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Cuvânt introductiv

Perioada 2020-2021 a fost marcată de pandemia de COVID-19, care a afectat toate domeniile
vieții publice și private, atingând economia mondială și națională și îngrădind drepturile
cetățenilor. Guvernele lumii au fost nepregătite din punct de vedere medical și logistic, dar
chiar și legislativ pentru provocările aduse de pandemie. În 16 martie 2020, Președintele
României a instituit stare de urgență pentru două luni, urmate de stare de alertă, care a
menținut restricții privind circulația cetățenilor, organizarea de evenimente etc. în cea mai
mare parte a anului 2020 și 2021. 

Anul 2021 a debutat cu introducerea vaccinului împotriva noului coronavirus și, implicit,
speranța încheierii pandemiei. Însă, pe fondul incertitudinii și frustrărilor, a unei slabe
înțelegeri a teoriilor științifice, dar și a unei comunicări publice deficitare din partea
autorităților, mare parte din români au manifestat scepticism vizavi de acest vaccin,
rezultând într-o stagnare a campaniei naționale de vaccinare și o prelungire a pandemiei în
2022. Noi tulpini ale coronavirusului – Delta, Omicron – au fost detectate în 2021 în România,
cea din urmă devenind dominantă la finele anului, ceea ce a ridicat noi provocări de
gestionare a situației sanitare.

Sistemul medical a fost copleșit de numărul de cazuri de COVID19, care au scos la iveală mari
lacune în privința aparaturii medicale și resurselor umane din sistem. Personalul medical a
lucrat necontenit în acești doi ani, uneori până la epuizare, încercând să salveze vieți. Din
păcate, multe alte afecțiuni grave au ocupat un loc secundar în fața pandemiei. În egală
măsură, sistemul de învățământ a fost grav afectat: predarea online și mai ales cea în format
hibrid au eșuat în multe instanțe, afectând nu doar calitatea educației, dar și sănătatea
mintală a elevilor și cadrelor didactice. 

Proximitatea fizică neîncetată și restricțiile de circulație au avut un impact negativ și în ceea
ce privește violența în familie, care a crescut față de anii anteriori. Mai mult, în perioada în
care circulația pe timp de noapte a fost interzisă, autoritățile nu au comunicat excepții de la
această regulă, aplicabile persoanelor care fug de o situație de violență. 

Femeile au fost mai afectate de pandemie decât bărbații nu doar prin prisma riscului ridicat
de a fi supuse violenței domestice, ci și deoarece domeniile feminizate de muncă (sănătate,
învățământ) sunt semnificativ mai expus efectelor negative ale crizei. De asemenea, șomajul
în 2020-2021 a afectat disproporționat femeile, iar diferențele dintre sexe în privința timpului
alocat muncilor casnice s-a accentuat în această perioadă. De asemenea, s-au înregistrat
incidente în care forțele de ordine au folosit forță excesivă și nejustificată împotriva
persoanelor care au încălcat restricțiile, iar mii de persoane au fost amendate pe același
considerent. 

Acești doi ani au fost totodată martori la o serie de mutații în peisajul politic: în decembrie
2020, pe fondul nemulțumirii populației legate de gestionarea pandemiei și în urma unei
prezențe la vot extrem de reduse, majoritatea din Parlament a fost schimbată. Aceleași alegeri
i-au permis unui partid populist, de extremă dreaptă, să pătrundă în Legislativ. Ascensiunea
rapidă a AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) este un semnal de alarmă cu privire la lipsa 
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mecanismelor de control privind fake news și dezinformarea prin platformele de media
socială (Facebook, Youtube, TikTok, etc.) și ne amintește de fragilitatea democrației. Cu o
agendă xenofobă, anti-UE, anti-NATO și pro-Rusia, AUR a fost de asemenea principalul
oponent, la nivel politic, al măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. 

Resurgența mișcărilor conservatoare și atacul împotriva mișcărilor și politicilor pentru
egalitate de gen și drepturile persoanelor LGBT+ este exemplificat și în propunerea de
modificare a Legii educației naționale, inițiată de senatorul PMP Vasile Cristian Lungu, care
urmărea interzicerea predării noțiunilor de identitate de gen și de gen și sex ca fiind concepte
distincte. Deși inițial adoptată în Senat, propunerea nu a fost promulgată de Președinte
Iohannis, care a sesizat Curtea Constituțională. În decembrie 2020, CCR declară
neconstituțională această lege.

***
 

Ca alte organizații și instituții, și ACTEDO a fost afectată de pandemia de COVID-19, în primul
rând de regimul restricțiilor care a ridicat probleme de natură logistică și organizatorică și, în
al doilea rând, de creșterea numărului de solicitări de asistență juridică pro bono, pe fondul
stării de urgență și, ulterior, de alertă. În aceste condiții, ACTEDO a decis să extindă temporar
aria de activitate a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, ce vizează de regulă încălcarea
drepturilor fundamentale ale ersoanelor vulnerabile, la domeniile cele mai afectate de
pandemia COVID-19. 

Așadar, în această perioadă, cu sprijinul avocaților noștri colaboratori, am acordat asistență
juridică pro bono pentru probleme de dreptul muncii, inclusiv legate de siguranța la locul de
muncă, plata compensațiilor acordate prin lege etc.; pentru persoane afectate de anularea de
evenimente/ pachete de vacanță/ zboruri; pentru chestiuni practice legate de închiderea sau
limitarea funcționării instanțelor; pentru probleme specifice pe care le ridică măsurile luate
pe timpul stării de urgență pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, precum și
pentru alte probleme juridice legate de încălcarea unui drept sau a unei libertăți
fundamentale care au apărut pe perioada carantinei. 

În total, 72 de persoane, dintre care 20 de copii, au beneficiat de asistență juridică pro bono și/
sau reprezentare în instanță în acești doi ani, marea majoritate a cazurilor vizând divorțul sau
drepturile parentale în situații de violență domestică. Avocații colaboratori au oferit totodată
asistență juridică gratuită pentru 7 persoane rome, vulnerabile, amendate abuziv pentru
încălcarea restricțiilor de circulație, iar în mai 2020, ACTEDO a publicat un ghid pentru
contestarea amenzilor contravenționale.

În 2020, am implementat și încheiat două proiecte importante: proiectul național INTERSECT
– Altfel despre discriminare, pe subiectul discriminării intersecționale ale romilor LGBT+, și
proiectul european ROAR: Capacitarea Victimelor Criminalității Informatice. Primul,
coordonat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), cu ACTEDO ca partener, a avut ca obiectiv
combaterea discriminării romilor LGBT+ prin activități de conștientizare și împuternicirea
tinerilor romi LGBT+. Proiectul ROAR, coordonat de Asociația de Sprijinire a Victimelor – APAV  
Portugalia, și-a propus să prevină și să încurajeze și raportarea criminalității informatice,
îmbunătățind în același timp protecția și sprijinul pentru victime în trei țări: Portugalia,
România și Germania. În cadrul acestor proiecte, ACTEDO a oferit formări practicienilor, a
susținut ateliere pentru elevi și studenți din mai multe orașe, a redactat rapoarte, manuale și
documente de poziție și a organizat conferințe. 
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În aprilie 2021, ACTEDO a început două proiecte naționale: INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru
Drepturile Omului și EGALIS: Egalitate de Gen prin Schimbare Socială și Educație. Primul,
coordonat de asociația noastră, are ca obiectiv principal protejarea drepturilor fundamentale
ale persoanelor vulnerabile la discriminare și facilitarea accesului acestora la justiție și
servicii de sprijin integrate, prin dezvoltarea de colaborări multisectoriale și influențarea
decidenților politici. În cadrul INTEGRIS, în 2021, am continuat să oferim asistență juridică pro
bono și am îmbunătățit practicile interne de direcționare a beneficiarilor noștri către servicii
de sprijin complementare, la nivel național (adăposturi, asistență socială, consiliere
psihologică etc.). De asemenea, am organizat ateliere de informare pentru furnizorii de
servicii de sprijin din toată țara pe tema violenței domestice, a (ne)discriminării romilor și a
persoanelor LGBT+, dar și o conferință privind cazuri strategice de drepturile omului. 

În cadrul proiectului EGALIS, coordonat de Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate –
CPE, ACTEDO este implicată în crearea unui manual pentru predarea și integrarea egalității de
gen în învățământul preuniversitar. Manual se adresează cadrelor didactice de la nivel
gimnazial și liceal, indiferent de disciplina predată, și conține atât noțiuni teoretice și juridice,
cât și propuneri de exerciții și fișe de lucru la clasă. ACTEDO este responsabilă de asemenea și
de o componentă de advocacy pentru integrarea egalității de gen în programa școlară și
materialele didactice. 

Nu în ultimul rând, în 2020-2021, ACTEDO și-a consolidat rolul de watchdog în domeniul
drepturilor omului, publicând o serie de scrisori publice, memorii și documente de poziție pe
diverse teme, precum: discursul instigator la ură împotriva romilor și persoanelor LGBT+,
caracterul abuziv al propunerii legislative privind interzicerea educației despre identitatea de
gen și necesitatea reglementării avocaturii pro bono în România.

Au fost doi ani extremi de dificili, care au reiterat fragilitatea democrației și drepturilor
fundamentale și au evidențiat modul în care situațiile de criză îi afectează disproporționat pe
cei mai vulnerabili membri ai societății, accentuează clivajele sociale și politice și dau voce
tendințelor extremiste. Este clar că, în acest context sumbru, organizațiile societății civile, cu
precădere cele care activează în sfera drepturilor omului, sunt esențiale pentru a apăra
valorile și instituțiile democratice. 

                                                                                                              Alexandra Columban
                                                                                                              Directoare Executivă

                                                                                                               martie 2022
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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.

