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2019, un an de cumpănă pentru drepturile omului 

Anul 2019 în România a fost unul tulbure. Cazul celor două crime cutremurătoare de la 

Caracal a expus slăbiciunile instituționale, ineficiența și corupția din interiorul Poliției și 

a organelor judiciare, care au eșuat în a proteja o tânără sechestrată, în ciuda repetatelor 

apeluri la 112 ale acesteia. Totodată, cazul Caracal a dezvăluit, încă o dată, misoginismul 

adânc înrădăcinat în societatea românească, unde blamarea victimelor și toleranța față 

de violența sexuală sunt încă frecvente – atitudini care s-au regăsit în rândul operatorilor 

de la 112, al polițiștilor, al mass mediei care a tabloidizat crimele și a hăituit familiile 

îndurerate, dar și al unor indivizi care au văzut în această tragedie o ocazie pentru a-și 

avansa cariera și vizibilitatea publică. Cazul a dezvăluit și legături între capi ai rețelelor 

de trafic și reprezentanți ai autorităților publice. Deși cazul a zguduit opinia publică, nu a 

atras după sine schimbări sistemice și nu a declanșat o dezbatere publică reală privind 
violența împotriva femeilor și fetelor.  

Domeniul drepturilor omului nu s-a bucurat de o atenție deosebită din partea 

decidenților în acest an, în parte datorită lipsei de stabilitate pe plan politic: în 2019 au 

avut loc alegeri europarlamentare și prezidențiale și s-a organizat un referendum pe tema 

justiției, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat și închis, lăsând loc pentru lupte 

de putere. Anul 2019 a fost marcat și de adoptarea unei legi care îngreunează activitatea 

organizațiilor nonguvernamentale, obligându-le la a raporta către autorități toți 

„beneficiarii reali” ai acestora. Deși legea este în vigoare, aplicarea acesteia rămâne 

neclară, iar obligațiile aduc o povară suplimentară sectorului nonguvernamental, care 

oricum beneficiază de sprijin insuficient din partea statului.  

Discursul discriminatoriu și instigator la ură a continuat să fie proferat în spațiul public, 

uneori de formatori de opinie, jurnaliști și politicieni, în special împotriva romilor, 

persoanelor LGBTQIA, dar și împotriva comunității evreiești și a persoanelor cu 

dizabilități. Acest fapt se reflectă și în activitatea intensă a Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării, care în 2019 a primit cele mai multe plângeri și a adoptat cele 

mai multe decizii de la înființarea sa în 2002. Amintesc aici comentariile rasiste ale 

jurnalistului Radu Banciu împotriva Serenei Williams; declarația xenofobă a lui Aurelian 

Bădulescu, viceprimarul Capitalei, împotriva evreilor, dar și homofobia dezvăluită de 

acesta; salutul nazist publicat pe Facebook al președintelui Partidului Popular Maghiar 

din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, și declarațiile rasiste împotriva romilor ale 

Primarul Municipiului Focşani, Cristi Misăilă – toate sancționate de CNCD.1 

Prioritățile ACTEDO în 2019 

În 2019, ACTEDO a continuat să faciliteze accesul la justiției al persoanelor în situații 

vulnerabile, care s-au confruntat cu încălcări ale drepturilor fundamentale. Prin Rețeaua 

Pro Bono pentru Drepturile Omului, 79 de persoane au solicitat asistență juridică pro 

bono, însă doar 25 din ele au vizat probleme de natură juridică și încălcări ale drepturilor 

fundamentale. Solicitările au venit din 7 județe și din municipiul București, iar una din 

afara granițelor, din Italia. Dintre acestea, 12 au fost preluate de avocați, restul 

persoanelor renunțând la demersurile juridice, fie pentru că problema în legătura cu care 

                                                           
1 Pentru mai multe detalii, consultați Raportul de activitate al CNCD pentru anul 2019 aici.  

https://main.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56853282d5da/2020/04/raport-de-activitate-cncd-2019-21x30-ro-cc-r4-online.pdf
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ne contactaseră s-a remediat, fie pentru că nu au mai dorit asistență. Totodată, Rețeaua 

Pro Bono s-a mărit, 16 noi avocați alăturându-ni-se, din 13 județe și chiar din Republica 
Moldova. 

În același timp, am realizat o cercetare comprehensivă a modului în care Directiva 

29/2012/UE (Directiva victimelor) a fost transpusă și implementată în România din 

prisma garantării drepturilor victimelor infracțiunilor și protejării acestora. Raportul 

național, realizat în cadrul proiectului european VOCIARE, a indicat lacune în privința 

serviciilor de sprijin pentru victime, a formării profesioniștilor care intră în contact cu 

acestea, precum și a identificării și asigurării nevoilor de protecție speciale.  

În 2019 am demarat două noi proiecte împreună cu parteneri naționali și internaționali. 

Proiectul european ROAR: Capacitarea victimelor criminalității informatice își propune să 

aducă pe agenda publică pornografia non-consensuală și exploatarea sexuală a copiilor 

în mediul online, îmbunătățind în același timp calitatea asistenței juridice acordată prin 

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului și capacitatea noastră de direcționare spre 

servicii de sprijin. Proiectul INTERSECT – Altfel despre discriminare se concentrează pe 

discriminarea multiplă și pe tema intersecționalității dintre etnie și orientare sexuală și/ 

sau identitate de gen. Proiectul aduce în prim plan romi LGBTQIA și dorește să contribuie 

la combaterea discriminării acestor minorități prin activități de informare, conștientizare 

și advocacy, precum și prin întărirea capacității tinerilor romi și LGBTQIA la nivel local 
de a se implica și de a promova activități și politici care îi afectează.  

Nu în ultimul rând, am continuat să promovăm egalitatea în drepturi indiferent de 

orientare sexuală și identitate de gen prin activități precum depuneri de plângeri la CNCD, 

organizarea de ateliere pentru aliații comunității LGBTQIA în cadrul festivalului Cluj 

Pride și participarea la dezbateri și proiecții de film pe această temă. Ne-am alăturat 

echipei Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, pentru a organiza prima conferință dedicată 

egalității de gen a facultății, Communicating Gender, programată pentru anul 2020. Nu în 

ultimul rând, am fost prezenți în comunitatea clujeană, luând parte la târgul organizațiilor 

nonguvernamentale din județ, ONG Expo. Creșterea activității organizației s-a reflectat 

mai puțin în bugetul ACTEDO, cât mai degrabă în politica noastră activă de recrutare de 

noi membri, astfel că, spre finele anului 2019, echipa ACTEDO s-a mărit: 8 noi stagiare 
alăturându-ni-se în Departamentul Juridic, respectiv Departamentul de Comunicare.      

 

Alexandra Columban 

Reprezentantă Legală ACTEDO    
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Parte din echipa ACTEDO la ONG Expo, 21 iunie, Cluj-Napoca 
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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 cu scopul de a promova 

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

drepturilor omului. 

Misiunea ACTEDO. Prin asistență juridică, advocacy, activități de informare și 

educaționale, ACTEDO contribuie la prevenirea și combaterea abuzurilor împotriva 

membrilor societății noastre vulnerabili la discriminare și marginalizare socială, 

sprijinindu-i în a-și exercita drepturile pe deplin și în mod egal.  

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.  

Strategia ACTEDO 
Strategia noastră se bazează pe trei piloni: 

1. ACCES LA JUSTIȚIE. ACTEDO consolidează 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.  

2. EGALITATE DE GEN. Asociația acționează pentru eliminarea discriminării de gen și pe 

criterii de orientare sexuală și identitate de gen, desfășurând activități pentru a preveni 

violența împotriva femeilor, a îmbunătăți cadrul legal și instituțional pentru protecția 

victimelor violenței de gen. ACTEDO a coordonat în 2015-2016 Rețeaua națională Rupem 

tăcerea despre violența sexuală, care a implementat o campanie de advocacy pentru 

dezvoltarea serviciilor integrate pentru supraviețuitoarele violenței sexuale în contextul 
ratificării Convenției de la Istanbul. 

3. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI. ACTEDO mobilizează 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. 

📌Mai multe informații la www.actedo.org.  

 

http://www.actedo.org/
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Premii 

În cei 6 ani de la înființare, impactul organizației a fost recunoscut prin decernarea a trei 

premii prestigioase: Premiul European pentru Impact Pro Bono Local; Premiul 3 la Gala 

Societății Civile, și Premiul I la Gala Tineretului din România, cel din urmă împărtășindu-

l cu prietenii și colegii noștri activiști LGBTQIA și cei de la Asociația Go Free.  

 

PREMIUL EUROPEAN PENTRU IMPACT PRO BONO LOCAL la Forumul European Pro 

Bono, organizat la Amsterdam în noiembrie 2016. Premiul onorează cel mai bun proiect 

juridic la nivel local din 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. 

 

 

Forumul European Pro Bono, Amsterdam, 2016. De la stânga la dreapta: Iulia Pascu, Dana Ududec, Roxana 

Mândruțiu, Adela Dumbrăvan, Alexandra Columban. 
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PREMIUL III PENTRU APĂRAREA 

DREPTURILOR INDIVIDUALE/ 

COLECTIVE la Gala Societății 

Civile, ce a avut loc la București în 

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. 

 

PREMIUL I LA CATEGORIA „PARTICIPAREA TINERILOR ÎN COMUNITATE” la Gala 

Tineretului din România, organizată la Bacău în noiembrie 2017 de Ministerul 

Tineretului și Sportului. Premiul a fost acordat echipei din spatele campaniei 

#SpuneDrept din cadrul Cluj Pride 2017: activiștii LGBTQIA reuniți azi în ONG-urile 

PRIDE Romania și PRISMA, respectiv Asociația Go Free și ACTEDO. Prima ediție a 

festivalului comunitar LGBTQIA din capitala Transilvaniei s-a construit în jurul campaniei 

online #SpuneDrept, ce a 

mobilizat membrii acestei 

minorități și aliații lor, care, 

prin mesaje video, și-au 

exprimat solidaritatea și 

susținerea egalității în 

drepturi indiferent de 

orientare sexuală sau 

identitate de gen. Totodată, 

marșul #SpuneDrept a 

reprezentat o revendicare a 

spațiului public clujean și a 

dreptului la liberă întrunire 

și siguranță. 
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Afilieri naționale 

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. Totodată, 

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. 

📌Despre Alianța pentru Egalitate aici. 

📌Despre Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală aici.  

📌Despre Coaliția pentru Egalitate de Gen aici. 

 

 

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.  

📌Despre Alianța Europeană Pro Bono aici.  

 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.crj.ro/alianta-pentru-egalitate/
http://violentadegen.ro/
https://ongen.ro/
https://europeanprobonoalliance.org/
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PROIECTE ÎN DERULARE 

I. Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului 

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este singurul centru de asistență juridică 

pro bono din România dedicat persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care se 

confruntă cu încălcări ale drepturilor fundamentale. Lansată în decembrie 2014 de 

ACTEDO pentru a îmbunătăți accesul la justiție al persoanelor în situații vulnerabile sau 

expuse discriminării și marginalizării, Rețeaua Pro Bono colaborează cu avocați din 

întreaga țară care se implică în soluționarea unor probleme grave precum violență 

domestică, hărțuire și evacuări forțate, discriminare și accesul persoanelor cu dizabilități 

la educație și sănătate ș.a.  

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. 

📌Persoanele care doresc să solicite asistență juridică pro bono sunt rugate să 

completeze următoarea cerere.2  

📌Avocații care doresc să se înscrie în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului sunt 

rugați să o facă prin acest formular.3  

Beneficiarii Rețelei Pro Bono în 2019 

În 2019, ACTEDO a primit 79 de solicitări de asistență juridică, din toată țara și chiar 

și din afara granițelor. Dintre acestea, 25 au fost eligibile, cu alte cuvinte au vizat 

probleme de natură juridică și încălcări ale drepturilor fundamentale sau nu au provenit 

din partea unor persoane care colaborau deja cu un avocat pentru respectiva problemă. 

Solicitările au venit din 7 județe – Iași, Hunedoara, Brașov, Cluj, Călărași, Mureș, Sălaj – și 

din municipiul București, iar una din afara granițelor, din Italia. Dintre acestea, 12 cazuri 

au fost preluate de avocați, 20 de persoane beneficiind de asistență juridică, restul 

                                                           
2 http://probono.actedo.org/ro/formular-de-aplicatie-persoane-fizice/ 
3 http://probono.actedo.org/ro/formular-de-inscriere-avocati/ 

http://probono.actedo.org/ro/solicita-asistenta-juridica-pro-bono/
http://probono.actedo.org/ro/formular-de-inscriere-avocati/
http://probono.actedo.org/ro/formular-de-aplicatie-persoane-fizice/
http://probono.actedo.org/ro/formular-de-inscriere-avocati/
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persoanelor renunțând la demersurile juridice, fie pentru că problema în legătura cu care 

ne contactaseră s-a remediat, fie pentru că nu au mai dorit asistență. 

Principalele arii de drepturile omului 

pentru care avocații colaboratori au 

acordat asistență juridică în 2019 au fost: 

 violență domestică și violență 

asupra femeilor 

 discriminare pe criteriul 

sănătății mintale, respectiv a 

orientării sexuale 

 accesul la educației al copiilor 

cu dizabilități 

 hărțuire 

 trafic de persoane 

 încadrare în grad de handicap 
 dreptul la locuire 

Din prisma categoriilor sociale 

vulnerabile la discriminare și 

excluziune, precum în anii trecut, au 
dominat solicitările provenind de la: 

 femei 

 persoane cu dizabilități 

 copii (ACTEDO fiind contactat de 

un reprezentant legal) 

 

 

 

 

Avocați colaboratori 

Până la finele anului 2019, Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului număra 95 de 

avocați colaboratori, din 19 județe, din municipiul București și chiar din Republica 

Moldova. În acest an, 15 avocați ni s-au alăturat, din 11 județe, din municipiul București 

și din Chișinău. Aceștia sunt: 

 Lucian Bernd SĂULEANU, asociat în 

cadrul Societății profesionale de avocați 

„Săuleanu și Asociații”, Craiova, și 

Decanul Baroului Dolj 

 Dragoș-Constantin BARBU, cabinet 

individual, Iași, Baroul Iași 

 Călin PIPERNEA, cabinet individual, Iași, 

Baroul Iași 

 Alexandra RĂILEANU, cabinet 

individual, Bacău, Baroul Bacău – prima 

noastră colaboratoare din acest județ 

 Dan ANTOHE, cabinet individual, Galați, 

Baroul Galați 

 Violeta ANDRIUȚA, Cabinetul avocatului, 

Chișinău – prima noastră colaboratoare 

din Republica Moldova 

 Cătălin MARIN, asociat în cadrul Dragne 

& Asociații, București, Baroul București 

 Marius-Cătălin PREDUȚ, titular MCP 

Cabinet avocați, București, Baroul 

București 
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 Daniela Doinița NISTOR, cabinet individual, Mangalia, Baroul Constanța 

 Amalia Stanca BONDREA, cabinet individual, Cluj-Napoca, Baroul Vâlcea 

 Lavinia IUȘAN, avocată stagiară, cabinet individual, Cluj-Napoca, Baroul Cluj 

 Alexandra LUCHIN, avocată stagiară, cabinet individual, Timișoara, Baroul Timiș 

 Paula MANCIULEA, avocată stagiară, Alba-Iulia, Baroul Alba – prima noastră 

colaboratoare din acest județ  

 Dana Maria ONA, cabinet individual, Baia Mare, Baroul Maramureș 

 Corina MARA, cabinet individual, Oradea, Baroul Bihor 

În acest an, 9 avocați colaboratori au oferit asistență juridică și reprezentare în 

instanță în regim pro bono, în cazuri preluate în 2019, parte din avocații pro bono 

continuând să acorde asistență în cauze mai veche. Este vorba despre: 

