Am publicat un raport de evaluare 

a implementării Directivei 

2012/29/EU privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității și am făcut 

recomandări instituțiilor statului.  

Ne-am mobilizat cu succes, în 

parteneriat cu asociațiile PRIDE 

Romania și Go Free, pentru 

organizarea celei de-a doua ediții 

a Cluj PRIDE, festival comunitar 

LGBT+.  

Nu în ultimul rând, anunțăm cu 

entuziasm că, în 2018, Delia Cerbu 

s-a alăturat echipei de voluntari 

ACTEDO, alcătuită din 6 membri, 

pasionați cu toții de apărarea 

drepturilor omului.                                                                 Târgul de ONG-uri, 21 iunie 2018 
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ACCES LA JUSTIȚIE 

I. Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului 

Proiectul coordonat de ACTEDO din 2014 - 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.  

Prin Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului oferim instrumentele juridice necesare persoanelor 
în situații vulnerabile pentru a-și apăra drepturile, anume lucrăm cu persoane de etnie romă, 
persoane cu dizabilități, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale violenței domestice, victime ale 
violenței sexuale și de gen, persoane LGBT+, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 
copilului, femei, familii cu mai mult de doi copii și familii monoparentale în situații de risc, copii și 
vârstnici în situații de risc, persoane care au executat pedepse penale sau măsuri educative, persoane 
dependente de droguri și alcool, persoane fără adăpost, persoane afectate de boli cronice sau 
profesionale, refugiați și azilanți.  

În 2018, am primit 61 de solicitări de asistență și/ sau reprezentare juridică pro bono. Din acestea, 
28 au fost eligibile. Din aceste 28, doar 17 cazuri au fost preluate de avocați, întrucât parte din 
solicitanții noștri au renunțat la asistența juridică după formularea solicitărilor sau fiindcă nu au 
existat avocați disponibili să le preia, cum s-a întâmplat în 2 cazuri. Din păcate, în aceste două situații 
nu am reușit să oferim asistență juridică pro bono, deoarece solicitările proveneau din județe unde 
nu avem colaboratori și presupuneau reprezentare în instanță, nu doar consultanță care poate fi 
oferită la distanță, prin email, poștă sau telefonic.  

Le mulțumim din suflet pentru implicare și profesionalism celor 13 Avocați Pro Bono care au 
preluat cazuri în 2018:  

• Loredana Prună, Galați 

• Smaranda Colța, Iași 

• Smaranda Cristea, Iași 

• Carmen Marian, Târgu Mureș 

• Sergiu Căpriță, Cluj-Napoca 

• Carina Vermeșan, București 

• Ana Pantilică, București 

• Octavian Bochiș, Oradea 

• Manuela Gheorghiu, Cluj-Napoca 

• Bianca Pantea, Cluj-Napoca 

• Maria Gruia, București  

• Teodora Godîncă-Herlea, București/ 
Cluj-Napoca 

• Mirthe Docter, Olanda (colaboratoare 
ACTEDO într-un caz transfrontalier 
dificil) 

 

De asemenea, îi mulțumim doamnei Av. Adina Lupu, București, care a continuat în 2018 să ofere 
asistență juridică pro bono într-un caz preluat în decembrie 2016.  Aceasta o sprijină pe beneficiară, 
o cetățeană thailandeză care locuiește în Anglia, în a obține custodia fiului său minor, mutat la 
București cu tatăl său, cetățean englez, fără consimțământul mamei.  
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De asemenea, ne confruntăm cu un număr tot mai mare de solicitări de peste granițe, pe care 
încercăm să le gestionăm cu puținele resurse disponibile, îndrumând solicitanții spre instituții și 
organizații locale, atunci când ACTEDO nu îi poate sprijini din țară. În 2018, am fost contactați de 
cetățeni români care fie locuiau/se aflau în următoarele țări la momentul solicitării, fie ne contactau 
în legătură cu procese desfășurate peste graniță, în: Canada, S.U.A., Olanda, Guinea și Turcia.   

Reușite Pro Bono în 2018 

Încadrare inadecvată în grad de handicap  

Caz #1: 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. 

Recepție Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, martie 2018: Av. Dora Călian, Av. Ioan Someșan & 

Av. Roxana Mândruțiu. 
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Avocata Pro Bono Smărăndița Colța (Iași) a preluat cazul și a reușit în recurs să anuleze decizia 
inițială a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Prin urmare, dl. G. a fost 
încadrat în gradul de handicap adecvat situației în care se află, respectiv în grad accentuat. 

Caz #2: Domnul M. locuiește în județul Mureș și suferă de Parkinson, demență mixtă și tulburare 
afectivă bipolară, afecțiuni ireversibile și fără posibilitate de ameliorare. În 2013, Comisia de Evaluare 
a Persoanelor Adulte cu Handicap din județul Mureș l-a încadrat pe domnul M. pe termen nelimitat 
în gradul de handicap „accentuat”, însă în 2015 aceeași Comisie a modificat gradul de handicap în 
„mediu”, un grad inferior, prin eliberarea unui nou certificat. 

Doi ani mai târziu, după nenumărate apeluri, recursuri și amânări, instanța i-a dat câștig de cauză 
Avocatei Paula Dora Călian (Cluj-Napoca), care a instrumentat exemplar cazul în regim pro bono: 
domnul M. a primit încadrarea corectă în grad de handicap (grav), dreptul la asistent personal 
remunerat și plată retroactivă din 2015 a indemnizației care i se cuvenea. 