MISIUNE

Misiunea ACTEDO este de a promova justiția
socială, drepturile fundamentale și
egalitatea de gen și de a acționa împotriva
încălcărilor drepturilor omului, prin
activarea mecanismelor juridice existente,
prin formare și educație, cercetare și
advocacy, precum și prin campanii de
informare și conștientizare.

VIZIUNE
Contribuim la o schimbare socială care
sprijină și capacitează toți cetățenii, în
speciali cei vulnerabili, să se bucure de
demnitate, de tratament și oportunități
egale în toate aspectele vieții publice.
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Strategia ACTEDO

Strategia noastră se bazează pe patru piloni:

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.

EGALITATE DE GEN02

ACCES LA JUSTIȚIE01

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. 

ANTIDISCRIMINARE03

Monitorizăm discursul discriminatoriu și instigator la ură și luăm poziții publice împotriva
acestora, prin sesizări sau scrisori publice către instituțiile cu atribuții în acest domeniu.
Oferim formare și desfășurăm activități de watchdog pentru a preveni și combate
discriminarea.

EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI04

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. 
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Afilieri

ACTEDO este membră a Alianței Europene Pro
Bono, coordonată de organizația internațională
PILnet și care reunește societăți civile de
avocatură și ONG-uri europene care practică și
promovează mișcarea pro bono.

ACTEDO face parte din Coaliția pentru
Egalitate de Gen, o rețea informală de ONG-uri
feministe din România, care promovează
egalitatea de gen și de șanse, prin educație și
advocacy. 

ALIANȚA EUROPEANĂ
PRO BONO

COALIȚIA PENTRU
EGALITATEA DE GEN
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PROIECTE ÎN DERULARE

2 0 2 0 / 2 0 2 1

despre activitățile și campaniile implementate, despre sprijin

integrat și despre oameni alături de care am putut fi



persoane de etnie romă
familii cu mai mult de doi copii și familii

monoparentale în situații de risc

persoane cu dizabilități femei și copii

persoane cu HIV/SIDA vârstnici

victime ale violenței domestice, ale violenței
sexuale și de gen

persoane care au executat pedepse penale sau
măsuri educative

persoane LGBT+ persoane dependente de droguri și alcool
refugiați și azilanți persoane fără adăpost

tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de
protecție a copilului

persoane afectate de boli cronice sau
profesionale

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este cel mai mare centru de asistență juridică
pro bono din România dedicat persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care se
confruntă cu încălcări ale drepturilor fundamentale. Proiectul a fost lansat de ACTEDO în
decembrie 2014 și are ca scop principal îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor în
situații vulnerabile. Rețeaua Pro Bono colaborează cu cca. 100 de avocați din întreaga țară
care se implică activ în soluționarea cazurilor. 

Până în prezent, am sprijinit peste 300 persoane în soluționarea unor probleme grave precum
divorț, obținerea unui ordin de protecție sau obținerea custodiei în cazuri de violență
domestică, depunerea de plângeri în situații de hărțuire și hărțuire sexuală, contestații în
instanțe de evacuări forțate, sesizări în cazuri de discriminare, accesul persoanelor cu
dizabilități la educație și sănătate.

Proiectul se adresează persoanelor vulnerabile la discriminare sau marginalizare din cauza
apartenenței la un grup sau minoritate, ca de pildă: 

I. REȚEAUA PRO BONO PENTRU
DREPTURILE OMULUI

Formular solicitare asistență juridică pro bono

Formular de înscriere în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului avocați

Dacă doriți să solicitați asistență juridică pro bono, vă rugăm să completați următorul
formular:

Dacă sunteți avocat/ă și doriți să vă alăturați Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, vă
invităm să vă înscrieți prin acest formular:
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Rețeaua Pro Bono pentru
Drepturile Omului în contextul
pandemiei de COVID-19

Probleme de dreptul muncii, inclusiv legate de siguranța la locul de muncă, plata
compensațiilor acordate prin lege etc.
Drepturile persoanelor afectate de anularea de evenimente/ pachete de vacanță/ zboruri
Chestiuni practice legate de închiderea sau limitarea funcționării instanțelor
Probleme specifice pe care le ridică măsurile luate pe timpul stării de urgență pentru
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile
Orice alte probleme juridice legate de încălcarea unui drept sau a unei libertăți
fundamentale care pot apărea pe perioada carantinei.

În luna aprilie 2020, ACTEDO a decis să extindă temporar aria de activitate a Rețelei Pro Bono
pentru a include domeniile cele mai afectate de pandemia de COVID-19. 

Astfel, pe lângă cazurile care vizau încălcarea drepturilor sau libertăților fundamentale,
avocații colaboratori ai Rețelei au acordat asistență juridică gratuită și pentru următoarele
probleme:
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Beneficiarii Rețelei Pro Bono
pentru Drepturile Omului în
2020-2021

Violență de gen (37,5%);
Dreptul la indemnizații (18,75%);
Discriminare (14,58%);
Dreptul muncii (12,5%);
Drepturile copilului (6,24%);
Drepturi locative (6,24%);
Malpraxis medical (2,08%);
Dreptul la proprietate (2,08%).

Femei, victime ale discriminării și violenței de gen;
Copii;
Persoane cu dizabilități;
Persoanele LGBTQ+;
Familii monoparentale;
Persoane fără venituri;
Persoane vârstnice;
Romi;
Situații particulare generate de pandemia COVID-19.

În 2020-2021, ACTEDO a primit 266 de solicitări de asistență juridică și reprezentare în
instanță, dintre care 102 au fost eligibile să beneficieze de asistență juridică pro bono,
solicitanții fiind persoane vulnerabile ale căror drepturi sau libertăți fundamentale au fost
încălcate. Au fost preluate 48 de cazuri eligibile de către avocații pro bono și 72 de beneficiari
ai asistenței juridice. S-a oferit asistență juridică/reprezentare în instanță pentru 43 de cazuri,
restul persoanelor renunțând la demersurile juridice. 

Solicitările au venit din 21 de județe din România, București și Chișinău (Republica Moldova).

Principalele arii de drepturile omului pentru care avocații pro bono au oferit asistență juridică
gratuită:

Grupurile vulnerabile din care au făcut parte beneficiarii asistenței juridice:
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Stelică-Cătălin Marin, asociat în cadrul
,,Dragne & Asociații”, București, Baroul
București

Alexandra Luchin, cabinet individual,
Timiș, Baroul Timiș

Violeta Andriuța, cabinet individual,
Chișinău, Baroul Chișinău

Alexandra Răileanu, cabinet individual,
Bacău, Baroul Bacău

Dana Maria Ona, cabinet individual,
Maramureș, Baroul Maramureș

Teodor Brătulea, avocat stagiar în cadrul
Societății profesionale de avocați ,,Aron
și Asociații”, București, Baroul București

Cosmin-Constantin Cojocariu, cabinet
individual, București, Baroul București

Raluca Goia, avocat stagiar în cadrul
Societății profesionale de avocați
,,Găureanu și Asociații”, București,
Baroul București

Raluca-Ioana Sima-Lenghel, avocat
stagiar, cabinet individual, Bihor, Baroul
Bihor

Luminița-Elena Andrieșcu, cabinet
individual, Dolj, Baroul Dolj

Marian Popa, cabinet individual, Dolj,
Baroul Dolj

Luminița Chiriac, cabinet individual, Iași,
Baroul Iași

Andra Badiu, cabinet individual, Cluj,
Baroul Cluj

Maria Mihaela Tuca, cabinet individual,
Sibiu, Baroul Sibiu

Alexandra-Larisa Chirilă, avocat stagiar
în cadrul ,,Cabinetului individual de
avocat Smău Manuela”, Iași, Baroul Iași

Bianca Mădălina Eva, avocat stagiar în
cadrul ,,Cabinetului individual de avocat
Covalciuc Mihai”, Iași, Baroul Iași

Crina Dan, cabinet individual, Bistrița-
Năsăud, Baroul București

Melania Demian, cabinet individual,
Sibiu, Baroul Sibiu

Luminița Susma, cabinet individual,
Galați, Baroul Galați

Ovidiu- Ștefan Costache, cabinet
individual, București, Baroul București

Lavinia Acasandrei, avocat stagiar în
cadrul ,,Cabinet individual Amariei
Camelia”, Suceava, Baroul Suceava

Iulia Pop, cabinet individual, Maramureș,
Baroul Maramureș

Cristina Nicorici, cabinet individual,
Timiș, Baroul Timiș

Avocați colaboratori

La finalul anului 2021, proiectul numără 106 avocați colaboratori. În 2020-2021 s-au alăturat
Rețelei Pro Bono 23 de avocați din 11 județe diferite, din municipiul București și Chișinău.
Aceștia sunt:
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Aura Iovan, București

Luminița Andrieșcu, Dolj

Smaranda Cristea, Iași

Cristina Diana Onică, Sălaj

Eva Rossler Doczy, Harghita

Teodora Godîncă-Herlea, Cluj

Cosmin-Constantin Cojocariu, București

Irinel Samoilă, București

Karacsony Erdei-Etel, Mureș

Denisa Ruge, Cluj

Diana Popescu, Argeș

Andrei Tărău, Bihor

Octavian Bochiș, Bihor

Alexandra Răileanu, Bacău

Loredana Prună, Galați

George Zlati, Cluj

Lucian Bernd Săuleanu, Dolj

Bianca Pantea, Cluj

Paula Manciulea, Alba

Cristina Filimon, București

Adelina Corina Dumitru (fostă Răcășan),
Cluj
Maria Mihaela Tucă, Sibiu

Avocați colaboratori

În 2020-2021, 23 avocați colaboratori au oferit asistență juridică și reprezentare în instanță în
regim pro bono:

Pentru Tabloul Avocaților Pro Bono și mai multe informații despre proiect, accesați
www.actedo.org/reteaua-pro-bono.
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Cazuri pro bono preluate în
perioada 2020-2021

Caz #1: Malpraxis medical
Grup vulnerabil: vârstnici
Aria de drepturile omului: #sănătate, #malpraxis

Domnul C. este un domn pensionar, domiciliat în jud. Cluj, care a făcut o reclamație de
malpraxis la Direcția de Sănătate Publică Cluj ca urmare a modului în care o doamnă medic s-
a ocupat de cazul soției sale. În 2016, aceasta a fost internată la un spital dintr-o localitate din
județ, unde a și decedat. Direcția de Sănătate Publică Cluj nu a sancționat cadrul medical, însă
comisia de etică a spitalului a emis un avertisment scris către aceasta. Așadar, domnul C. a
apelat la echipa ACTEDO pentru sprijin în instanță, în vederea contestării deciziei Direcției de
Sănătate Publică Cluj. 