 Smaranda CRISTEA, Iași, care a preluat 2 cazuri în 2019 

 Manuela GHEORGHIU, Cluj-Napoca, care a preluat 2 cazuri în 2019 

 Maria GRUIA, București, care de asemenea a preluat 2 cazuri în 2019 

 Carina VERMEȘAN, București 

 Bogdan GĂUREAN, Bistrița 

 Octavian BOCHIȘ, Oradea 

 Oana CUIBUS, Cluj-Napoca 

 Aura IOVAN (fostă TZANOS), București 
 Cristina FILIMON, Ilfov 

Cazuri pro bono preluate în 2019 

CAZ #1: CERERE DE MAJORARE A ALOCAȚIEI 
PENTRU UN COPIL CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 
SPECIALE 

Grup vulnerabil: copii, persoane cu dizabilități 
Aria de drepturile omului: #dizabilitate 
#educație 

Doamna G. locuiește în județul Gorj și este mama 
unui copil cu cerințe educaționale speciale, de 
vârstă preșcolară, care are dreptul să beneficieze de 
majorarea cu 50% a alocației de hrană și 
cazarmament. Doamna G. a înaintat unității de 
învățământ o cerere de majorare a alocației, însă 
instituția i-a răspuns, în primă fază, că această bursă 
nu se oferă decât pentru persoanele diagnosticate 
cu HIV/SIDA, ulterior susținând că bursă majorată e 
oferită doar începând cu școala primară, deși legea 
îi dă dreptate doamnei G. 

Doamna Avocat Pro Bono Smaranda Cristea din 
Iași îi oferă asistență juridică la distanță doamnei G. 
pentru a reuși să obțină majorarea alocației 
copilului ei. 

CAZ #2: FEMEIE CU CETĂȚENIE KENYANĂ 
DOREȘTE SĂ DIVORȚEZE DE SOȚUL ABUZIV 

Grup vulnerabil: femei 

Aria de drepturile omului: #violențădomestică 
#violențăîmpotrivafemeilor #dreptulfamiliei 

Doamna M. este o femeie de cetățenie kenyană 
căsătorită cu un cetățean român și au împreună o 
fetiță. Doamna M. este nu doar victima abuzurilor 
fizice din partea soțului, dar este și victima 
abuzurilor psihice și emoționale, soțul nelăsând-o 
să își mai viziteze familia din Kenya. Solicitanta a 
făcut mai multe plângeri la poliție în urma actelor 
de violență domestică ale soțului și a obținut și un 
certificat medico-legal. În urma presiunilor din 
partea familiei soțului ei, Doamna M. a fost nevoită 
să își retragă plângerea. Deși aceasta a vrut să 
divorțeze pe cale amiabilă în repetate rânduri, soțul 
nu a fost niciodată de acord cu acest divorț. 

Domnul Avocat Pro Bono Bogdan Găurean (Baroul 
Bistrița-Năsăud) îi oferă doamnei M. asistență 
juridică și reprezentare în instanță pentru a putea 
să inițieze procesul de divorț. 

CAZ #3 HĂRȚUIREA UNEI PERSOANE 
ÎNCADRATĂ ÎN GRAD DE HANDICAP 

Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități 
Aria de drepturile omului: #discriminare 
#hărțuire 
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Domnul T. este o persoană cu încadrare în grad de 
handicap. Acesta lucrează la Mall, unde o angajată 
de la alt stand îl jignește și îi adresează injurii zilnic, 
referitoare la afecțiunea acestuia, de față cu clienții 
săi. Domnul T. a făcut o sesizare la Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării (CNCD), care a 
început o investigație și au audiat 4 martori oculari. 

Doamnele Avocate Pro Bono Carina Vermeșan și 
Maria Coman din București au preluat cazul și îi 
oferă domnului T. asistență juridică. 

CAZ #4 VICTIMĂ A TRAFICULUI DE PERSOANE  

Grup vulnerabil: femei 
Aria de drepturile omului: #răpire 
#privaredelibertate #traficdepersoane 

Doamna D. locuiește in județul Iași și a fost victima 
unui grup infracțional specializat în trafic de 
persoane din județul Iași. Doamna D. a depus 
plângere și persoanele audiate au fost ulterior 
condamnate dar conform spuselor solicitantei 
aceștia făceau doar parte din grupul infracțional și 
nu erau liderii grupării. Mai mult, pe timpul 
procesului solicitanta nu a primit statut de martor 
protejat și a fost sechestrată din nou. Ulterior a 
reușit să scape, dar colaborarea ei cu Poliția a fost 
una dificilă în acest caz pentru că nu a fost crezută 
că a fost lipsită de libertate din nou fiindcă nu avea 
dovezi clare în acest sens. 

Cazul a fost preluat de Doamna Avocat Pro Bono 
Smaranda Cristea (Baroului Iași) care îi oferă 
doamnei D. consiliere juridică pentru a trage la 
răspundere persoanele vinovate. 

CAZ #5 COPII PRELUAȚI DE CĂTRE DGASPC 
FĂRĂ CA RUDELE SĂ FIE CONTACTATE 

Grup vulnerabil: copii 
Aria de drepturile omului: #copii 
#drepturilecopilului  

Domnul G. a apelat la noi după ce cei trei copii 
minori ai unchiului său au fost preluați de către 
DGASPC Bihor în urma decesului mamei copiilor și 
în urma dispariției tatălui copiilor. Domnul G. 
locuiește în străinătate și a încercat să ia legătura cu 
DGASPC Bihor și să ceară mai multe informații 
despre copii deoarece nu a fost contactat pentru a fi 
întrebat dacă dorește să ia copiii în plasament, dar 
i-a fost refuzată solicitarea deoarece nu dovedise că 
este rudă cu minorii. Acesta nu a fost îndrumat cum 
să dovedească acest lucru sau cum să pornească un 
demers în această direcție. Domnul G. își face griji 
pentru sănătatea și viața copiilor și suspectează 
încălcări grave ale Drepturilor Copiilor. 

Domnul Avocat Pro Bono Octavian Bochiș (Baroul 
Bihor) a preluat cazul și îi oferă asistență juridică 

domnului G. pentru a începe procedurile de luare în 
plasament a copiilor minori. 

CAZ #6 PENSIE DE ÎNTREȚINERE PENTRU 
CREȘTEREA COPILULUI 

Grup vulnerabil: femei, copii, persoane cu 
dizabilități 
Aria de drepturile omului: #violențădomestică  
#drepturipărintești 

Doamna T. locuiește în județul Ilfov și este mama 
unui copil minor. Dumneaei nu este căsătorită și nu 
locuiește împreună cu tatăl copilului.  Copilul 
locuiește cu mama și cu bunica maternă, mama 
având certificat de încadrare în grad de handicap și 
bunica maternă fiind însoțitorul ei. Tatăl copilului 
nu contribuie la creșterea copilului, este suspectat 
de alcoolism și a avut mai multe episoade violente 
față de mama și bunica copilului, când s-a prezentat 
la locuința acestora și le-a amenințat cu moartea. 
Poliția a fost înștiințată de aceste întâmplări, dar 
victimele nu au dorit emiterea unui ordin de 
protecție. Doamna T. ne-a contactat după ce tatăl 
copilului a cerut în instanță stabilirea unui program 
de vizită care să se desfășoare exclusiv în absența 
bunicii materne, lucru pe care doamna T. îl 
consideră ca fiind încă o încercare de abuz și 
hărțuire. 

Doamna avocat Cristina Filimon din Baroul Ilfov a 
preluat cazul și o ajută pe doamna T. la redactarea 
întâmpinării prin care să solicite o pensie de 
întreținere pentru creșterea copilului. 