Exemple de cazuri pro bono preluate la finele lui 2017 și în 2018  

Locuință socială pentru mamă singură 

Caz #1: Doamna A.A, mamă a doi copii minori, dintre care unul s-a născut cu o dizabilitate gravă și 
care în momentul de față locuiesc într-un centru clujean pentru persoane fără adăpost, a aplicat la 
Primăria Cluj-Napoca pentru o locuință socială. Ca urmare a dezbaterii Consiliului Local, dezbatere 
în cadrul căreia s-a utilizat același sistem de punctaj care anterior a fost declarat discriminatoriu de 
către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, solicitanta nu s-a clasat pe o poziție care 
să îi confere dreptul de a beneficia de o locuință socială. Familia a contestat decizia, însă aceasta nu a 
fost încă soluționată întrucât nu a avut loc o nouă convocare a Consiliului Local. 

Avocata Pro Bono Otilia Bordea din cadrul Societății Civile de Avocați ,,Bejenaru & Parteners’’ din 
Cluj-Napoca, o asistă pe femeie în demersul administrativ de obținere a locuinței sociale. 

Dreptul la informare și screening pe durata sarcinii 

Caz #2: Solicitanta, mamă a unui copil de 10 luni, născut cu o dizabilitate gravă (hidrocefalie) însoțită 
de o afecțiune a coloanei, dorește tragerea la răspundere penală a medicului care a monitorizat-o pe 
parcursul sarcinii, precum și a spitalului în cadrul căruia acesta își desfășoară activitatea. Deși 
doamna a mers la controale regulate, nu a fost niciodată evaluată de către medicul specialist. 
Rezidentul care s-a ocupat de ea nu i-a prescris niciun supliment prenatal, iar în urma investigațiilor 
efectuate nu i-a spus ca ar exista riscuri privind sănătatea fătului. În ultima lună a sarcinii a fost 
informată despre condiția medicală de care suferă copilul, cauza fiind lipsa acidului folic din 
organismul mamei. 

Avocații Pro Bono Dan Chertes, George Zlati și Teodora Godîncă-Herlea din cadrul SCPA ,,Sergiu 
Bogdan și Asociații’’ îi oferă femeii asistență juridică. 

Hărțuire sexuală la locul de muncă 

Caz #3: Doamna G a fost supusă unor abuzuri la locul de muncă, din partea fostului ei șef, inclusiv prin 
pretinderea unor favoruri sexuale în scopul obținerii unor avantaje în cadrul companiei. Doamna 
deține înregistrări ale unor conversații dintre ea și fostul șef și până în momentul de față a introdus 
plângeri la autoritățile competente din jud. Buzău, unde locuiește. Aceasta susține că și fostele 
asistente au avut parte de același tratament, una dintre ele dorind să prezinte dovezi suplimentare. 
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Avocata Pro Bono Teodora Godîncă-Herlea (Baroul București) o ajută pe solicitantă 
în demersurile începute împotriva fostului șef. 

 

Dreptul la educație al unui copil cu dizabilitate 

Caz #4: M. este o adolescentă din județul Dâmbovița care, în urma unui accident ce i-a provocat o 
formă rară de epilepsie, nu a mai putut frecventa cursurile învățământului liceal. Părinții acesteia au 
solicitat Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională acordarea de cursuri la domiciliu 
pentru fiica lor, dar au întâmpinat numeroase refuzuri și piedici în cooperarea cu instituțiile statului. 
Lui M. nu i s-au asigurat ore pentru multe materii obligatorii din programa școlară, inclusiv 
matematică în ultimii trei ani, fiind în situația în care nu a putut participa la examenul de Bacalaureat 
în sesiunea din iunie. 

Pe lângă nerespectarea dreptului la educație, mama lui M., care este angajată în calitate de asistent 
personal al fiicei sale în baza încadrării în grad de handicap, susține că DGASPC nu îi acordă toate 
drepturile salariale ce decurg din contractul ei de muncă. 

Avocatul Pro Bono Octavian Bochiș (Baroul Bihor) a preluat acest caz și oferă consultanță de 
specialitate familiei în vederea realizării dreptului la educație și asistență al adolescentei. 

 

Discriminarea unei persoane seropozitive 

Caz #5: Solicitantul este o persoană seropozitivă care are de asemenea și încadrare în grad grav de 
handicap. Acesta lucrează în mall-ul din localitate, iar un angajat al unui magazin vecin îi adresează 
zilnic injurii, cuvinte jignitoare referitoare la boala acestuia, de cele mai multe ori în public și de față 
cu clienții săi, și îl tratează discriminatoriu. În consecință, a făcut o sesizare la Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării (CNCD), care au investigat situația la fața locului și au luat declarații 
de la 4 martori oculari . 

Avocatele Pro Bono Carina Vermeșan și Ana Pantilică, din cadrul SCA „Peli Filip” din București îl 
ajută pe solicitant la pregătirea documentelor procesuale și dezbaterile efectuate în fața CNCD. 