Doamna avocat Denisa Ruge (Baroul Cluj) a preluat cazul și îi oferă asistență juridică și
reprezentare în instanță domnului C.

Caz #2: Discriminare
Grup vulnerabil: LGBTQ+ 
Aria de drepturile omului: #discriminare, #muncă

Domnul E. este un tânăr transgender, domiciliat în jud. Galați, care lucrează într-o instituție
culturală, fiind supus zi de zi la un tratament discriminatoriu. Recent, tânărul a primit o
evaluarea negativă a performanței, fără a fi motivată, pe care a contestat-o ulterior
conducerii instituției. Răspunsul primit din partea conducerii poate reprezenta un prim pas în
vederea concedierii disciplinare a tânărului pe motive discriminatorii (identitatea de gen).
Așadar, domnul E. a apelat la echipa ACTEDO pentru consiliere juridică în vederea evitării unei
concedieri abuzive.

 Doamna avocat Diana Cristina Onica (Baroul Sălaj) a preluat cazul și îi oferă asistență juridică
domnului E.
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Caz #3: Violență domestică
Grup vulnerabil: femei, copii
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #drepturilecopilului

Mama unui copil cu dizabilități a fost victima violenței domestice a fostului soț, împreună cu
care împarte custodia comună asupra copilului. Fostul soț nu se implică în ceea ce privește
asigurarea pensiei alimentare pentru procurarea medicamentelor de care copilul are nevoie.
În plus, femeia a depus o serie de plângeri privind violența la care a fost supusă, neprimind
sprijin din partea autorităților. Așadar, doamna a apelat la echipa ACTEDO și solicită sprijin în
instanță atât pe parte penală (în ceea ce privește amenințările fostului soț și violența
domestică), cât și pe parte civilă (privind obținerea custodiei exclusive a copilului). 

Domnul avocat Irinel Samoilă (Baroul București) a preluat cazul și îi oferă asistență juridică
pe parte penală, iar pe partea civilă, pentru solicitarea de custodie exclusivă a copilului, cazul
a fost preluat de către doamna avocat Eva Doczy-Rossler (Baroul Harghita).

Caz #4: Discriminare pe criteriul sănătății mintale la locul de muncă
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #discriminare, #dreptulmuncii, #sănătatemintală

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 (Baroul București) a preluat cazul și o ajută pe solicitantă în
identificarea opțiunilor juridice pe care le are la dispoziție pentru remedierea situației.
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Caz #5: Drepturi salariale ale unui asistent personal
Grup vulnerabil: femei, copii, persoane cu dizabilități
Aria de drepturile omului: #dreptulmuncii

Mama unui copil cu dizabilități care deține calitatea de asistent personal susține că nu
beneficiază integral de drepturile salariale ce decurg din această calitate și pretinde
recalcularea salariului de încadrare, prin acordarea unui spor de 15% și a unor vouchere de
vacanță, conform Legii 153/2017. De asemenea, își dorește majorarea cu 50% a sumei aferente
copilului minor din partea liceului, fiind un elev cu cerințe educaționale speciale. Această
ultimă cerință a fost asistată de Avocatul Poporului, primind o sentință nefavorabilă din
partea instanței, fără a i se comunica motivarea. Astfel, femeia are nevoie de sprijin juridic
privind formularea unei căi de atac.

Doamna avocat Diana Popescu (Baroul Argeș) a preluat cazul și îi oferă asistență juridică
mamei în cauză.



Caz #6: Dreptul de moștenire al unei persoane cu dizabilități
Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități
Aria de drepturile omului: #dreptsuccesoral

O persoană cu dizabilități (surdo-mută) a primit drept moștenire un bun imobil în care
locuiește în prezent, fără a avea vreo altă locuință. Persoana își dorește să se îndeplinească
toate formalitățile legale privind trecerea proprietății pe numele acestuia. Așadar, persoana
în cauză are nevoie de asistență juridică privind procedurile legale aferente. De asemenea,
beneficiază de sprijin din partea unei persoane în ceea ce privește comunicarea eficientă în
cadrul procedurilor. 

Doamna avocat Aura Iovan (Baroul București) a preluat cazul și îi oferă asistență juridică
persoanei în cauză.

17

Caz #7: Construire fără autorizație
Grup vulnerabil: familie monoparentală
Aria de drepturile omului: #locuire

Este vorba despre o femeie, mamă singură a unui copil, care a construit, fără autorizație, o
locuință pentru ea și copilul ei. În urma unor serii de reclamații, persoana a primit din partea
primăriei un termen de 8 luni pentru a demola imobilul. Cu toate acestea însă, acest imobil
este singura locuință pe care familia monoparentală o deține, demolarea acestuia accentuând
riscul celor doi de a rămâne fără adăpost. Femeia este conștientă de greșeala făcută, însă își
dorește să găsească o alternativă juridică prin care să înlocuiască sancțiunea demolării și are
nevoie de sprijin juridic în acest sens.

Doamna avocat Aura Iovan (Baroul București) a preluat cazul și oferă asistență juridică
familiei monoparentale.

Caz #8: Dreptul muncii după concediul de maternitate
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #dreptulmuncii

Unei doamne care s-a întors din concediul de creștere a copilului în ianuarie 2020 i s-a
comunicat de către societatea angajatoare că postul dânsei a fost restructurat din octombrie
2018, societatea aflându-se într-o reorganizare juridică, aspect care nu i-a fost transmis până
la acel moment, deși în decursul concediului a mai comunicat cu aceasta. În plus, societatea
angajatoare nu i-a răspuns solicitării doamnei de a-i transmite contractul de muncă și
organigrama de la momentul intrării în concediu, de la momentul restructurării și cea din
momentul actual, pentru a demonstra că restructurarea nu a fost efectuată pe persoană, ci pe
post în sine. Așadar, doamna are nevoie de consultanță juridică pentru a ști ce opțiuni are în
vederea contestării deciziei de concediere.

Domnul avocat Cosmin-Constantin Cojocariu (Baroul București) a preluat cazul și îi oferă
doamnei asistența juridică solicitată.



Caz #9: Hărțuire sexuală
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #hărțuiresexuală

Este vorba despre o doamnă care a fost victima unei hărțuiri sexuale. Dânsa a avut parte de
avocat din oficiu la care a renunțat ulterior, iar acum are nevoie de asistență juridică pentru
cazul aflat momentan la apel. 

Domnul avocat Andrei Tărău (Baroul Bihor) a preluat cazul și îi oferă doamnei asistența
juridică de care are nevoie.

Caz #10: Hărțuire persoană transgender
Grup vulnerabil: persoane LGBTQ+
Aria de drepturile omului: #hărțuire, #locuire

Este vorba despre o persoană transgender care locuiește în chirie în București. Proprietara
apartamentului a început să îi solicite o sumă mai mare pentru întreținere față de cum au
convenit în mod inițial și față de cât este stipulat în facturile din acea perioadă. Ulterior,
proprietara a început să o amenințe în repetate rânduri, să o evacueze pe nedrept și chiar să îi
amenințe și hărțuiască pe membrii familiei sale. Doamna are nevoie de asistență în
clarificarea situației întreținerii și formularea unei plângeri penale împotriva proprietarei. 

Doamna avocat Teodora Godîncă-Herlea (Baroul Cluj) a preluat cazul și îi oferă asistență
juridică solicitantei.
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Caz #11: Șomaj tehnic
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #dreptulmuncii, #somajtehnic

O doamnă intrată în șomaj tehnic, dar care a mai desfășurat anumite activități de acasă, a
refuzat să mai continue munca, menținându-și totuși șomajul tehnic. Angajatorul a obligat-o
să intre în concediu fără plată, amenințând-o că o va concedia prin desființare de post dacă
refuză acest lucru. Deși șomajul tehnic a fost prelungit până la data de 1 iunie, următoarea zi a
fost înștiințată de intenția concedierii. Dânsa are nevoie de consiliere juridică cu privire la
legalitatea deciziei de concediere.

Domnul avocat Cosmin-Constantin Cojocariu (Baroul București) a preluat cazul și îi oferă
asistență juridică doamnei în cauză.



Caz #12: Abandon de familie
Grup vulnerabil: femei, copii
Aria de drepturile omului: #custodiecomună, #pensiealimentară

Mamă a doi copii gemeni a reușit să obțină, în urma divorțului, custodia comună cu domiciliul
stabilit la dumneaei și cu obligația fostului soț de a plăti pensie alimentară copiilor. Cu toate
acestea însă, bărbatul nu și-a mai îndeplinit această obligație de peste un an, femeia fiind
nevoită să apeleze la un executor judecătoresc pentru a obține o parte din bani. Întrucât fostul
soț a rămas fără job, femeia nu a reușit să obțină banii pentru cei doi copii, astfel că s-a decis
să depună o plângere penală pentru abandon de familie. Din păcate aceasta a fost clasată, iar
acum doamna are nevoie de asistență juridică pentru atacarea acestei soluții în instanță. 