CAZ#7 DISCRIMINARE PE CRITERIUL 
SĂNĂTĂȚII MINTALE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Grup vulnerabil: femei, persoane cu boli cronice 
Aria de drepturile omului: #discriminare 
#dreptulmuncii #sănătatemintală 

Doamna M. locuiește în Cluj-Napoca și susține că 
discriminată la locul de muncă pe motiv că 
angajatorul refuză să o promoveze din cauza unei 
boli cu care a fost diagnosticată. Totodată, a fost 
demisă din postul pe care îl ocupa ca urmare a 
faptului că s-a aflat în concediu medical pe o 
perioadă de 5 săptămâni. 

Doamna avocat Manuela Gheorghiu din Baroul 
Cluj îi oferă solicitantei consultanță juridică, 
urmând să decidă dacă va acționa angajatorul în 
instanță. 

CAZ #8 DISCRIMINARE PE CRITERIUL 
SĂNĂTĂȚII MINTALE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Grup vulnerabil: femei 
Aria de drepturile omului: #discriminare 
#dreptulmuncii #sănătatemintală 
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Doamna C. locuiește în București și susține că a fost 
discriminată la locul de muncă din pricina 
problemelor ei de sănătate mintală. Contractul 
individual de muncă al acesteia a fost desfăcut în 
mod abuziv, conform afirmațiilor sale, și fără 
respectarea obligației de comunicare a deciziei de 
concediere în termenul legal.  

Doamna avocat Aura Iovan din București a preluat 
cazul și o ajută pe solicitantă în identificarea 
opțiunilor juridice pe care le are la dispoziție pentru 
remedierea situației. 

CAZ #9 DISCRIMINAREA UNEI PERSOANE LGBT 

Grup vulnerabil: persoane LGBT 
Aria de drepturile omului: #discriminare  

Domnul R. locuiește în București și face parte din 
comunitatea LGBT. Acesta a fost amendat de poliție 
în timp ce frecventa o zonă de cruising, iar apoi în 
următoarele săptămâni a primit prin poștă 
numeroase procese verbale de constatare a 
contravențiilor. Acesta susține că faptele descrise în 
procesele verbale sunt false, iar că majoritatea 
descriu locuri în care nu se afla la momentele 
descrise. Cazul, parvenit prin Asociația ACCEPT, 
conține indicii cu privire la comportamentul abuziv 
al poliției. 

Doamna avocat Maria Gruia din București a preluat 
cazul și îi oferă asistență în demersurile de 
contestare a amenzilor, alături de echipa ACCEPT. 

CAZ #10 EXECUTARE SILITĂ PRIN PROCEDURĂ 
VICIATĂ 

Grup vulnerabil: femei 
Aria de drepturile omului: #dreptullalocuire 

Doamna B. locuiește în București și ne-a contactat 
privind o executare silită ce pune în pericol dreptul 
acesteia la locuire. Aceasta susține că este victima 
unei infracțiuni de înșelăciune, contractând un 
credit fraudulos, iar acum este executată silit. Deși 
solicitanta a depus plângeri penale și faptele de 
înșelăciune sunt încă în curs de urmărire penală, 
creanța privind creditul a fost cesionată unor firme 
de recuperare care au declanșat o procedură viciată 
de executare silită. Organele de cercetare penală 
refuză să coopereze cu solicitanta și există riscul 

iminent de a-și pierde locuința în care se află în 
chirie. 

Doamna avocat Maria Gruia îi oferă asistență 
juridică pro bono doamnei B., în speranței evitării 
executării silite. 

CAZ #11 CONTESTAREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD 
DE HANDICAP A UNUI COPIL CU DIZABILITĂȚI 

Grup vulnerabil: copii, persoane cu dizabilități 
Aria drepturilor omului: #sănătate 
#drepturisociale 

Domnul F. locuiește în Cluj-Napoca și are un băiat în 
vârstă de trei ani care suferă de microencefalie, 
boală care i-a afectat grav sistemul locomotor și 
dezvoltarea abilităților de comunicare. Copilul a 
fost tratat de mai mulți medici neurologi până acum, 
iar cei mai mulți au fost de părere că băiatul ar 
trebui încadrat in gradul grav de handicap. Comisa 
de specialitate, însă, i-a acordat copilului doar 
gradul accentuat oferind o motivare vagă. Domnul 
F. dorește să facă o contestație și ne-a contactat 
pentru a solicita sprijin juridic în acest demers. 

Doamna avocat Oana Cuibus (Baroul Cluj) a 
preluat cazul și îi oferă domnului F. consiliere 
juridică astfel încât fiul lui să obțină modificarea 
încadrării în gradul de handicap adecvat și 
drepturile aferente. 

CAZ #12 DREPTURILE PĂRINTEȘTI ALE UNEI 
MAME SINGURE 

Grup vulnerabil: femei 
Aria de drepturile omului: #drepturipărintești 

Doamna V. este o mamă singură, ea are un băiat în 
vârstă de doi ani și jumătate al cărui tată este plecat 
în străinătate de patru ani. Situația ei financiară este 
precară, iar tatăl nu își îndeplinește obligațiile 
părintești în vreun fel, astfel încât doamna V. a 
contactat echipa ACTEDO pentru a obține în 
instanță suportul financiar care îi este necesar 
pentru creșterea copilului ei. 

Doamna avocat Manuela Gheorghiu (Baroul Cluj) 
a preluat cazul și îi oferă asistență juridică și 
reprezentare în instanță doamnei V. 
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II. VOCIARE: Analiza Implementării Drepturilor Victimelor 

Infracțiunilor în Europa 
 

Proiectul european VOCIARE (titlul original VOCIARE: Victims of Crime Implementation 

Analysis of Rights in Europe) s-a desfășurat în perioada 2017-2019, iar obiectivul principal 

a fost de a analiza transpunerea Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme 

minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva 

victimelor) în toate statele membre UE (cu excepția Marii Britaniei și Danemarcei), de a 

cartografia lacune în garantarea drepturilor victimelor și de a identifica bune practici. 

Proiectul a fost coordonat de Victim Support Europe (VSE), organizație cu sediul în 

Bruxelles, și a implicat 20 de organizații și instituții din întreaga Europă, ACTEDO fiind 

partenerul din România.4 VOCIARE a fost finanțat prin fonduri UE, prin programul Justiție 
al Comisiei Europene (contract de finanțare JUST/2015/JACC/AG/VICT/9260).  

VOCIARE a constat în 

principal în activități de 

cercetare, care au inclus 

analiză de documente, 

aplicarea unui chestionar 

standardizat pentru toate 

țările membre UE 

practicienilor și 

specialiștilor, precum și 

interviuri cu aceștia. 

Rezultatele finale ale 

proiectului sunt 26 de 

rapoarte naționale și un 

Raport sinteză ce conține 

informațiile principale din 

rapoartele naționale și 

prezintă concluziile 

acestei cercetări la nivel 

european. Recomandările 

                                                           
4 Ceilalți parteneri de proiect au fost: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV (Portugalia), 

Slachtofferhulp Nederland (Olanda), Weisser Ring (Germania), Weisser Ring Austria (Austria), 

Rikosuhripaivystys/Victim Support Finland (Finlanda), France Victimes (Franța), Victim Support Malta 

(Malta), Brottsofferjouren Sverige/Victim Support Sweden (Suedia), Bijeli krug Hrvatske /White Circle 

Croatia (Croația), Subvenia Victima (Polonia), Crime Victims Helpline (Irlanda), Associazione LIBRA Onlus 

(Italia), European Public Law Organization – EPLO (Grecia), Universitatea Lleida/UdL (Spania), Association 

for the Prevention and Handling of Violence in the Family – SPAVO (Cipru), Human Rights Monitoring 

Institute (Lituania), Društvo za nenasilno komunikacijo/Association for non-violent Communication 

(Slovenia), Tilburg University, International Victimology Institute Tilburg – INTERVICT (Olanda), 

Brottsoffermyndigheten – Crime Victim Compensation and Support Authority (Suedia).  
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rezultate în urma analizei au fost apoi diseminate la nivel național și european prin 

platformele disponibile ale organizațiilor participante, precum și ale VSE.  