 

Repatriere cetățeni români 

Caz #6: Doamna M. și cei doi fii majori ai acesteia, cetățeni români, sunt refugiați în 
Republica Guineea. Solicitanta a ajuns în Guineea înainte de 1989, cei doi copii ai acesteia născându-
se acolo. În urma războiului liberian, care a dus la închiderea Ambasadei României de la Conakry, 
niciun membru al familiei nu deține acte de identitate românești și nici nu li s-a acordat legal statut 
de refugiați. Solicitanta are un pașaport românesc socialist ce a expirat în 1989, iar copiii sunt 
apatrizi. Familia a cerut ajutor MAE și Ambasadei României din Dakar (acreditată să ofere servicii 
consulare pentru Republica Guineea), dar din păcate nu au reușit să obțină sprijinul necesar pentru 
a se putea întoarce în țară. 

Avocatul Pro Bono Sergiu Căpriță (Baroul Cluj) ajută familia în demersurile pentru obținerea 
documentelor necesare întoarcerii în România. 
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Recepție Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului: Av. Emőke Marton-Keresztes, Av. Liliana 

Mioara Sămăreanu, 24 martie 2018. 
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Evoluții în avocatura pro bono 

De la înființarea Rețelei Pro Bono acum 4 ani, ACTEDO a încercat fără succes să pună bazele unui 
parteneriat cu Baroul la nivel local și național pentru diseminarea și încurajarea practicii pro bono. 
De exemplu, am trimis o serie de scrisori deschise Ministerului de Justiție, Consiliului Uniunii 
Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și altor instituții relevante pentru îmbunătățirea 
accesului la justiție în România (2015), am co-publicat un document de poziție privind avocatura pro 
bono (2015), am trimis către U.N.B.R. un Memoriu privind necesitatea reglementării avocaturii pro 
bono (2017). În 2017, am trimis un raport pentru UPR (mecanism ONU de evaluare periodică a 
situației  drepturilor omului din România). Din recomandările noastre pentru facilitarea accesului la 
justiție și eliminarea barierelor privind practicarea avocaturii pro bono, două au fost preluate de 
către statele membre ONU și adresate României.   

În acest context, susținem decizia U.N.B.R. din decembrie 2018 de a solicita avocaților, formelor de 
exercitare a profesiei și barourilor să furnizeze și încurajeze asistența și reprezentarea juridică pro 
bono. Ținând cont de opoziția față de avocatura pro bono în anii anteriori, această măsură reprezintă 
un pas important către alinierea avocaturii din România la standardele europene și internaționale. 
Decizia Consiliului U.N.B.R. lansează o campanie educațională și un proces de consultare în cadrul 
U.N.B.R pentru a stabili reguli în baza legii și a promova o cultură pro bono.  

ACTEDO a răspuns acestei măsuri într-un memoriu adresat Comisiei Permanente a U.N.B.R și și-a 
exprimat speranța unei colaborări care să aducă beneficii persoanelor cu acces limitat la justiție. 
Vedeți mai jos câteva din prevederile Hotărârii U.N.B.R.: Hotărârea nr 414 a Consiliului Uniunii 
Naționale a Barourilor din România 08 decembrie 2018 

„DECLARAȚIE DE POLITICĂ PROFESIONALĂ:  

1. Consiliul solicită avocaților, formelor de exercitare a profesiei și barourilor să furnizeze servicii 
juridice pro bono, de o calitate egală cu cea acordată clienților plătitori. Sunt servicii profesionale 
prestate de avocat pro bono , activitățile profesionale realizate fără remunerație sau așteptare de 
remunerație asigurate, în principal, persoanelor sau comunităților defavorizate sau marginalizate sau 
organizațiilor care le asistă. Serviciul juridic pro bono se poate referi la: - consilierea sau reprezentarea 
persoanelor, comunităților sau organizațiilor care altfel nu-și pot exercita sau proteja drepturile sau nu 
au acces la justiție; - activități care sprijină administrarea justiției sau consolidarea instituțiilor; 
asistarea barourilor sau a organizațiilor civice, culturale, educaționale și a altor instituții 
neguvernamentale care deservesc interesul public și care altfel nu pot obține consiliere sau reprezentare 
eficientă; - asistarea la elaborarea legislației sau participarea la procesul de adoptare a acesteia; 3 -
monitorizarea alegerilor și proceselor similare, în care încrederea publică în sistemele legislative, 
judiciare și electorale poate fi în pericol; - furnizarea de formare juridică și sprijin prin îndrumare, 
management de proiect și schimb de resurse de informații ; -alte activități similare care se desfășoară, 
cu respectarea legii, pentru a menține statul bazat pe reguli de drept (...) 

9. Barourile sunt invitate în special să organizeze, să participe și să sprijine activitățile pro bono și 
accesul la conferințele de formare profesională, astfel încât dezvoltarea și furnizarea serviciului juridic 
pro bono de către avocați să fie îmbunătățită și cei implicați în serviciul juridic pro bono 4 să aibă 
resurse pentru furnizarea eficientă a unui astfel de serviciu, din care să se obțină experiență relevantă.  