Domnul avocat Octavian Bochiș (Baroul Bihor) a preluat cazul și îi oferă femeii asistența
juridică de care are nevoie.
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Caz #13: Dreptul la pensie al persoanelor cu dizabilități
Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități mintale
Aria de drepturile omului: #sănătatemintală, #pensie

Domnul H. suferă de bipolaritate. Acesta a fost internat în mai multe rânduri pe baza
afecțiunii respective și susține că nu a primit pensia de care ar fi trebuit să beneficieze încă de
la începutul încadrării acestuia într-un grad de handicap. Respectiv, domnul solicită asistență
juridică în apărarea drepturilor sale ca persoană cu dizabilități.

Doamna avocat Diana Cristina Onica (Baroul București) îi oferă domnului H. sprijin juridic
pentru apărarea dreptului său la pensie de invaliditate.

Caz #14: Abandon de familie
Grup vulnerabil: femei, copii
Aria de drepturile omului: #pensiealimentară, #custodieexclusivă

Doamna K. dorește să depună o plângere penală împotriva fostului soț pentru abandon de
familie prin neplata pensiei alimentare timp de 3 ani. Din ianuarie 2019, conform ultimei
hotărâri judecătorești, fostul soț ar fi trebuit să achite pensia alimentară în valoare de 1/6 din
venitul minim garantat pe țară, plus cheltuielile de judecată, sume pe care domnul nu le-a
achitat. Doamna s-a prezentat la un executor judecătoresc în octombrie 2019, însă nu a fost
recuperată suma datorată, executorul afirmând că poate urmări veniturile fostului soț doar
din Suceava și Botoșani, aspect defavorabil pentru doamnă, care dorește urmărirea
veniturilor din întreaga țară. Prin urmare, doamna solicită asistență juridică pentru
formularea unei întâmpinări către Judecătoria Suceava. De asemenea, aceasta ar avea nevoie
și de consultanță în vederea posibilității obținerii custodiei exclusive a minorului în contextul
abandonului de familie. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Luminița Andrieșcu (Baroul Dolj), care îi va oferi
doamnei K. suportul juridic de care are nevoie.



Caz #15: Contestarea încadrării în grad de handicap a unui copil cu dizabilități 
Grup vulnerabil: copii, persoane cu dizabilități
Aria de drepturile omului: #sănătate, #drepturisociale

Doamna L. locuiește în Giurgiu și este mamă a unei fetițe cu autism. Aceasta a depus o
contestație a hotărârii și a certificatului de încadrare în grad de handicap, după ce fetița a fost
trecută de la gradul ”grav” la ”accentuat”. Doamna susține că încadrarea într-un grad mai
ușor este neîntemeiată, și nu are la bază criterii legale. Respectiv, aceasta are nevoie de
suport juridic în vederea demersurilor pentru încadrarea fetiței în gradul ”grav”, cu asistent
personal. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Eva Doczy-Rossler (Baroul Harghita), care îi oferă
doamnei L. asistență juridică la distanță.

Caz #16: Solicitare de acordare a unei burse medicale unor copii cu dizabilități
Grup vulnerabil: copii
Aria de drepturile omului: #drepturisociale

O persoană din județul Hunedoara, mamă a unor gemeni cu dizabilități susține că au fost
încălcate drepturile acestora, prin neacordarea bursei medicale, pentru care doamna a scris
cerere încă de la începutul anului școlar 2019-2020. Ultima solicitare pe care aceasta a făcut-o
în acest sens a fost în mai 2020 direct primăriei, însă nu a primit nici un răspuns. Respectiv,
doamna solicită acordarea burselor retroactiv.

Cazul a fost preluat de doamna avocat Alexandra Răileanu (Baroul Bacău), care îi va oferi
mamei copiilor suportul juridic necesar în vederea obținerii burselor medicale.
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Caz #17: Abuz în familie
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #locuire, #integritatefizică, #integritateemoțională

O femeie a fost agresată fizic și emoțional de către mama ei, fiind ulterior evacuată într-un
mod abuziv din propria locuință. În acest sens, femeia are nevoie de sprijin juridic pentru a-și
recupera locuința.

Cazul a fost preluat de doamna avocat Smaranda Cristea (Baroul Iași) care îi oferă asistența
juridică de care femeia are nevoie.



Caz #18: Lipsă de respect a cadrelor medicale
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #sănătate

Unei doamne i-a fost refuzată diagnosticarea și a fost tratată cu lipsă de respect de cadrele
medicale de la un spital județean din Galați, la care a mers după ce a contactat niște paraziți
externi. În plus, din cauza acelor paraziți și a faptului că doamna este hiperalergică, a făcut un
edem glotic (umflarea zonei gâtului cauzată de o reacție alergică puternică). Ca urmare a
acestor simptome, a dorit internarea la urgențe, unde personalul medical a umilit-o și a
tratat-o oribil. Fiica dânsei a încercat să obțină detalii la diverse instituții despre cum poate
depune o plângere împotriva cadrelor medicale ale celor două spitale, însă nu a primit niciun
răspuns concludent despre ce procedură trebuie să urmeze. Așadar, aceasta dorește asistență
juridică cu privire la depunerea plângerii legată de modul în care a fost tratată mama sa. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Loredana Prună (Baroul Galați) care îi oferă asistența
juridică de care fata are nevoie.
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Caz #19: Abuz emoțional
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #hărțuire

O fată este șantajată de fostul iubit cu publicarea unor poze indecente, dacă aceasta nu
acceptă să se împace cu el. În plus, tânăra susține că este amenințată în mod continuu de
acest bărbat și își dorește să rezolve această problemă în instanță. 

Cazul a fost preluat de avocatul George Zlati (Baroul Cluj) și îi oferă tinerei asistență juridică.

Caz #20: Violență domestică
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #hărțuire

Este vorba despre o femeie, victimă a violenței domestice, care a fost dată afară din casă de
către fostul soț, împreună cu copilul minor. Femeia are nevoie de sprijin în instanță pentru a
redobândi locuința și a-l îndepărta pe fostul soț. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Eva Doczy-Rossler (Baroul Harghita) și îi oferă femeii
asistența juridică de care are nevoie.
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Caz #21: Dreptul la pensie
Grup vulnerabil: persoane vârstnice
Aria de drepturile omului: #dreptullapensie

Domnul V., domiciliat în Bacău, a depus un dosar la Casa de Pensii cu o cerere de pensionare.
Cererea i-a fost respinsă din motivul că nu îndeplinește criteriul limitei de vârstă. Totuși,
domnul susține că are vârsta necesară pensionării, respectiv, îndeplinește acest criteriu.
Acesta a depus contestație și are cauză la Tribunalul Bacău. 

Doamna avocat Alexandra Răileanu (Baroul Bacău) a preluat cazul și îi va oferi asistență
juridică Domnului V. în vederea soluționării cererii.

Caz #22: Dreptul la pensie a copiilor cu dizabilități 
Grup vulnerabil: copii, persoane cu dizabilități
Aria de drepturile omului: #dreptullapensie

Doamna Z. este o mamă singură a doi copii, dintre care unul este un copil cu dizabilități. Tatăl
acestora a luat un credit în scopul achiziționării unui apartament și nu l-a mai plătit după ce
cei doi au divorțat. Domnului i s-a pus poprire pe veniturile din salarii, însă după contactarea
unui executor judecătoresc acesta a reușit să se sustragă popririi. În momentul de față, este
supusă popririi pensia copilului cu dizabilități. Doamna Z. a încercat să contacteze banca
pentru a afla motivul supunerii popririi a pensiei copilului și care este suma rămasă spre
întoarcerea restului creditului. I s-a spus că nu se poate să i se comunice astfel de informații,
întru cât nu dumneaei este titulara creditului, iar tatăl copiilor refuză să contacteze familia.

Doamnul avocat Lucian Bernd Săuleanu (Baroul Dolj) a preluat cazul și îi va oferi asistență
juridică Doamnei Z. în vederea rezolvării favorabile a situației create.

Caz #23: Abuz sexual asupra copiilor
Grup vulnerabil: femei, copii
Aria de drepturile omului: #drepturilecopiilor, #violențăîmpotrivafemeilor, #violențăsexuală

Este vorba despre tânăra M., victimă a unui abuz sexual. Persoana care a abuzat-o atunci când
victima era încă copil face parte din familia acesteia. Părinții fetei știau despre infracțiunea
comisă de către unchiul mamei victimei, însă nu au apelat la poliție. Tânăra M. afirmă că s-a
simțit neputincioasă, atunci când era minoră, să întreprindă acțiuni legale împotriva
abuzatorului. 

Doamna avocat Luminița Andrieșcu  (Baroul Dolj) a preluat cazul și îi va oferi tinerei asistența
juridică necesară.



Caz #24: Violență domestică
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #drepturiparentale

Este vorba despre o femeie din municipiul București care a fost abuzată fizic și amenințată în
mod repetat de către fostul partener în fața copilului celor doi. În urma unui episod violent
aceasta a reușit să fugă în vecini, unde a contactat poliția. În concret, doamna a solicitat
asistență juridică pentru constituirea ca parte civilă – adică solicitare de daune – în două
dosare în care are calitatea de persoană vătămată: un dosar pentru violență în familie
raportată la infracțiunea de loviri și alte violențe și un dosar pentru amenințare. Totodată,
doamna a avut nevoie de asistență juridică și în procesul privind custodia copilului. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Bianca Pantea (Baroul Cluj).