 

Raportul ACTEDO VOCIARE: Transpunerea Directivei Victimelor în România oferă o 

imagine de ansamblu asupra transpunerii acestei directive până la momentul martie 

2019 și conține o serie de concluzii și recomandări, printre care: 

👉Este necesar ca România să dezvolte servicii generice de sprijin pentru 

victimele infracțiunilor, numărându-se în prezent printre puținele state membre UE 

care nu au astfel de servicii. De asemenea, serviciile specializate de asistență (cum ar fi 

adăpostul, consilierea psihologică, asistența juridică), oferite fie de serviciile sociale de 

stat (DGASPC-uri și SPAS-uri), fie de ONG-uri, sunt insuficiente, de multe ori inadecvate 

pentru nevoile victimelor și prost distribuite geografic, fiind aproape în totalitate absente 

din mediul rural. În plus, acestea se limitează adesea la copiii victime ale abuzului și 

neglijenței, victime ale violenței în familie și ale traficului de persoane și nu includ toate 

victimele infracțiunilor. 

👉Deși România a înregistrat progrese în ceea ce privește dreptul la protecție al 

victimelor prin introducerea ordinului de protecție în 2012, acest instrument este încă, 

în mare măsură, ineficient, deoarece sancțiunile sunt rareori aplicate dacă agresorul 

încalcă ordinul de protecție. Există, de asemenea, un eșec sistematic al poliției în a 

interveni în cazurile de violență în familie și de încălcare a ordinelor de protecție, ceea ce 

perpetuează o cultură a impunității pentru agresori. În plus, acest instrument poate fi 

accesat doar de victimele violenței domestice, deși victimele violenței de gen, inclusiv 

violenței sexuală și traficului de persoane, comise de o persoană din afara familiei pot fi 

la fel de vulnerabile în fața abuzului, răzbunării sau intimidării. 

👉Deși esențială pentru protecția victimelor, de regulă organele judiciare nu 

realizează evaluarea individuală a victimelor pentru identificarea nevoilor 

specifice de protecție. Conform Codului de procedură penală, anumite categorii de 

victime sunt presupuse a fi vulnerabile, inclusiv victime ale violenței, copiii, victimele 

infracțiunilor motivate de ură și ale traficului de persoane. Nu se specifică însă obligația 

de a adopta măsuri specifice de protecție, ceea ce poate expune victimele. 

👉În ceea ce privește dreptul victimelor la informare de la primul contact cu o 

autoritate competentă, precum și de a primi informații despre cazul lor pe tot parcursul 

procesului penal, nu există reglementări și măsuri clare pentru a garanta că victimele 

sunt într-adevăr informate despre drepturile și rolul lor în proceduri și că înțeleg 

informațiile care le sunt comunicate. 

👉Este nevoie de (mai multe) programe interdisciplinare de formare pentru 

profesioniștii care vin în contact cu victimele infracțiunilor – ofițeri de poliție, 

procurori, judecători, avocați, precum și reprezentanți ai organizațiilor de sprijin pentru 

victime, psihologi și asistenți sociali – între care ar trebui să existe o colaborare reală 

pentru o intervenție eficientă. 

👉Este necesară o îmbunătățire a cooperării și direcționării intersectoriale, 

pentru a asigura un răspuns mai eficient la nevoile victimelor, dar și pentru a încuraja 

schimbul de bune practici între actori publici și privați. 
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👉Mai multă finanțare din surse publice și private trebuie să fie alocată 

serviciilor de sprijin pentru victime, pentru a se asigura că victimele infracțiunilor 

primesc informațiile, protecția și sprijinul de care au nevoie. Finanțarea trebuie să 

includă susținerea activă a organizațiilor de sprijinire a victimelor, creșterea bugetului 

anual pentru asistență publică judiciară, reglementarea și înlăturarea restricțiilor privind 

avocatura pro bono, susținerea activităților de dezvoltare organizațională și profesională, 

precum și finanțarea programelor naționale care vizează reducerea violenței și 

sprijinirea victimelor. 

📌Raportul integral este disponibil în limba engleză aici. 

📌Pentru mai multe informații despre proiect, cât și pentru a accesa rapoartele 

naționale din celelalte 25 de state UE incluse în analiză, consultați acest link.  

 

 

 

Imagine din campania One Voice, One Cause de promovare a proiectului VOCIARE și de conștientizare 

privind drepturile victimelor infracțiunilor. ©Victim Support Europe 

 

 

 

 

 

 

 

http://actedo.org/wp-content/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Romania_final-report.pdf
https://victimsupport.eu/about-us/our-projects/vociare/
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III. ROAR: Capacitarea Victimelor Criminalității Informatice  
 

Între 1% și 15% dintre europeni sunt victime ale unui tip de infracțiune informatică 

anual, ceea ce înseamnă că între 5 și 76 de 

milioane de persoane din UE sunt afectate de 

fraudă online, furt de identitate, cyberbullying sau 

exploatare sexuală online.5 Majoritatea acestor 

atacuri trec neobservate și nu sunt raportate. 

Prevenirea și combaterea cu succes a 

criminalității informatice implică o înțelegere 

aprofundată a fenomenului, precum și a rolului 

actorilor implicați în prevenirea și combaterea 

criminalității informatice: profesioniști, factori de 
decizie și publicul larg. 

Comisia Europeană definește criminalitatea 

informatică drept infracțiune comisă prin 

utilizarea rețelelor de comunicații electronice și a 

sistemelor de informații. Este o infracțiune din ce 

în ce mai frecventă și care depășește frontierele 

naționale.6 Proiectul ROAR: Capacitarea 

Victimelor Criminalității Informatice (titlu în engleză: ROAR: Empowering Victims of 

Cybercrime) a fost conceput pentru a încuraja prevenirea și raportarea criminalității 

informatice, îmbunătățind în același timp protecția și sprijinul pentru victime. 

ROAR își propune să îmbunătățească înțelegerea infracțiunilor online în rândul 

autorităților judiciare, să dezvolte unități pilot specializate de sprijinire a victimelor și să 

îmbunătățească cooperarea între serviciile de asistență pentru victime și autoritățile 

judiciare. De asemenea, ROAR va promova cooperarea autorităților publice cu mediul 

privat, inclusiv cu industria informatică, ce va juca un rol esențial în sprijinirea 

activităților de sensibilizare și informare a publicului larg. 

Proiectul este coordonat de Asociația Portugheză pentru Sprijin pentru Victime (APAV), 

avându-i ca parteneri pe ACTEDO, Parchetul Public Portugalia (PGR), Garda Națională 

Republicană (GNR) Portugalia, Altis Portugalia, Weisser Ring (Germania). 

ROAR se desfășoară în perioada ianuarie 2019-decembrie 2020 și este finanțat prin 

Fondul de securitate internă – Poliție al Departamentului de Migrațiune și Afaceri Interne 
al Comisiei Europene.  

Obiectivul principal al proiectului este promovarea prevenirii și raportării criminalității 

informatice și îmbunătățirea protecției și serviciilor de sprijin pentru victime în 
Portugalia, Germania și România.  

                                                           
5 Reep-van den Bergh, C.M.M. & Junger, M., “Victims of cybercrime in Europe: a review of victim surveys”, 
in Crime Science, (2018) 7: 5. https://doi.org/10.1186/s40163-018-0079-3. 
6 European Commission, Cybercrime: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/cybercrime_en 
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Activități principale și rezultate așteptate: 

👉Organizarea de întâlniri de lucru pentru specialiști și decidenți; 

👉Realizarea de vizite tehnice transfrontaliere; 

👉Desfășurarea de ateliere tematice pentru autorități judiciare și specialiști și 

crearea a două manuale comprehensive privind formarea lucrătorilor de sprijin pentru 

victimele criminalității informatice și, respectiv, bune practici europene în domeniu; 

👉Realizarea de ateliere tematice destinate copiilor și tinerilor; 

👉Implementarea unei campanii de conștientizare. 