10. Această declarație lansează o campanie educațională și un proces de consultare în cadrul U.N.B.R 
pentru a stabili și a promova o cultură pro bono, pentru a aprecia semnificația și importanța serviciilor 

http://actedo.org/scrisori-deschise/
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/12/AVOCATURA-PRO-BONO_fin.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2017/06/Memoriu-ACTEDO-Reglementare-pro-bono-2017.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2017/07/UPR-submission-for-Romania-by-ACTEDO-1.pdf
http://actedo.org/recomandarile-catre-statul-roman-facute-de-actedo-cadrul-upr-preluate-de-alte-state-membre-onu/
http://actedo.org/wp-content/uploads/2018/10/Memoriu-Comisia-UNBR-24-oct-2018.pdf
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legale pro bono, pentru a identifica și a conveni cele mai bune practici și angajamente de timp și resurse, 
pentru a aprofunda consensul și a face progrese în acest domeniu. Comisia Permanentă a U.N.B.R. 
trebuie să monitorizeze și să raporteze cu privire la aplicarea acestei declarații, pentru a elimina orice 
barieră pentru desfășurarea activității pro bono de către avocați.” 

 

Forumul Global Pro Bono 2018 

Pentru al patrulea an, ACTEDO participă la Forumul Pro Bono, care în 2018 a trecut de la un focus 
european la unul global. Evenimentul, ce s-a desfășurat între 12 și 14 noiembrie la Berlin, a reunit 
avocați, apărători ai drepturilor omului și reprezentanți ai societății civile din lumea întreagă. Colega 
noastră, Alexandra Columban, a vorbit în cadrul conferinței de deschidere dedicată clinicilor juridice 
din Europa Centrală și de Est despre spațiul redus al societății civile în România și a împărtășit 
poveștile de succes din cadrul Rețelei Pro Bono. Alături de promotori ai avocaturii pro bono din 
Ungaria, Anglia și Ucraina, colega noastră a vorbit despre lipsa unei culturi pro bono în România, 
despre unicitatea în țară a centrului de asistență juridică coordonat de ACTEDO și ariile tematice cele 
mai frecvente pentru care ne este solicitat ajutorul, anume violență domestică, încălcarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități (copii și adulți deopotrivă), discriminare și evacuări forțate. Totodată, am 
discutat despre creșterea intoleranței împotriva persoanelor LGBT+, amplificată de referendumul 
din 6 octombrie pentru redefinirea definiției căsătoriei în Constituție, și despre efectul de diversiune 
al referendumului față de problemele reale ale societății românești. 

 

Forumul Global Pro Bono, 12 noiembrie 2018, Berlin: Alexandra Columban vorbește despre Rețeaua 
Pro Bono pentru Drepturile Omului și despre micșorarea spațiului civic din România. 
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Ce spun beneficiarii Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului 

Doamna M. vorbește despre numeroasele bariere pe care le-a întâmpinat și despre cum sprijinul a 
venit atunci când își pierduse orice speranță: 

„Nu am cuvinte să mulțumesc avocatei Dora Călian și echipei ACTEDO pentru tot ce au făcut pentru 
mine și soțul meu. După experiența de la Comisie [de încadrare în grad de handicap], care a fost o bătaie 
de joc, fiindcă nici nu voiau să stea de vorbă cu mine pe motiv că nu sunt de specialitate, deși eu cunosc 
boala soțului meu cel mai bine, îmi pierdusem cu totul speranța și nici nu aveam mijloacele de a-mi 
căuta dreptatea. Am dat peste niște oameni minunați, care au făcut un efort pentru noi fără niciun 
interes personal, și pentru acest lucru le doresc tot ce e mai bun și mai frumos. Iar într-un final s-a făcut 
dreptate, deși a fost târziu, căci soțul meu a plecat dintre noi la scurt timp după.” 

 

Forumul Global Pro Bono, Berlin. Alexandra Columban, Av. Dora Călian și Raluca Alexa, 
reprezentante ACTEDO, alături de Kimberley Motley, avocată internațională, promotoare a 

drepturilor omului și autoare, originară din SUA, cunoscută ca primul avocat străin care 
instrumentează cazuri în Afganistan.  



 

15 

Conform cercetării noastre din martie 2016, 69% din beneficiarii intervievați nu știu ce ar fi făcut sau 
nu ar fi avut alternative în lipsa serviciilor de asistență juridică oferite de Rețeaua 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) 

Consider că scopul avocaturii pro bono este de a veni în întâmpinarea celor defavorizați și celor lipsiți 
de mijloace financiare, care nu-și permit să apeleze la servicii juridice contra-cost, dar care au dreptul 
să nu le fie îngrădit accesul la justiție. Convingerea mea este aceea că am obligația să restitui 
comunității o parte din binele primit de-a lungul anilor, cu riscul de a părea o idealistă. Aceasta nu vine 
în contradicție cu exercitarea profesiei de avocat și gestionarea, contra-cost, a  cazurilor celorlalți 
clienți, întrucât, pentru mine, avocatura nu constituie o pasiune de week-end, ci principala sursă de 
venit, iar pentru a ajunge în acest punct, este nevoie de multă dedicare, studiu și formare continuă. -
Avocata Pro Bono Smaranda Colța (Baroul Iași) 

 

 

Recepție Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, 2018,  Av. Oana Cuibus, 
Stefano Incarbone, Av. Diana David  

http://actedo.org/wp-content/uploads/2016/05/Reteaua-Pro-Bono_Raport-de-activitate-2015.pdf
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II. Proiectul VOCIARE: Evaluarea implementării drepturilor victimelor 
criminalității în Europa  

ACTEDO a finalizat parteneriatul în cadrul proiectului VOCIARE: Victims of Crime Implementation 

Analysis of Rights in Europe, desfășurat între ianuarie 2017 și decembrie 2018, 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. Acest 

proiect a fost necesar întrucât a oferit o vedere de ansamblu asupra drepturilor și serviciilor pentru 

victimele infracțiunilor din întreaga Europă, identificând lipsurile și punctele slabe, dar și bune 

practici cu potențialul de a fi transferabile în România. Mai mult, proiectul a cartografiat o serie de 

nevoi și recomandări într-un format standard pentru toate membrele UE (mai puțin Marea Britanie 

și Danemarca), servind ca bază pentru specialiști în domeniu și decidenți.  