Caz #25: Dreptul la pensie alimentară
Grup vulnerabil: femei, copii
Aria de drepturile omului: #dreptulfamiliei, #dreptullapensie

O tânără studentă din județul Alba nu beneficiază de pensia alimentară cuvenită din partea
tatălui. Anterior, acesta a fost dat în judecată de mama fetei, însă fără rezultate favorabile. De
asemenea, tânăra afirmă că este amenințată în mod constat de tatăl său, fiind insultată și
bătută încă din copilărie. 

Doamna avocat Paula Manciulea (Baroul Alba) a preluat cazul și îi va oferi tinerei asistență
juridică în vederea obținerii pensiei alimentare.
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Caz #26: Hărțuire
Grup vulnerabil: persoane infectate cu HIV/SIDA, persoane LGBT
Aria de drepturile omului: #integritatefizică, #integritateemoțională, #hărțuire

Este vorba despre un domn din municipiul București care a avut o relație de lungă durata cu
un bărbat, iar în urmă despărțirii, fostul partener îl hărțuiește constant. Solicitantul a fost
infectat cu HIV de către fostul partner, acesta din urmă având cunoștință despre problemele
de sănătate pe care le are, a mințit pentru a-l face pe solicitant să înceapă o relație. După
despărțire, solicitantul s-a implicat într-o altă relație, iar din acel moment fostul partner a
început să îi trimită scrisori de amenințare, să îi hărțuiască familia și să îl urmărească. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Teodora Godîncă-Herlea (Baroul Cluj), care
sprijină victima în demersurile legale împotriva fostului partener.



Caz #27: Violență domestică
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #dreptulfamiliei

Este vorba de o femeie din municipiul București, victimă a violenței domestice, care a fost
dată în judecată pentru nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului după ce a
încercat să-și apere copilul de agresiunile fostului soț. Doamna a fost căsătorită cu un
cetățean străin, din căsătorie rezultând un copil. În timpul căsătoriei aceasta a fost victima
violenței conjugale, obținând un ordin de protecție față de soț. Ulterior, cei doi au divorțat,
copilul fiind încredințat femeii, tatăl beneficiind de un program de vizită în prezența mamei.
Acest regim de exercitare al autorității părintești a fost ulterior schimbat, în prezent tatăl
având un program de vizită fără prezența mamei. Femeia susține că după timpul petrecut cu
tatăl ei, minora a venit de multe ori acasă plângând și prezentând vânătăi, semn că a fost
abuzată fizic de către tată. Uneori rănile erau atât de grave, încât a fost nevoită să o ducă pe
minoră la urgențe. În acest context, femeia i-a interzis fostului soț să mai aibă legături cu
minora, motiv pentru care i s-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea măsurilor privind
încredințarea minorului. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Aura Iovan (Baroul București).
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Caz #28: Agresiune sexuală asupra unui minor
Grup vulnerabil: copii
Aria de drepturile omului: #drepturilecopilului, #victimealeviolențeisexuale

Este vorba despre un băiețel de 11 ani din județul Dâmbovița care a fost agresat sexual de către
alți trei minori din aceeași localitate. Ca urmare a agresiunilor și traumei suportate, reacția
autorităților a fost mutarea forțată a minorului din familia sa la sediul DGASPC Dâmbovița sub
acuzațiile de neglijență.

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Aura Iovan (Baroul București), care consiliază
rudele apropiate cu privire la posibilitatea de întoarcere a copilului în cadrul familiei.

Caz #29: Agresiune sexuală
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențăsexuală

Este vorba despre o tânără studentă de 20 de ani din județul Iași care a depus plângere penală
pentru agresiune sexuală. În concret, pentru a-și trata anumite tulburări emoționale și la
recomandarea prietenei sale, tânăra a recurs la ședințe de terapie alternativă desfășurate de
către un bărbat în vârstă de 45 de ani. În timpul ședinței acesta i s-a propus un masaj în cadrul
căreia tânăra a fost agresată sexual. Din cauza fricii, persoana nu a putut riposta, iar în urma
unor discuții ulterioare avute cu bărbatul a aflat că încă două persoane au fost supuse
aceluiași tratament. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Smaranda Cristea (Baroul Iași), care sprijină
victima în inițierea anchetei penale.



Caz #30: Dreptul la pensie
Grup vulnerabil: persoane vârstnice
Aria de drepturile omului: #dreptullapensie

Este vorba despre situația unui domn în vârstă de 68 de ani din județul Olt diagnosticat cu
Parkinson. În cartea sa de muncă, anii 1989-1990 nu figurează. În urma mai multor solicitări
depuse la arhivele fostului loc de muncă pentru recunoașterea anilor lucrați, solicitantul nu a
primit un răspuns favorabil. Domnul are nevoie de acea vechime în muncă pentru a putea fi
eligibil să primească pensie, în lipsa acesteia nefiind întruniți cei 15 ani de cotizație necesari. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Luminița Andrieșcu (Baroul Dolj).

Caz #31: Drepturi locative pentru persoane cu dizabilități
Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități
Aria de drepturile omului: #dreptullalocuire, #drepturisociale, #dizabilitate

Este vorba despre un domn din Brașov cu dizabilitate locomotorie care, între 2011 și 2018, a
întocmit numeroase dosare către autoritățile locale pentru acordarea unei locuințe sociale, pe
care a primit-o într-un final în 2018. Imobilul era însă într-o condiție proastă, nelocuibilă,
astfel că în prezent domnul locuiește cu părinții săi la etajul 3 al unui bloc fără lift, mama
acestuia ajutându-l să se deplaseze, tatăl având probleme de sănătate mintală. În 2021 acesta
s-a hotărât să intenteze proces împotriva Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și
Protecției Sociale și Primăriei Brașov pentru trauma creată în tot acest timp și pentru
indiferența cu care i-a fost tratat cazul. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Aura Iovan (Baroul București).
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Caz #32: Discriminare la angajare a unei femei nevăzătoare
Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, femei
Aria de drepturile omului: #dreptullalocdemuncă, #drepturileomului, #discriminare

O tânără din București cu dificultăți de vedere, aflată la început de carieră, a fost discriminată
din cauza dizabilității acesteia în repetate rânduri în cadrul interviurilor în vederea angajării,
inclusiv pentru un post care se adresa exclusiv persoanelor cu dizabilități. Solicitanta ne-a
contactat pentru a obține consultanță de specialitate în cazul ei, dar și pentru a înainta o
plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Cristina Filimon (Baroul București).



Caz #33: Violență psihologică
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #violențăpsihologică

Este vorba despre o solicitare de asistență juridică, în cazul unei femei supuse violenței
psihologice exercitate de către actualul soț. Solicitanta a fost nevoită să-și părăsească
domiciliul și să se mute în chirie împreună cu copilul ei minor de 4 ani din cauza atmosferei
tensionate de acasă. Soțul îi adresează în continuare injurii și amenințări prin mesaje, iar
recent a încercat să o bruscheze pentru a-i șterge mesajele din telefon. Bărbatul nu își
îndeplinește obligația de întreținere față de minoră conform înțelegerii dintre soți din
momentul în care femeia s-a mutat de acasă (plata grădiniței), în schimb se poartă frumos cu
minora și îi cumpără lucruri de care nu are neapărat nevoie. Solicitanta dorește asistență
juridică pentru procedura de divorț, întrucât nu dispune de mijloacele financiare necesare
angajării unui avocat.

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Adelina Corina Dumitru (fostă Răcășan) (Baroul
Cluj).
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Caz #34: Agresiune sexuală în cuplu
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențăsexuală, #violențădegen, #violențădomestică

Este vorba despre o persoană, victima agresiunii sexuale de către fostul iubit. Ea a fost
agresată sexual de către acesta de mai multe ori, aceste episoade având loc în luna aprilie. Ea
dorește să depună plângere penală, însă consideră că nu va fi luată în serios fără un avocat
care să o ajute în acest sens. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Smaranda Cristea (Baroul Iași).

Caz #35: Drepturile consumatorului
Grup vulnerabil: persoane de etnie romă, familii cu mai mult de 2 copii în situații de risc
Aria de drepturile omului: #incluziunesocială, #drepturileconsumatorului

Un nou caz preluat prin Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului vizează o familie de etnie
romă, cu posibilități materiale extrem de precare, care a fost nevoită să încheie un
abonament pentru servicii de internet pentru a da posibilitatea copiilor să participe la școala
online. Între timp însă cei de la firma furnizoare le-au propus un nou tip de abonament.
Neînțelegând pe deplin condițiile contractului, familia și-a reînnoit abonamentul iar în
prezent se află în imposibilitate de a plăti facturile aferente. Ei au nevoie în primul rând de o
consultație juridică pentru a identifica căile legale care ar duce la rezolvarea situației. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Cristina Diana Onica (Baroul Sălaj).



Caz #36: Discriminare de gen (maternitate) la locul de muncă
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #discriminare, #dreptulmuncii

Doamna S. locuiește în jud. Dolj și este victimă a comportamentului abuziv al angajatorului.
Acest comportament a început să apară în momentul în care ea a rămas însărcinată, iar la
întoarcerea din concediul de creștere a copilului a fost concediată. Doamna a contestat
concedierea în instanță, care i-a dat câștig de cauză, astfel că a fost reangajată, însă
angajatorul refuză să îi acorde retroactiv drepturile salariale. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Erdei-Etel Karacsony (Baroul Mureș).