👉Contribuirea la o înțelegere largă a fenomenului criminalității informatice; 

👉Îmbunătățirea cooperării intersectoriale între serviciile de sprijinire a victimelor, 

autoritățile judiciare, companiile IT și decidenți; 

👉Crearea/ Îmbunătățirea procedurilor și regulamentelor pentru oferirea de sprijin 

victimelor criminalității informatice, victimele infracțiunilor sexuale online; 

👉Creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile cibernetice și 

infracțiunile informatice, precum și diseminarea informațiilor despre strategiile de 

prevenire și protecție pentru folosirea rețelelor IT și sociale; 

👉Instruirea profesioniștilor pentru asistență specializată a victimelor infracțiunilor 

informatice; 

👉Crearea și implementarea unei centru-pilot în Portugalia pentru asistență 

specializată a victimelor infracțiunilor informatice, cu accent pe criminalitatea sexuală 
împotriva copiilor și a tinerilor. 

În 2019, echipa ROAR a organizat întâlniri de management în Lisabona, Portugalia și la 

București, o vizită tehnică la Unitatea Națională pentru Combaterea Criminalității 

Informatice și Tehnologice a Poliției Judiciare din Lisabona, a realizat materiale de 

informare și conștientizare cu privire la aceste infracțiuni, prin implicarea sectorului 

privat, în special al Altis, cea mai mare companie de telecomunicații din Portugalia. 

Totodată, a început crearea celor două manuale privind criminalitatea infromratică: un 

manual de formare pentru lucrători de sprijin pentru victime și o culegere de bune 

practici europene în 

domeniu.   

În România, în 14 noiembrie, 

ACTEDO a organizat și 

moderat masa rotundă 

„Lacune, provocări și bune 

practici în prevenirea și 

combaterea criminalității 

informatice”, la București. 

Întâlnirea a reunit autorități 

judiciare, reprezentanți ai 

serviciilor de sprijinirea a 

victimelor și instituții cu rol 

de monitorizare și strategie Masa rotundă, 14 nov., București 
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în domeniul criminalității informatice: Serviciul de combatere a criminalității informatice 

din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a IGPR, Salvați Copiii, 

reprezentanți ai Parchetelor de pe lângă Judecătorii, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane (ANITP), DGASPC-uri, DGAS București, Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Uniunea Națională a 

Barourilor din România (UNBR), Institutul Național Pentru Pregătirea Și Perfecționarea 

Avocaților (INPPA), Ministerul Muncii, Avocatul Poporului, ONG-uri etc. În cadrul mesei 

rotunde, s-au discutat tendințele naționale și europene în materie de infracțiuni 

cibernetice, în special în ceea ce privește exploatarea sexuală online a copiilor, am 

identificat puncte slabe în materie de colaborare interinstituțională în România și ne-am 

inspirat din bune practici din Portugalia și Germania, împărtășite de colegii noștri de la 

APAV, Parchetul Public Portugalia (PGR), Garda Națională Republicană (GNR) Portugalia, 

Telecom Portugalia și Weisser Ring (Germania).  

În aceeași zi, echipa ROAR a efectuat o vizită de studiu la sediul Salvați Copiii din 

București, unde am fost primiți cu generozitate și căldură de aceștia. Reprezentanții 

ONG-ului ne-au descris programul lor „Ora de Net” și ne-au împărtășit din experiența lor 

în materie de gestionare a cazurilor de abuz sexual online al copiilor. Pe lângă activitățile 

de informare, prevenție și consiliere pentru victime, Salvați Copiii oferă oricărei persoane 

opțiunea de a raporta materiale de pe Internet cu conținut ilegal (abuz sexual asupra 

copiilor, pornografie infantilă etc.). Materiale ilegale sunt apoi direcționate spre Poliție, 

în ceea ce noi considerăm a fi o bună practică de colaborare a unei autorități judiciare cu 

un ONG. 

📌Info despre Ora de Net: https://oradenet.salvaticopiii.ro/ 

Vizită de studiu la Salvați Copiii, 14 nov., București 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/
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IV. INTERSECT – Altfel despre discriminare 

Proiectul INTERSECT – Altfel despre discriminare (titlu în engleză: INTERSECT – Changing 

the Narrative of Discrimination) are drept scop combaterea discriminării romilor și a 

persoanelor LGBTQIA prin activități de informare, conștientizare și advocacy, precum 

și întărirea capacității tinerilor romi și LGBTQIA la nivel local de a se implica și de a 

promova activități și politici care îi afectează. Totodată, INTERSECT își propune să 

sprijine dezvoltarea unei societăți civile nediscriminatorii, prin atragerea și implicarea 

aliaților în activitățile de proiect. Nu în ultimul rând, proiectul dorește să aducă pe agenda 

publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă. 

Proiectul este coordonat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și implementat în 

parteneriat cu ACTEDO, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor 

Romi din România. INTERSECT se desfășoară în perioada august 2019 – iulie 2021 și este 

co-finanțat prin Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-

2020).  

 

Activități: 

👉Identificarea nevoilor tinerilor romi și romi LGBT din cinci orașe din România, 

urmată de sesiuni de formare și informare, activități de mentorat, cât și ateliere de lucru 

pentru crearea și implementarea, ulterioară, de campanii locale de informare, derulate 

de înșiși tinerii participanți în proiect, cu sprijinul organizațiilor partenere; 

👉Reprezentarea intereselor tinerilor romi și romi LGBT în minim cincisprezece 

cazuri de discriminare; 

👉Cursuri de formare adresate reprezentanților autorităților locale din cinci orașe și 

ateliere de lucru cu studenți în universități. Sprijinirea creării și derulării de campanii 

online pentru nediscriminare de către studenți, alături de studenți, tineri romi și romi 

LGBT; 

👉Realizarea unui studiu privind discriminarea romilor și a romilor LGBT în 

România. Includerea de bune practici și a cazurilor identificate pe parcursul proiectului. 

👉Campanie națională de conștientizare cu privire la discriminarea minorității rome 

și a romilor LGBT. Realizarea de propuneri de politici publice specifice privind 

nediscriminarea.  

 

Până la finele anului 2019, organizațiile implicate în proiect au derulat activități de 

management de proiect, inclusiv planificarea calendarului de proiect și definitivarea 

strategiei generale, și au organizat 5 întâlniri de identificare a nevoilor și problemelor cu 

care tinerii romi, LGBTQIA și romi LGBTQIA se confruntă, în 5 orașe din România: Cluj-

Napoca, București, Timișoara, Iași și Brașov. Printre problemele identificate de 

participanți se numără: 
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 Rasismul și homofobia/ transfobia cu 

care aceștia se confruntă la nivelul 

întregii societăți, dar și înăuntrul 

comunității LGBTQIA, respectiv rome; 

 Dubla discriminare și discriminarea 

accentuată cu care se confruntă romii 

LGBTQIA  în interiorul comunităților de 

care aparțin (rome, respectiv LGBTQIA); 

 Singurătatea și izolarea socială ca 

rezultat al excluziunii și discriminării; 

 Lipsa cunoștințelor juridice pentru a-și 

putea apăra drepturile în situații 

abuzive; 

 Lipsa solidarității sociale și a serviciilor 

de sprijin, de tip consiliere psihologică, 
grupuri de sprijin etc. 

Pe baza informațiilor colectate în urma acestor întâlniri, organizatorii au conceput 

sesiuni de formare – ateliere de cunoaștere – pentru acești tineri, programate pentru 

2020. Totodată, aceste prime întâlniri de cartografiere au reprezentat o ocazie de a schița 

o serie de campanii locale ce urmează a fi implementate de participanți și a pus bazele 

creării unei rețele naționale de tineri romi, LGBTQIA și romi LGBTQIA, conectați print-un 
grup special de Facebook, dar și prin emailuri și comunicarea cu echipa de proiect. 