Principalul rezultat în 2018 a fost redactarea unui raport (ce urmează a fi publicat în 2019) care a 

evaluat progresul făcut de către România în implementarea Directivei 2012/29/UE privind 

drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Raportul include un diagnostic al 

serviciilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor, bune practici în domeniu, precum și 

recomandări pentru instituțiile statului. Metodele de cercetare folosite au fost analiza legislativă, de 

rapoarte de specialitate, colectare de date printr-un chestionar online și realizarea a 10 interviuri cu 

specialiști care lucrează cu victimele infracțiunilor, avocați, psihologi, judecători, asistenți sociali, 

reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor care oferă servicii de sprijin.  

Principalele recomandări ale reportului sunt: 

• Extinderea și consolidarea serviciilor specializate de sprijin pentru victimele infracțiunilor: 

crearea și finanțarea adecvată de adăposturi pentru victimele violenței în familie și 

operaționalizarea adăposturilor pentru victimele  traficului de persoane, multe din ele 

nefuncționale; 

• Crearea serviciilor generice de sprijinire a victimelor infracțiunilor și dezvoltarea unor 

procedee clare de îndrumare a victimelor spre autorități judiciare, precum și spre servicii 

specializate de sprijin; 

• Modificarea Art. 199 din Codul Penal conform căruia împăcarea în cazuri de violență în 

familie înlătură răspunderea penală, dacă violența este recurentă; 

• Protecția datelor cu caracter personal al victimelor infracțiunilor prin anonimizarea părții 

vătămate pe portalurile instanțelor și în interiorul instanțelor de judecată (de pildă, pe ușile 

sălilor de judecată); 

• Pregătirea și formarea adecvată a tuturor specialiștilor care au contact cu victimele 

infracțiunilor, din perspectivă transdisciplinară (elemente de victimologie, psihologia 

copiilor, sociologie, drepturile omului etc.) și intersectorială (prin reunirea profesioniștilor 

din diverse domenii: polițiști, magistrați, avocați, psihologi, asistenți sociali, medici etc.); 
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• Alocarea de fonduri adecvate serviciilor de sprijin oferite de stat și deschiderea unor linii de 

finanțare pentru ONG-uri care oferă servicii victimelor; 

• Sprijinirea și încurajarea avocaturii pro bono și a clinicilor juridice universitare ca mijloc de 

facilitare a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile. 

 

EGALITATE DE GEN 

I. Drepturile persoanelor LGBT+ 

ACTEDO a continuat să joace un rol important în susținerea drepturilor persoanelor LGBT+ într-un 

climat general de intoleranță menținut printr-un discurs homofob și instigator la ură.   

În al doilea an de organizare, ACTEDO a continuat să susțină festivalul Cluj Pride (20-24 iunie), 

festival comunitar al persoanelor LGBT+ și al aliaților acestora, care a inclus Marșul Diversității, în 

23 iunie 2018.  Ca și în anul precedent, în 2018, ACTEDO a fost co-organizator al Cluj Pride, alături de 

Asociațiile Pride România și Go Free, implicându-se în acțiuni de comunicare și diseminare și oferind 

totodată sprijin logistic. Asociația noastră s-a implicat în campania „Suntem Aici”, deviza ediției din 

2018 a festivalului, prin activități de comunicare și prin participarea la video-ul de promovare a Cluj 

Pride.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marșul Cluj PRIDE, Cluj-Napoca, 23 iunie 2018 

https://www.facebook.com/ACTEDO/posts/2111548405581763
https://www.facebook.com/AsociatiaPRIDERomania/videos/1719433558140274/UzpfSTQ3NzUzMjYzODk4MzM1NjoyMDUzMDI1NDY4MTAwNzI0/
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ACTEDO a luat poziție împotriva referendumului pentru redefinirea căsătoriei pe care l-a respins 

ca fiind un demers populist, care transformă comunitatea LGBT+ în țapul ispășitor al problemelor 

demografice și sociale din România și divizează societatea. Referendumul care a avut loc în 6-7 

octombrie a urmărit revizuirea Art. 48 din Constituția României în sensul redefinirii familiei ca 

întemeindu-se pe căsătoria între un bărbat și o femeie, și nu între soți, cum este prevăzut în 

Constituție. 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.  În această perioadă, s-au înregistrat numeroase incidente 

de hărțuire și agresiune verbală a persoanelor LGBT+. ACTEDO a mobilizat Rețeaua Pro Bono pentru 