Caz #37: Violență domestică și agresiune sexuală
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #agresiunesexuală, #viol

Un nou caz a fost preluat prin intermediul Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului. Este
vorba despre o doamnă din județul Constanța, victimă a agresiunii sexuale și a violenței din
partea fostului concubin. Doamna a născut prematur din cauza șocului declanșat de
concubinul care a forțat-o să întrețină relații intime cu el. Când s-a întors din spital, după
naștere, concubinul a încercat să o forțeze din nou. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Smaranda Cristea (Baroul Iași), care în prezent o
sprijină pe solicitantă în deschiderea unui proces împotriva agresorului.
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Caz #38: Pornografie neconsensuală
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #pornografieneconsensuală, #violareaviețiiprivate

Această solicitare de asistență juridică pro bono vine din partea unei tinere ale cărei poze cu
conținut explicit au fost publicate fără voia ei pe o rețea de socializare. În urma unei
conversații purtate online, solicitanta a trimis celui pe care l-a crezut a fi interlocutorul ei
poze în care aceasta apărea în ipostaze intime. Mai târziu a aflat că pe contul destinatarului
era logată de fapt o altă persoană, care a început să îi adreseze injurii și a publicat pozele fără
acordul ei. Ca urmare a acestui eveniment, solicitanta intenționează să formuleze plângere
penală. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Luminița Andrieșcu (Baroul Dolj).
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Caz #39: Divorț în caz de violență domestică
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #violențădomestică, #divorț

În cazul de față este vorba despre o doamnă din București, victimă a violenței domestice din
partea soțului său (violență care a fost exercitată atât asupra sa, cât și asupra copilului lor
minor). La momentul de față există un ordin de protecție împotriva soțului, iar acesta nu este
primul ordin. Au existat și în trecut ordine de protecție, însă de fiecare dată bărbatul a
continuat violențele fizice și psihice asupra soției lui odată ce ordinul a încetat. Doamna
dorește să iasă din situația abuzivă, deschizând un proces de divorț și partaj, pentru care are
nevoie de asistență și reprezentare juridică. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Aura Iovan (Baroul București).

Caz #40: Violarea vieții private
Grup vulnerabil: femei
Aria de drepturile omului: #demnitatepersonală, #violareaviețiiprivate

Este vorba despre un caz de violare a vieții private, solicitarea venind din partea unei doamne
denigrate de o publicație online pe care postează diverse articole ofensatoare despre femei, cu
scopul de a le umili public. Până în prezent, doamna a depus plângere la poliție și la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Doamna
dispune de dovezi și are nevoie de sprijin în inițierea demersurilor juridice. 

Cazul a fost preluat de către un avocat colaborator, care o consiliază și care sprijină victima în
aceste demersuri.

Caz #41: Custodie în caz de violență domestică
Grup vulnerabil: femei, copii
Aria de drepturile omului: #violențădomestică

Doamnă I., din județul Cluj, este victimă a violenței domestice din partea soțului său. Pentru a
ieși din această relație abuzivă, doamna dorește începerea unui proces de divorț, însă
momentan prioritară pentru ea este câștigarea custodiei copilului minor pe care îl au
împreună. În trecut, cei doi soți au apelat la un mediator, însă aceste demersuri nu au avut
nicio finalitate. Soțul doamnei I. o supune la aceasta la agresiuni fizice asupra ei, precum și la
alte forme de control, de pildă nu îi permite să iasă singură cu copilul afară, îi verifică
telefonul și activitățile. Doamna nu deține venituri pentru a se apăra într-un posibil proces de
divorț, nefiind angajată cu contract de muncă la momentul actual. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Adelina Corina Dumitru (fostă Răcășan) (Baroul Cluj),
care o sprijină pentru a obține custodia copilului său și a înainta divorț.



Caz #42: Executare silită nelegală a unei familii monoparentale
Grup vulnerabil: familie monoparentală în situație de risc
Aria de drepturile omului: #drepturilocative, #executaresilită

Un tânăr din județul Sălaj, care locuiește singur alături de tatăl și fratele său, ne-a contactat în
urma dispunerii nelegale a executării silite asupra proprietății deținute de tatăl său. Acesta
din urmă are o serie de antecedente penale, fapt care a contribuit la situația extrem de dificilă
din punct de vedere financiar a familiei, aceasta aflându-se în prezent în riscul de a-și pierde
toate bunurile și de a rămâne fără locuință. 

Cazul a fost preluat de către doamna avocat Cristina Diana Onica (Baroul Sălaj), care oferă
asistență familiei pentru a încerca să găsească opțiuni pentru a împiedica executarea silită.

Caz #43: Indemnizații pentru un copil cu dizabilități
Grup vulnerabil: copii cu dizabilități
Aria de drepturile omului: #drepturilepersoanelorcudizabilități

Este vorba despre o doamnă din județul Brașov, mamă a unui copil cu dizabilități și asistent
personal al acestuia, care are nevoie de asistență juridică în privința mai multor procese în
care este parte, respectiv pe care dorește să le deschidă. În principal, dânsa susține că ar fi
vorba despre: (1) două procese cu privire la aplicarea greșită a grilei de salarizare și
neacordarea sporului pentru condiții vătămătoare și a stimulentului de risc. Conform dânsei,
la primăria din oraș se acordă aceste sporuri și o grilă de salarizare corectă numai celor din
aparatul administrativ, nu și asistenților personali. (2) Un proces pe care ar dori să-l deschidă,
deoarece spune că liceul din oraș unde studiază fiul ei nu-i acordă acestuia alocația de hrană,
conform legii. 

Cazul a fost preluat de doamna avocat Luminița Andrieșcu (Baroul Dolj).
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Formular solicitare asistență juridică pro bono

Formular de înscriere în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului avocați

Dacă doriți să solicitați asistență juridică pro bono, vă rugăm să completați următorul
formular:

Dacă sunteți avocat/ă și doriți să vă alăturați Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, vă
invităm să vă înscrieți prin acest formular:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAMGaAOTrkiMClCfHNkd2ISnbBmW2xxAjq6BuvF86-pUMVQ4VkxOQTZVNzVPNE44QlZZSkVTVzhONi4u&embed=true%22
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAMGaAOTrkiMClCfHNkd2ISnbBmW2xxAjq6BuvF86-pUMVBYRDUxSUs2TEVCNkFESzFETEhUVkNYSi4u&embed=false


Finanțator: Fond de securitate internă – Poliție, Comisia Europeană
Data de începere: 01-01-2019
Data încheierii: 31-04-2021
Durata: 28 de luni

Proiectul ROAR: Capacitarea Victimelor Criminalității Informatice a fost conceput pentru a
încuraja prevenirea și raportarea criminalității informatice, îmbunătățind în același timp
protecția și sprijinul pentru victime. Proiectul s-a axat pe trei țări: Portugalia, România și
Germania, mare parte din activități desfășurându-se în mod asemănător în aceste state.

ROAR și-a propus 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 a promovat cooperarea autorităților publice cu mediul privat, inclusiv cu industria
informatică, ce joacă un rol esențial în sprijinirea activităților de sensibilizare și informare a
publicului larg.

Coordonator: Asociația Portugheză pentru Sprijin pentru Victime (APAV)

Parteneri: Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (România), Parchetul
Public Portugalia (PGR), Garda Națională Republicană (GNR) Portugalia, Telecom Portugalia,
Weisser Ring (Germania).

Obiectiv central: promovarea prevenirii și raportării criminalității informatice și
îmbunătățirea protecției și serviciilor de sprijin pentru victime.

II. ROAR: Capacitarea
Victimelor
Criminalității
Informatice
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https://apav.pt/


1. Contribuirea la o înțelegere largă a fenomenului criminalității informatice;
2. Îmbunătățirea cooperării intersectoriale între serviciile de sprijinire a victimelor,
autoritățile judiciare, companiile IT și decidenți;
3. Crearea/ Îmbunătățirea procedurilor și regulamentelor pentru oferirea de sprijin
victimelor criminalității informatice, victimele infracțiunilor sexuale online;
4. 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;
5. Instruirea profesioniștilor pentru asistență specializată a victimelor infracțiunilor
informatice;
6. Crearea și implementarea unei rețele-pilot pentru asistență specializată a victimelor
infracțiunilor informatice, cu accent pe criminalitatea sexuală împotriva copiilor și a
tinerilor.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Organizarea de întâlniri de lucru pentru specialiști și decidenți;
Realizarea de vizite tehnice transfrontaliere;
Desfășurarea de ateliere tematice pentru autorități judiciare și specialiști;
Realizarea de ateliere tematice destinate copiilor și tinerilor;
Implementarea unei campanii de conștientizare.

1.
2.
3.
4.
5.

REZULTATE:
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Conferința internațională ROAR:
Provocări în furnizarea de
sprijin pentru victimele
criminalității informatice

În data de 3 noiembrie 2020 a avut loc Conferința internațională ROAR: Provocări în furnizarea
de sprijin pentru victimele criminalității informatice. Conferința a fost organizată de Asociația
APAV din Portugalia, cu sprijinul partenerilor de proiect ACTEDO, Garda Națională Republicană
Portugalia, Parchetul General Portugalia, Altice Portugalia și Weisser Ring Germania.

Conferința s-a desfășurat online, iar limba de comunicare a fost limba engleză. Ea s-a adresat
organelor judiciare, furnizorilor de servicii de sprijin pentru victime, fie ele publice sau ONG-uri,
reprezentanților mediului academic, precum și sectorului privat, în special din domeniul
telecomunicațiilor și a oferit o oportunitate unică de a afla despre experiențe transnaționale și
bune practici în prevenirea criminalității informatice, precum și de a discuta provocările în
investigarea acesteia și sprijinirea victimelor. 
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crearea de conturi și parole sigure;
riscuri asociate platformelor online de socializare și cum ne putem proteja;
ce este cyberbullying-ul;
ce facem dacă suntem victimele sau martori la cyberbullying;
ce este grooming-ul și cum ne protejăm de prădători sexuali;
cum evităm virușii, malware și tentativele de phishing online;
stima de sine și sănătatea mintală online;
resurse utile pentru informare & raportare.