 

Întâlnire de identificare a nevoilor și problemelor tinerilor romi LGBT, București, 29 oct. 
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EVENIMENTE ȘI LUĂRI DE POZIȚIE 

Summit-ul European PILnet  

În perioada 17-18 iunie, la Londra, a avut loc Summit-ul European PILnet – The Global 

Network for Public Interest Law, un eveniment care înlocuiește anualul Forum European 

Pro Bono, neratat de ACTEDO începând cu 2015. În 2019, formatul Forumului a fost 

modificat, organizându-se un eveniment de amploare globală, ediția din acest an fiind în 

Singapore. Pe plan european, Summit-ul se limitează acum la cei mai activi actori în 

promovarea avocaturii pro bono, a drepturilor omului și a accesului la justiție, ediția din 

2019 concentrându-se pe modul în care tehnologia poate fi folosită în interesul celor mai 

vulnerabili, pentru a le apăra drepturile.  

Ediția din 2019 a constat în două 

evenimente distincte. În 17 iunie a avut 

Summit-ul Acces la Justiție & Tehnologie 

(în engleză: Access to Justice & Technology 

Summit), ce a reunit furnizori de asistență 

juridică pro bono, reprezentanți ai ONU și ai 

autorităților publice, experți din sectorul IT, 

cercetători, universitari, activiști pentru 

drepturile omului și antreprenori sociali. 

Prin ateliere interactive, participanți au fost 

încurajați să găsească soluții tehnologice 

inovatoare care să abordeze probleme ce țin 

de accesul la justiție. Cel de al doilea 

eveniment, în 18 iunie, Reuniunea 

Europeană PILnet (în engleză, PILnet 

European Convening) s-a concentrat pe 

modele și strategii inovatoare pentru a 

susține sustenabilitatea și reziliența 

organizațiilor nonguvernamentale care 

apără interesul public, drepturile omului și 

statul de drept. O atenție deosebită a fost acordată rolului jucat de tehnologie și 

antreprenoriat în susținerea inițiativelor pro bono din Europa.  

📌Mai multe informații despre Reuniunea Europeană PILnet aici.  

 

Ally 101: Atelier interactiv pentru aliații comunității LGBT+ 

În 12 iunie, în cadrul festivalului comunitar Cluj Pride 2019, ACTEDO a susținut un atelier 

interactiv pentru aliații comunității LGBTQIA. Parteneri în această activitate au fost 

PRIDE Romania, organizatorul principal al Cluj Pride, și Caza Tranzit, care ne-au furnizat 

spațiul. Atelierul, care s-a desfășurat pe parcursul a 3 ore, a atins următoarele subiecte: 

https://www.pilnetevents.org/2019europe/
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👉Ce este un aliat al comunității LGBTQIA? 

👉 Care este rolul aliaților în promovarea nediscriminării și a egalității în drepturi 

indiferent de orientarea sexuală și/ sau identitatea de gen? 

👉 Cum pot fi un aliat mai bun? 

👉 Ce rol ar trebui să joace aliații comunității în discuțiile despre discriminare și 

justiție socială? 

👉 Care sunt metodele și instrumentele concrete prin care mă pot implica în 

susținerea comunității LGBTQIA din România? 

Atelierul s-a bazat pe metode din educați non-formală, precum discuții în grup facilitate 
de ACTEDO, lucrul pe grupe, lucrul în perechi, ice-breakers ș.a. 

Intrarea a fost liberă, iar la atelierul au participat aproximativ 20 de persoane.  

 

 

 

Atelier Ally 101, 12 iunie, Cluj-Napoca. De la stânga la dreapta: Ileana Ionescu, Alexandra Columban 

 

ONG Expo 

În 21 iunie, la Iulius Mall în Cluj-Napoca, a avut loc ONG EXPO, un eveniment dedicat 

comunității clujene, adulți și copii deopotrivă. ONG Expo a fost organizat de Clubul 

Francofon de Afaceri din Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și 

Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și a avut ca scop creșterea vizibilității ONG-

urilor, pentru a atrage resurse și a spori impactul în comunitate.  
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La eveniment au participat peste 40 de ONG-uri expozante, printre care și ACTEDO. 

Vizitatorii au primit materiale informative despre organizația noastră, broșuri și 

abțibilduri, și-au putut face fotografii cu mesaje de promovare a drepturilor omului și au 

discutat cu echipa noastră despre subiecte precum educația incluzivă, egalitate de gen, 
drepturi LGBTQIA, responsabilitate socială și nediscriminare.  

 

 

Standul ACTEDO la ONG Expo, 21 iunie, Cluj-Napoca. De la stânga la dreapta: Raluca Alexa, Delia Cerbu. 
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Vizitatoare la standul ACTEDO. ONG Expo, 21 iunie, Cluj-Napoca 
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Dialogul viitorului 

În 21 iunie, ACTEDO a organizat Dialogul Viitorului, un eveniment de tip masă rotundă, 

unde, împreună cu prof. Gabriel 

Bădescu (FSPAC) și participanți din 

Germania și Franța am discutat 

despre societatea civilă din 

România, democrație și identitate 

europeană, precum și principalele 

probleme din aria drepturilor 

omului din țara noastră. 

Evenimentul a fost organizat în 

parteneriat cu Deutsche 

Gesellschaft für Auswärtige Politik 

– DGAP (Consiliul German pentru 

Relații Externe), Institut Français 

des Relations Internationales – 

IFRI (Institutul Francez pentru 

Relații Internaționale), Robert Bosch Stiftung și Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai, care au avut 

amabilitatea de a ne găzdui. 

 

Plângere la CNCD pentru declarațiile homofobe ale lui Aurelian Badulescu 

În 11 octombrie, ACTEDO, alături de alte 10 organizații nonguvernamentale din țară, a 

depus o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) 

împotriva viceprimarului municipiului București, Aurelian Bădulescu, cu privire la 

afirmațiile denigrante și discriminatorii la adresa persoanelor LGBT+, afirmații emise de 

dumnealui în 4 octombrie, în cadrul unei emisiuni televizate. Domnul Bădulescu a 

declarat vineri, 4 octombrie 2019, în cadrul unei emisiuni televizate că „Anormalitatea și 

homosexualitatea și bulangiii îi transformăm acum în progresiști. (…) Ca femeie, eu cred 

că ar trebui să vă opriți din discursul ăsta cu bulangiii.” 

În plângerea depusă am arătat că „mesajul politic al domnului Bădulescu țintește un grup 

de indivizi pe baza anumitor caracteristici protejate de către OUG 137/2000, articolul 15, 

și anume orientarea sexuală. Astfel, mesajul domnului Bădulescu diferențiază în mod clar 

între grupurile de persoane heterosexuale și cele homosexuale, criteriul de diferențiere 

fiind cel al orientării sexuale. Prin declarațiile sale jignitoare, Aurelian Bădulescu creează 

un sentiment de frică și panică privind reprezentarea în spațiul public a comunității 

LGBT. Astfel se contribuie la încetățenirea stereotipurilor și a prejudecăților privind 
indezirabilitatea comunității LGBT.” 

Dialogul viitorului, 21 iunie, FSPAC, Cluj-Napoca. În imagine: 
prof. Gabriel Bădescu și Alexandra Columban 
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Calitatea de persoană publică și 

politică a domnului Bădulescu 

reprezintă o agravantă, așa cum 

este și instigarea la ură împotriva 

unei minorități oricum 

marginalizate. În plângere am 

evidențiat că persoanele „LGBT 

din România se confruntă în 

continuare cu discriminare și 

marginalizare, lucru evidențiat și 

de valul de ură din spațiul public 

în contextul referendumului 

pentru familie din octombrie 

2018, dar și de cel mai recent 

Eurobarometru dat publicității 

de Comisia Europeană, care 

arată că doar 38% dintre români 

susțin egalitatea în drepturi și 

pentru persoanele LGBT. Un 

barometru privind 

discriminarea al CNCD din 2019 

mai arată că șase din zece români 

nu și-ar dori un homosexual ca 

membru în familie. În acest 

context mesajul viceprimarului 

Capitalei nu vine decât să alimenteze discursul de ură față de această comunitate, 

adâncind sentimentul de discriminare. Injuriile viceprimarului Bădulescu trebuie să fie 

sancționate.” 