Drepturile Omului pentru a sprijini pe cei care s-au confruntat cu discurs instigator la ură sau violență 

ce a fost prilejuită direct sau indirect de referendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiar dacă referendumul a fost invalidat deoarece nu a atins pragul necesar de prezență la vot, el 

reprezintă un demers îngrijorător de restricționare a drepturilor omului. România nu oferă nicio 

formă de recunoaștere legală cuplurilor formate din persoane de același sex: nu oficiază căsătorii 

între persoane de același sex, nu are instituția parteneriatului civil (nici pentru persoane 

heterosexuale) și nu recunoaște căsătorii între persoane de același sex încheiate în alte state. Recent, 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că România nu poate refuza să acorde drept de ședere 

și liberă circulație pe teritoriul UE unui cetățean non-UE căsătorit cu un cetățean UE de același sex 

Marșul Cluj PRIDE, Cluj-Napoca, 23 iunie 2018 

http://actedo.org/actedo-nu-sustine-redefinirea-casatoriei-in-constitutie/
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(cazul Coman-Hamilton, instrumentat excelent de avocatele Romanița Iordache și Iustina Ionescu din 

partea Asociației ACCEPT). 

II. Conștientizare privind violența de gen: Campania de 16 zile 

ACTEDO a promovat și s-a implicat în ateliere tematice în cadrul Campaniei de 16 Zile de Activism 

împotriva Violenței asupra Femeilor organizată de Institutul Român pentru Pace (PATRIR) și care a 

avut loc în perioada 21 noiembrie-17 decembrie 2018.  În 4 decembrie, ACTEDO a susținut un atelier 

intitulat „Violența de gen: de la cauze la sprijin”, la Biblioteca O. Goga (Mărăști) pentru c. 40 de elevi 

de la diferite licee din Cluj-Napoca. Alături de psiholog Adela Raluca Moldovan, colega noastră, 

Alexandra Columban le-a vorbit copiilor despre stereotipii, prejudecăți, discriminare și bullying, dar 

și despre sursele care alimentează violența de gen și cum poate fi aceasta prevenită. De asemenea, 

elevii au primit informații practice despre opțiunile disponibile de sprijin și raportare a violenței și 

bullying-ului.  

 

TVR Cluj: Alexandra Columban este invitată la emisiunea Regiunea în Obiectiv,  

4 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/01/OPINIE-Comuna-ONGuri-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
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EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI 

Am organizat ateliere pe teme de drepturile omului și am participat la târguri de ONG-uri, pentru 
a disemina experiența și expertiza noastră în domeniu.  

I. Jurnalism comunitar 

ACTEDO a sprijinit proiectul „Școala de Jurnalism Comunitar StReEt” al Asociației Go Free care 

urmărește pregătirea practică a minim 35 de tineri în domeniul valorilor și comportamentelor 

democratice și combaterea discursului instigator la ură prin folosirea jurnalismului comunitar ca 

instrument de implicare civică și watchdog pentru democrație. În 2 septembrie 2018, prin Alexandra 

Columban, ACTEDO a ținut un atelier interactiv despre drepturile omului cu viitorii jurnaliști 

comunitari, unde a discutat despre tipuri de discriminare, rasism, egalitate de gen, drepturi LGBT+, 

violență de gen, infracțiuni motivate de ură și multe altele. 

 

Școala de Jurnalism Comunitar, Cluj-Napoca, 2 septembrie 2018 

 

II. Târgul ONG-urilor  

În 21 iunie am participat la  Târgul de ONG-uri din 

cadrul Cluj Pride 2018, organizat la Casa Tranzit. În 

cadrul evenimentului am vorbit cu vizitatorii la 

standul nostru despre activism, implicare în 

comunitate și drepturile omului.  
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EVALUAREA PERIODICĂ UNIVERSALĂ ONU 

În 16 ianuarie 2018 a avut loc sesiunea Evaluării Periodice Universale1 (Universal Periodic 

Review/UPR) în cadrul căreia a fost revizuită situația drepturilor omului din România. Pentru acest 

proces, ACTEDO a pregătit un raport cu privire la evoluția drepturilor omului în România în ultimii 5 

ani și a făcut recomandări pentru 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), introducerea educației sexuale obligatorii în școli și 

protejarea drepturilor persoanelor LGBT+. 

Activitatea de advocacy a avut rezultate 

și un total de 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.  

Recomandările făcute de către ACTEDO 

au fost preluate de Portugalia, Spania, 

Mexic, Australia și Canada.  

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

omului în România sunt recomandările 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 câteva 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”;  

• 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”.  

                                                           

1 UPR este un mecanism al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, al cărui scop este de a monitoriza 
drepturile omului în toate statele membre ale ONU o dată la 5 ani. România a fost evaluată în ianuarie 2018. 
Pre-sesiunea UPR a avut loc la Geneva, între 12 și 14 decembrie 2017, și a fost dedicată organizațiilor 
nonguvernamentale din statele care au fost revizuite la începutul anului 2018. 
 

http://actedo.org/wp-content/uploads/2017/07/UPR-submission-for-Romania-by-ACTEDO-2.pdf
http://actedo.org/recomandarile-catre-statul-roman-facute-de-actedo-cadrul-upr-preluate-de-alte-state-membre-onu/
http://actedo.org/recomandarile-catre-statul-roman-facute-de-actedo-cadrul-upr-preluate-de-alte-state-membre-onu/
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• Portugalia, Rec. 6.103. „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”; 

• Canada, Rec. 6.64. „Elaborarea și implementarea de programe de combatere a discriminării 

împotriva persoanelor LGBT+, inclusiv campanii de sensibilizare a opiniei publice și de 

formare specializată pentru organele de stat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariții media 

În 2018, 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 : 

• Alături de partenerii PRIDE Romania (Lucian Dunăreanu) și Go Free (Andra Cordoș), în 22 
iunie, am participat la o emisiune a TVR Cluj găzduită de Ovidiu Damian unde am discutat 
despre Cluj Pride, discriminarea persoanelor LGBT+, solidaritate și toleranță într-o societate 
pluralistă. 