În perioada ianuarie-martie 2021, ACTEDO a susținut 10 ateliere dedicate elevilor cu vârste
cuprinse între 11 și 16 ani, din Cluj-Napoca, despre utilizarea în siguranță a Internetului și a
rețelelor de socializare. 

La ateliere au participat aproximativ 230 de elevi, iar printre subiectele tratate s-au numărat:

OBSERVAȚIE: Dacă sunteți cadru didactic și doriți să utilizați la clasă materialele folosite în
cadrul atelierelor, le puteți descărca gratuit aici.
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Ateliere pentru elevi despre
cyberbullying și siguranța pe
Internet

http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/03/Siguranta-pe-Internet_ACTEDO_atelier-elevi.pptx


delimitări conceptuale ale criminalității informatice;
legislația națională și supranațională în domeniu;
bune practici în sprijinirea victimelor criminalității informatice;
obligația de raportare a cazurilor de criminalitate informatică a funcționarilor
publici;
pornografia non-consensuală („revenge porn”);
hărțuirea în mediul online;
racolarea minorilor în mediul online;
coruperea sexuală a minorilor;
pornografia infantilă.

În 18 și 25 februarie 2021, ACTEDO a organizat două webinarii pe subiectul criminalității
informatice, ambele susținute de domnul avocat George Zlati. 

Primul webinar, intitulat Perspective juridice asupra criminalității informatice, s-a adresat
avocaților și juriștilor din întreaga țară, iar cel de al doilea, numit Sprijinirea victimelor
criminalității informatice, a fost conceput special pentru practicieni și lucrători de sprijin
pentru victime ale criminalității informatice, cum sunt persoanele care activează în domeniul
serviciilor sociale de stat și reprezentanții de ONG-uri care lucrează cu victime ale
infracțiunilor cu precădere în sfera violenței domestice, instigare la ură sau alte asemenea,
asistenților sociali și psihologilor.

Printre subiectele tratate în cadrul webinariilor s-au numărat:

Webinarul 1 dedicat avocaților & juriștilor poate fi urmărit aici:
www.facebook.com/ACTEDO/videos/511019433628336  

Webinarul 2 dedicat lucrătorilor de sprijin poate fi urmărit aici:
www.facebook.com/ACTEDO/videos/185616126696315 

Webinarii pentru avocați și
practicieni privind
criminalitatea informatică
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http://www.facebook.com/ACTEDO/videos/511019433628336
http://www.facebook.com/ACTEDO/videos/511019433628336
http://www.facebook.com/ACTEDO/videos/185616126696315
http://www.facebook.com/ACTEDO/videos/185616126696315


definiții și exemple de infracțiuni informatice
cadrul juridic din România și Europa privind criminalitatea informatică
perspective teoretice pentru înțelegerea fenomenului
costul și impactul criminalității informatice
modele de intervenție pentru victime

ACTEDO a pus la dispoziție un manual despre criminalitatea informatică, creat special pentru
persoanele care lucrează cu victimele acestui fenomen în creștere. Manualul a fost publicat în
septembrie 2021.

Manualul conține:

Materialele pot fi descărcate mai jos:
           (1) Manual de proceduri criminalitate informatică ROAR (ROMÂNĂ)
                            Manual-proceduri - criminalitate informatica ROAR - RO

           (2) Procedures Manual Cybercrimes ROAR (ENGLISH)
                            Procedures  Manual Cybercrimes ROAR - EN

Manual de proceduri pentru
lucrătorii de sprijin pentru
victimele criminalității
informatice
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https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual-proceduri-criminalitate-informatica-ROAR-RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Procedures-Manual-Cybercrimes-ROAR-EN.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Procedures-Manual-Cybercrimes-ROAR-EN.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Procedures-Manual-Cybercrimes-ROAR-EN.pdf


ACTEDO a contribuit la un manual de formare privind asistența specializată pentru victimele
criminalității informatice, publicat în septembrie 2021. Manualul se adresează lucrătorilor de
sprijin și poate fi utilizat în sesiuni de formare pentru aceștia, organizate în următoarele 10
module:

MODULUL 1 – Înțelegerea fenomenelor de criminalitate informatică
MODULUL 2 – Cadrul legislativ privind criminalitatea informatică
MODULUL 3 – Victimizarea și impactul criminalității informatice
MODULUL 4 – Aspecte fundamentele în sprijinul specializat pentru victimele criminalității
informatice
MODULUL 5 – Sprijin specializat pentru victimele criminalității ciber-dependente
MODULUL 6 – Sprijin specializat pentru victimele înșelăciunilor online
MODULUL 7 – Sprijin specializat pentru victimele furtului de identitate ONLINE
MODULUL 8 – Sprijin specializat pentru copii și tineri victime ale abuzului sexual online
MODULUL 9 – Sprijin specializat pentru victimele cyberbullying-ului
MODULUL 10 – Sprijin specializat pentru victimele înșelăciunilor online în relațiile intime:
cyberstalking și pornografia non-consensuală

Materialele pot fi descărcate mai jos:
                (1) Manual de Formare: Asistență Specializată pentru Victimele Criminalității
                      Informatice (ROMÂNĂ)
                                      Manual de Formare ROAR - RO

                (2) Training Manual: Specialised Support to Victims of Cybercrime(ENGLISH) 
                                      Training Manual ROAR - EN

Manual de Formare: Asistență
Specializată pentru Victimele
Criminalității Informatice
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https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual_de_formare_ROAR_RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Training_Manual-ROAR_EN.pdf


III. INTERSECT – Altfel despre
discriminare

Proiectul INTERSECT – Altfel despre discriminare a avut drept scop combaterea discriminării
romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al
acesteia în societate; el a inclus o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la
nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și
monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul a sprijinit
capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul s-a adresat specific romilor LGBT+ și a dorit să pună pe agenda publică
intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

Activități:
1. Identificare a 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;
2. Reprezentarea intereselor tinerilor romi și romi LGBT în minim cincisprezece cazuri de
discriminare;
3. 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;
4. Realizarea unui studiu privind discriminarea romilor și a romilor LGBT în România.
Includerea de bune practici și a cazurilor identificate pe parcursul proiectului.
5. Campanie națională de conștientizare cu privire la discriminarea minorității rome și a
romilor LGBT. Realizarea de propuneri de politici publice specifice privind nediscriminarea.
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Proiectul a fost coordonat de CRJ - Centrul de Resurse Juridice și a fost implementat în
parteneriat cu următoarele organizații: ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și
Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din
România.

Calendar: august 2019 – iulie 2021

Finanțator: Proiect finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene
(2014-2020). Buget total estimat: 213.727,15 Euro, din care 170.980 Euro contribuție UE și
42.747,15 Euro contribuția organizațiilor care implementează proiectul.

http://www.crj.ro/
http://actedo.org/ro/
https://mozaiqlgbt.ro/
http://uctrr.ro/


Iași – Identitate culturală, cu accent pe păstrarea, cercetarea, dezvoltarea și promovarea
patrimoniului cultural rom și a identității rome în spațiul public. Evenimentul a fost
susținut de Corina G. Păun, din partea UCTRR.

Atelierul din Timișoara și-a propus să familiarizeze participanții cu noțiuni și principii de
nediscriminare, precum și să ofere o viziune de ansamblu asupra principalelor categorii
din societatea românească vulnerabile la discriminare sau marginalizare. S-a discutat
despre: forme de discriminare – directă, indirectă, multiplă; cauzele și efectele
discriminării; exemple și spețe de discriminare din mass media, politică etc. Eveniment
facilitat de Alexandra Columban, ACTEDO.

București – Identități de gen, orientări romantice și discriminare în România (incluzând
teme precum: Intersecționalitate: etnie, gen, orientare romantică; Cauze și efecte ale
discriminării persoanelor de etnie romă și LGBTQIA+ sau Exemple de strategii personale și
bune practici în combaterea discriminării persoanelor rome și LGBTQIA+ în România).
Eveniment susținut de Roxana Marin, Asociația MozaiQ LGBT.

Brașov – Haina sau maioul – Ce ne face pe noi să fim noi? – Atelier de autocunoaștere și
reflecție asupra identităților noastre, ale lor, ale tuturor, în cadrul căruia s-a discutat
despre: Cum ne influențează viețile intersecția dintre diversele identități, fără ca noi să o
conștientizăm?; Cum să gestionăm astfel de situații de viață? sau Cum ne protejează legea
și ce trebuie să facem pentru a beneficia de protecția legală? Eveniment susținut de Iulian
Stoian, Asociația MozaiQ LGBT.

Cluj-Napoca – Egalitate de gen și intersecționalitate, incluzând teme precum: Repere
istorice în emanciparea femeilor în România și în lume; Ce este egalitatea de gen și cum o
măsurăm?; Mituri despre egalitatea de gen & feminism; Rolul bărbaților în promovarea
egalității de șanse; Gen și intersecționalitate în România: experiențe ale femeilor rome și
ale femeilor LGBTQIA+. Eveniment susținut de Alexandra Columban, ACTEDO.

În perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, Centrul de Resurse Juridice (CRJ),  Centrul de
Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO),  Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea
Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR) au susținut online cinci ateliere de lucru cu
studenți din cinci orașe (Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara) pe teme privind
intersecționalitatea dintre etnie (etnia romă), orientare sexuală, identitate de gen și
nediscriminare.