Semnatarii petiției sunt: Asociația MozaiQ LGBT, Active Watch, Centrul de Resurse 

Juridice (CRJ), CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică, Asociația E-Romnja, 

PRIDE România, Prisma Cluj, Asociația pentru Drepturile Lucrătoarelor și Lucrătorilor 

Sexuali în România (SWC) și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 
Sociale. 

📌Citiți comunicatul de presă al organizațiilor semnatare a plângerii aici.  

  

Queer Herstory: Movie Screening & Discussion  

În 6 decembrie, la Facultatea de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai, a avut loc 

proiecția filmului documentar Paris is burning, producție americană din 1990, care 

explorează comunitatea LGBT+ new-yorkeză și modul în care sexualitate se întretaie cu 

rasa, clasa socială și genul. Proiecția a fost urmată de o discuție informală cu practicieni 

și activiști din domeniu, despre drepturi LGBT+ și intersecționalitate. Cei trei vorbitori la 

eveniment au fost Alexandra Columban (ACTEDO),  Emanuelle Rodrigues, doctorandă la 

Universitatea din Pernambuco (UFPE), Brazilia și Elias Ulrich Vaughan, activist trans.  

http://actedo.org/unsprezece-organizatii-non-guvernamentale-depun-plangeri-la-cncd-impotriva-viceprimarului-aurelian-badulescu/
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Evenimentul a fost organizat de Asociația Cluster cu sprijinul ACTEDO și a făcut parte din 

Zilele Solidarității Studențești – Studentologia. 

📌Pentru mai multe detalii, accesați evenimentul pe Facebook.  

 

 

Conferința Communicating Gender 

În 10 decembrie, cu ocazie Zilei 

Internaționale a Drepturilor Omului, a avut 

loc lansarea oficială a Communicating 

Gender, prima ediție a conferinței dedicată 

genului organizată de Facultatea de Științe 

Politice, Administrative și ale Comunicării 

(FSPAC), din cadrul Universității Babeș-

Bolyai, cu sprijinul ACTEDO. Conferința 

este programată pentru 2020 și își 

propune să adună laolaltă cercetători, 

universitari, studenți și practicieni din 

domeniul drepturilor omului pentru a 

explora subiecte ce țin de gen și 

comunicare, precum genul și politica, 

masculinitate și discurs, 

intersecționalitate, media și reprezentarea 

femeilor, violență de gen și altele.  

📌Website-ul oficial al conferinței aici. 

📌Pagina oficială de Facebook a 

conferinței aici.  

ONG Expo, 21 iunie, Cluj-Napoca 

https://www.facebook.com/events/2458522474388630/
http://comm.gender.fspac.ubbcluj.ro/
https://www.facebook.com/CommunicatingGender


 

29 
 

ECHIPA ACTEDO 

Dezvoltare organizațională 

În 2019, capacitatea financiară a ACTEDO a văzut o îmbunătățire în comparație cu anul 

precedent, în principal datorită proiectelor INTERSECT și ROAR în care organizația 

noastră este implicată. Cu toate acestea, sursele de finanțare disponibile pentru 

organizații nonguvernamentale de dimensiuni mici, de tip grassroots, continuă să fie 

limitate. Mai mult, accesul la aceste fonduri este îngreunat de birocrație și de nevoia de 

personal calificat în domeniul financiar și al achizițiilor publice, precum și de necesitatea 

unei capacități financiare capabile să acopere contribuția proprie a organizației. Este în 

continuare dificil să accesăm fonduri pentru acoperirea costurilor operaționale ale 

organizației și susținerea direcțiilor noastre strategice.  

În 2019, ACTEDO a avut un singur angajat pe parcursul anului, bazându-se pe aportul 

semnificativ al voluntarilor pentru a-și desfășura activitatea. Așadar, în acest an echipa 

noastră – atât Departamentul juridic, cât și cel de comunicare – s-a mărit cu 9 persoane: 

Simona Andrei, Antonia Boilă, Miruna Costin, Miruna-Delia Hârbu, Ileana Ionescu, Imola 

Koncz, Victoria Lazur, Mara Miclea și Ioana Mureșan. În 14 decembrie, colegele noastre 

Raluca Alexa, Dora Călian și Alexandra Columban au susținut un training pentru noile 

membre, training care a inclus noțiuni de drepturile omului, nediscriminare, legislație în 

domeniu și funcționarea Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului. 

 

 

Parte din echipa ACTEDO. De la stânga la dreapta: Victoria Lazur, Miruna Costin, Mara Miclea, Ioana 
Mureșan, Alexandra Columban, Raluca Alexa și Imola Koncz. 
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Echipa ACTEDO în 2019 
 

 

   Alexandra Columban   

Reprezentantă legală 

Iulia Pascu  

Membră fondatoare 

Adela Dumbrăvan 

Membră fondatoare 

Ioana Tuță  

Membră fondatoare

Raluca Alexa 

Juristă 

Dora Călian 

Avocată 

 

Ioana Mureșan 

Asistentă juridică 

 

Imola Koncz 

Asistentă juridică 

Mara Miclea 

Asistentă juridică 

 

Simona Andrei 

Asistentă 

juridică 

Antonia Boilă 

Asistentă 

juridică 

Miruna Costin 

Asistentă 

juridică 

Alexa Gagu 

Asistentă 

juridică 

Delia Cerbu 

Asistentă 

juridică 

 

Ileana Ionescu 

Asistentă 

comunicare 

Miruna-Delia 

Hârbu, Asistentă 

comunicare 

Victoria Lazur 

Asistentă 

comunicare 

Vlad Cobârzan 
Suport IT 
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RAPORT FINANCIAR 2019 

VENITURI RON EUR 
% DIN 
TOTAL 

Donații individuale (Redirecționarea cotei de 2% din 
impozitul pe venit) 

1.159 242 1% 

Donații de la fundații:  
➢ Asociația Lumea ca Lumea 

100 21 0% 

Sponsorizări de la firme și companii private 10.000 2.083 10% 
Venituri din fonduri europene: 

➢ Fondul de securitate internă – Poliție, 
Departamentul de Migrație și Afaceri Interne 
al Comisiei Europene (Apel ISFP-2017-AG-
CYBER): Proiectul ROAR: Capacitarea 
victimelor criminalității informatice (ACTEDO 
este partener de proiect)7 

52.811 11.002 51% 

Venituri din fonduri europene: 
➢ Programul Drepturi, egalitate și cetățenie, 

Departamentul Justiție și Consumatori al 
Comisiei Europene (Apel REC-AG-2018): 
Proiectul Intersect – Altfel despre discriminare 
(ACTEDO este partener de proiect)8 

29.830 6.215 29% 

Alte venituri (balanță anterioară și rata de schimb 
valutar) 

10.602 2.209 10% 

VENITURI TOTALE 
 RON      

104.502  
 EUR            

21.771  
100% 

        
CHELTUIELI RON EUR N/A 
Salarii 
  

8.066 1.680   

Chirie sediu 
  

7.503 1.563   

Costuri directe legate de proiecte (transport, 
organizare evenimente etc.) 

9.882 2.059   

Alte cheltuieli administrative (website, contabilitate, 
diferență schimb valutar, comisioane bancare etc.) 

1.609 335   

CHELTUIELI TOTALE 
 RON         

27.059  
 EUR               

5.637  
  

    

                                                           
7 ROAR: Bugetul total estimat al proiectului este 362.583,52 Euro, din care 308.983,52 EU contribuția 
maximă a UE și 53.600,00 Euro contribuția organizațiilor care implementează proiectul.   
8 INTERSECT: Bugetul total estimat al proiectului este de 213.727,15 Euro, din care 170.980 Euro 
contribuția maximă a UE și 42.747,15 Euro contribuția organizațiilor care implementează proiectul. 



 

32 
 

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 