• Alături de PATRIR (Larisa Boldea), în 4 decembrie, am participat la emisiunea „Regiunea în 
Obiectiv” de la TVR Cluj, unde am prezentat Campania de 16 Zile de Activism împotriva 
Violenței asupra Femeilor și am vorbit despre egalitate de gen, cauze și efecte ale violenței, 
relații disfuncționale și unde victimele pot găsi sprijin.  

• Despre evenimentul organizat de ACTEDO în cadrul Campaniei de 16 Zile s-a scris și în presa 
locală: https://cluju.ro/16-zile-in-cluj-o-campanie-internationala-impotriva-violentei-de-
gen-care-se-desfasoara-si-in-romania-la-cluj-napoca/ 

• Despre Cluj PRIDE s-a scris în presa locală: https://www.stiridecluj.ro/social/parada-gay-
are-loc-la-cluj-in-23-iunie-care-este-traseul și http://transilvaniareporter.ro/cultura/foto-

Întâlnire Asociați ACTEDO, Adela Dumbrăvan și Iulia Pascu, Bruxelles,  
octombrie 2018. 

https://www.stiridecluj.ro/social/parada-gay-are-loc-la-cluj-in-23-iunie-care-este-traseul
https://www.stiridecluj.ro/social/parada-gay-are-loc-la-cluj-in-23-iunie-care-este-traseul
http://transilvaniareporter.ro/cultura/foto-video-cluj-pride-2018-sute-de-participanti-si-un-mesaj-clar-suntem-mai-puternici-si-mai-vizibili/
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video-cluj-pride-2018-sute-de-participanti-si-un-mesaj-clar-suntem-mai-puternici-si-mai-
vizibili/  și pe pagina organizatorilor: https://clujpride.ro/lunaistorieilgbt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepție aniversară ACTEDO, Echipa noastră: Raluca Alexa, Beatrice Rus, Alexandra 

Columban, Alexa Gagu & Vlad Cobârzan 

http://transilvaniareporter.ro/cultura/foto-video-cluj-pride-2018-sute-de-participanti-si-un-mesaj-clar-suntem-mai-puternici-si-mai-vizibili/
http://transilvaniareporter.ro/cultura/foto-video-cluj-pride-2018-sute-de-participanti-si-un-mesaj-clar-suntem-mai-puternici-si-mai-vizibili/
https://clujpride.ro/lunaistorieilgbt/


 

24 

 

Marșul Cluj PRIDE, Cluj-Napoca, 23 iunie 2018 



 

25 

Dezvoltare organizațională 

În 24 martie, ACTEDO a organizat o recepție aniversară prin care a sărbătorit alături de prieteni și 
colaboratori 5 ani de activitate a organizației și 3 ani de la lansarea Rețelei Pro Bono pentru 
Drepturile Omului. Pe lângă prilej de sărbătoare, recepția aniversară a oferit o privire retrospectivă 
a anului 2017 pentru ACTEDO. Echipa noastră a vorbit participanților despre rezultatele Rețelei Pro 
Bono pentru Drepturile Omului în anul anterior, despre activitățile noastre de advocacy la ONU în 
cadrul UPR, precum și despre implicarea noastră în activismul local clujean. 

În 14 iunie, ACTEDO a participat la Cercul Donatorilor Londra, prima ediție a cercului caritabil de 
fundraising a diasporei române din capitala Angliei. Alături de alte două organizații, în fața a circa 50 
de români interesați să sprijine societatea civilă din țară, asociația noastră și-a prezentat activitatea, 
cu precădere Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, obținând donații în valoare de 2400 Euro.  

În 26 și 27 octombrie, ACTEDO a participat la trainingul „Politici publice și egalitate de gen” și 
„Dialog civic și advocacy” la Cluj-Napoca. Trainingul face parte din proiectul „EGAL - Dialog civic si 
advocacy pentru politici publice sensibile la egalitatea de gen” și a fost organizat de Asociația Centrul 
de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (Cenform) și de Centrul de 
Dezvoltare Curriculară și Studii de gen: Filia. Am discutat despre mecanismele discriminării, 
accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități, discurs instigator la ură și aplicații 
practice. 

În 26 noiembrie, asociația noastră a participat la atelierul interactiv de identificare și referire a 
victimelor violenței de gen, organizat de Cluj School of Public Health, UBB Cluj, în parteneriat cu 
Organizația Studenților Mediciniști. Atelierul a abordat o serie de subiecte, printre care: noțiuni de 
bază privind violența de gen, violența sexuală și epidemiologia violenței; tehnici de identificare a 
semnelor violenței;  competențe de comunicare; importanța sistemelor de referire, precum și 
evaluarea riscului și planificarea siguranței.  

 

Recepția aniversară ACTEDO, 24 martie 2018 
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Schimbări și provocări 

În 2018, capacitatea financiară a ACTEDO a continuat să fie scăzută De exemplu, în 2018, 

asociația a avut un angajat pe perioadă determinată. 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). Mai mult, 

fondurile administrate de Guvernul României nu iau în considerare specificul și nevoile organizațiilor 

non-guvernamentale. 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, grassroots. Constatăm că în continuare, la 5 ani de la 

înființarea ACTEDO, este foarte dificil să accesăm fonduri pentru acoperirea costurilor 

operaționale ale organizației și susținerea direcțiilor noastre strategice. 

Tema drepturilor fundamentale ale anumitor grupuri vulnerabile reprezintă subiecte contestate în 

spațiul de dezbatere românesc, iar majoritatea grupurilor cu care lucrăm (minorități, persoane cu 

dizabilități, persoane LGBT+, femei etc.) continuă să fie discriminate. Acest aspect al naturii muncii 

noastre face ca accesarea fondurilor să fie îngreunată.  

Mai mult, constatăm că micșorarea spațiului civic începe să reprezinte o problemă din ce în ce mai 

pronunțată și în România.  La protestele civice masive împotriva corupției din ultimii ani, Guvernul a 

răspuns cu măsuri și atacuri pentru restricționarea activității ONG-urilor din România. De exemplu, 

o propunere de modificare a Ordonanței 26/2000 din 2017 încearcă să introducă criterii noi pentru 

dizolvarea ONG-urilor, ca de exemplu în cazul în care o asociație urmărește „un alt scop decât cel 

pentru care s-a constituit”, sau să facă obligatorie publicarea periodică de către ONG-uri în Monitorul 

Oficial a declarației de venituri și cheltuieli cu evidențierea distinctă a persoanelor care generează 

venituri pentru organizație. Un alt atac la adresa societății civile a reprezentat încercarea de a 

transpune o directivă europeană privind prevenirea și combaterea spălării de bani pentru 

modificarea Ordonanței 26/2000. Modificările ordonanței prevedeau obligația de a raporta periodic 

(anual și ori de câte ori intervine orice noutate), la Ministerul Justiției, numeroase date și informații 

legate de activitatea asociației, inclusiv date de identificare ale persoanelor cu care asociația intră în 

contact, de exemplu, ale beneficiarilor. Aceste propuneri fac evidente intenția inițiatorilor de a crea 

noi obstacole pentru desfășurarea activității ONG-urilor și de a le desființa în urma nerespectării 

acestor măsuri aproape imposibile de respectat.  Astfel de inițiative legislative vizează un control 

politic al organizațiilor non-guvernamentale, desființarea acestora pe baza unor criterii arbitrare, 

neclare și disproporționate, și prin urmare limitarea libertății de asociere a persoanelor.  

 În ciuda acestor obstacole, ACTEDO continuă să acționeze pentru promovarea și apărarea 

drepturilor fundamentale. În 2018, Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului a continuat să se 

dezvolte, prin dedicația avocaților membri în Rețea, și a voluntarilor și coordonatorului ACTEDO care 

administrează solicitările pentru asistență juridică pro bono. În 2018, 4 noi avocați s-au alăturat 

Rețelei Pro Bono. De asemenea, noi acțiuni curajoase și de impact au fost realizate pentru 

promovarea egalității de gen și educației pentru drepturile omului. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16713
http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/00/6/em650.pdf
http://www.onpcsb.ro/pdf/PROIECT%20LEGE%2031%20IANUARIE%20CU%20OBS%20MJ%20FINAL.pdf
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În 2018, echipa ACTEDO, pe lângă aportul Reprezentantului legal și al celor trei membri fondatori, s-

a bazat pe munca a 7 voluntari: Raluca Alexa, Alexa Gagu, Delia Cerbu (nou-venită în 2018), Andrei 

Drăgan, Beatrice Rus, Livia Popa și Vlad Cobârzan, a căror implicare și entuziasm au avut un aport 

semnificativ la desfășurarea proiectelor ACTEDO. 
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Raport financiar 2018 

VENITURI RON EUR % DIN TOTAL 

Donații individuale membri ACTEDO 3764,89 818 7,8% 

Donații individuale 555,45 121 1,1% 

Donații prin fundații     

• Cercul Donatorilor Londra (Diaspora 
roma na ) prin Fundația Arc 

11079,66 2409 22,9% 

Sponsoriza ri de la firme și companii private 12662,83 2753 26,2% 

Venituri prin fonduri europene – DG Justiție, 
Comisia Europeana  

18638,8 4052 38,6% 

Alte venituri (balanța  anterioara  și rata de 
schimb valutar) 

1627,69 354 3,4% 

    

VENITURI TOTALE RON 48.329,32 EUR 10.506 100% 

    

CHELTUIELI RON EUR N/A 

Salarii 23141 4936  

Chirie sediu  9307.56 1997  

Costuri de deplasare 2590.78 556  

Alte costuri administrative (website, 
contabilitate etc.) 

5434.5 1166  

Pierderi la rata de schimb valutar 290.37 62  

Comisioane bancare 362.3 78  

CHELTUIELI TOTALE 
 

RON 41.126,51 
 

EUR 8.825  
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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.  

 

 

 

 

http://actedo.org/campania-2/
mailto: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 