Atelierele au fost organizate după cum urmează:

Ateliere cu studenți despre
intersecționalitate: etnie (etnia
romă), orientare sexuală, gen și
nediscriminare
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În cadrul proiectului „INTERSECT – Altfel despre discriminare”, a apărut broșura Abecedar de
antidiscriminare: etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională.
Materialul se adresează publicului larg și oricui dorește să se familiarizeze cu noțiuni de
(anti)discriminare, cu istoria și cultura romă și LGBT+, precum și cu egalitatea de gen.
Structura publicației este:

Capitole:
I. Introducere în „INTERSECT – Altfel despre discriminare”
II. Despre discriminare și dreptul la nediscriminare
III. Romii: trecut și prezent
IV. LGBTQIA+ în România: o perspectivă de ansamblu
V. Despre egalitatea de gen

Introducerea Broșurii “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de
gen din perspectivă intersecțională” ne oferă câteva dintre datele îngrijorătoare care ne-au
determinat să demarăm acest proiect:

„Studiile adresate specific tinerilor sau cadrelor didactice au rezultate la fel de îngrijorătoare.
În 2014, aproximativ 53% dintre tineri considerau persoanele homosexuale neacceptabile. În
2019, 47,9% dintre tineri resping atât avortul, cât și homosexualitatea, iar variabilele legate de
religie au influențe specifice în această privință. 33,8% dintre tineri cred că persoanele LGBT+
au drepturi suficiente și 22,9% cred că au prea multe drepturi. 1 din 4 elevi de liceu consideră că
homosexualii și lesbienele sunt niște ființe inferioare şi doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul
unui profesor sau al directorului în cazul în care ar fi martorul unei situații în care un coleg ar
fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă orientare sexuală.

Cel puțin unul din opt profesori susține direct segregarea școlară pe criteriul etnic, fiind în
favoarea plasării elevilor romi în clase separate; și, întrebați pe cine nu ar dori să aibă ca
vecini, 32% dintre profesorii respondenți au afirmat că nu ar dori vecini de rasă diferită, 31,4%
– imigranți, muncitori din străinătate, 40,1% – homosexuali, 34,2% – persoane de altă religie,
34,5% – cupluri necăsătorite care trăiesc împreună, 35% – persoane care vorbesc o altă limbă
și 42,7% – romi.”

Descărcați aici broșura Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de
gen din perspectivă intersecțională.

Abecedar de antidiscriminare:
etnie, orientare sexuală și
identitate de gen din
perspectivă intersecțională
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https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/01/INTERSECT-abecedar-antidiscriminare.pdf


În 20 martie 2021, ACTEDO a organizat un eveniment informal pentru studenți și persoane
rome, LGBT și rome LGBT, anume o seară de film, al cărei scop a fost încurajarea unui dialog
pe tema intersecționalității dintre etnie și orientare sexuală/ identitate de gen în România
contemporană.
 
Filmul vizionat a fost Soldații: Poveste din Ferentari, film din 2017 în regia Ivanei Mladenovic,
bazat pe romanul eponim al lui Adrian Șchiop, care abordează deloc sentimentalist o relație
între doi bărbați: Adi, un antropolog de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută
în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele, și Alberto, un rom sărac, fost
pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască cântăreți de manele.

La eveniment - care a respectat toate măsurile de siguranță impuse de pandemie - au
participat 11 persoane (studenți, persoane rome, persoane LGBT și membri ACTEDO), iar
vizionarea a fost urmată de o discuție liberă moderată de Eliza Ciocîrlan din partea ACTEDO.

Seară de film la Cluj-Napoca
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Povestea Dorei 
Povestea lui Daniel
Povestea Adinei
Povestea Izabelei
Povestea lui George

Vă prezentăm poveștile de viață a cinci persoane rome, dintre care patru LGBTQ, din întreaga
țară, cu experiențe de viață foarte diferite, cu niveluri de educație și profesii diverse, la fel ca
personalitățile lor. Sunt povești despre căutări personale și auto-descoperire, bucurii și
victorii personale, despre traume și vindecare, despre greutăți și povești de dragoste. 

Este vorba de Adina, femeie romă; Dora, persoană romă maghiară non-binară; George, bărbat
rom homosexual; Izabella, femeie romă lesbiană și Daniel, bărbat rom homosexual.

La intersecția mai multor lumi.
Poveștile de viață ale unor
persoane rome și rome LGBTQ+
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http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/07/Povestea-Dorei-web.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/07/Povestea-Dorei-web.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/07/Povestea-lui-Daniel-web.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/07/Povestea-Adinei-web.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/07/Povestea-Izabelei-web.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/07/Povestea-lui-George-web.pdf


În mai 2021, ACTEDO a lansat un document de poziție care documentează și expune tendința
îngrijorătoare de marginalizare și lezare a demnității romilor și persoanelor LGBT+ din
România, prin discurs public ostil și instigator la ură în perioada 2019-2020, pe fondul
pandemiei COVID-19.

Discursul instigator la ură este folosit ca termen umbrelă pentru o gamă largă de comunicare
cu conținut ostil, umilitor și violent. Potrivit Organizației Națiunilor Unite (ONU), discursul
instigator la ură este: „orice fel de comunicare orală, scrisă sau prin comportament, care
atacă sau folosește un limbaj peiorativ sau discriminatoriu cu referire la o persoană sau un
grup raportat la identitatea sa, cu alte cuvinte, pe baza religiei, etniei, naționalității, rasei,
culorii pielii, descendenței, genului sau oricărui alt factor de identitate.”[1]

Documentul conține o analiză mass-media și exemple de discursuri instigatoare la ură, date
preluate de la CNA, precum și o scurtă analiză a hotărârilor CNCD emise în perioada 2019-
2020, referitoare la săvârșirea unei fapte de discriminare pe criteriul apartenenței la etnia
romă, cât și pe criteriul orientării sexuale.

Analiza situației de fapt demonstrează necesitatea unor măsuri de combatere a discursului
instigator la ură și a violenței împotriva romilor și persoanelor LGBT+, tendințe în creștere în
timpul pandemiei. Combaterea discriminării, sărăciei și excluziunii sociale a romilor trebuie
să devină o prioritate națională. În același timp, sunt necesare măsuri pentru a respecta
dreptul la nediscriminare și demnitate personală al persoanelor LGBT+.

Discursul instigator la ură
împotriva romilor și
persoanelor LGBT+ în 2019-
2020. Document de poziție
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Creșterea numărului de investigații și de autosesizări în situații de discurs al urii și
discriminării, atât din partea CNCD, cât și a CNA, precum și posibilitatea emiterii unor
amenzi mai mari, în special direcționate spre persoane publice și persoane cu un istoric de
discursuri incitatoare la ură împotriva romilor și persoanelor LGBT+.
Depolitizarea și consolidarea independenței CNCD și CNA și creșterea resurselor financiare
și umane ale celor două organizații pentru a le spori capacitatea de a investiga și
sancționa în mod adecvat discriminarea și discursul urii.
Instruirea și formarea continuă în domeniul nediscriminării și drepturilor omului a
autorităților judiciare, inclusiv Poliția, a membrilor Parlamentului și a altor autorități
publice.
Formarea personalului din companiile de presă și știri, în special a jurnaliștilor, în
domeniul jurnalismului etic și al nediscriminării, precum și consolidarea politicilor
interne privind toleranța zero la discursul instigator la ură.

În acest sens, reiterăm o parte dintre recomandările ACTEDO rezultate în urma analizei:

Citiți documentul de poziție al ACTEDO aici: Discursul urii. Document de poziție ACTEDO 2021

Descărcați comunicatul integral de presă aici: Comunicat de presa discursul urii ACTEDO 2021

[1] ONU, Strategia Națiunilor Unite și Planul de acțiune împotriva discursului instigator la ură,
mai 2019, disponibil doar în limba engleză la adresa: https://bit.ly/3ihMqWM (accesat în 12 mai
2021). Traducerea ne aparține.

Discursul instigator la ură
împotriva romilor și
persoanelor LGBT+ în 2019-
2020. Document de poziție
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https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Discursul-urii-romi-si-LGBT_Document-de-pozitie_ACTEDO-2021.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Comunicat-de-presa_Discursul-urii_ACTEDO.pdf
https://bit.ly/3ihMqWM


Discriminare, discriminare multiplă și discriminare intersecțională – concepte,
legislație, jurisprudență
Discriminarea persoanelor rome în România – precizări istorice, acte de violență
ale forțelor de ordine împotriva romilor, discursul instigator la ură și mass media
etc.
Discriminarea romilor LGBTI+ în România
Accesul la justiție al persoanelor rome (și) LGBTI+
Stima de sine și grupurile vulnerabile la discriminare

Am lansat un studiu exploratoriu privind discriminarea romilor și a romilor LGBTI+ în
România, cu accent pe perioada 2019-2020. 

Cercetarea se bazează pe interviuri cu persoane rome și persoane rome LGBTI+, pe interviuri
cu specialiști, analiza documentară despre discriminare și discurs al urii cu privire la
minoritatea romă, comunitatea LGBTI+ și intersecționalitate etnie-orientare sexuală-
identitate de gen în România, precum și pe răspunsuri la solicitări de informații publice
transmise autorităților cu atribuții în domeniu.

Studiul abordează următoarele teme:

Studiul integral este disponibil aici:

             Studiu exploratoriu romi LGBTI (ROMÂNĂ)
             Exploratory Study on LGBTI Roma (ENGLISH) 

Studiu exploratoriu. Situația
discriminării romilor și a
romilor LGBTI+ în România,
2021
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https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/10/Studiu-exploratoriu-romi-LGBTI.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/10/Studiu-exploratoriu-romi-LGBTI.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/10/Study-on-Roma-LGBTI.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/10/Study-on-Roma-LGBTI.pdf


IV. INTEGRIS: Sprijin Integrat
pentru Drepturile Omului

Coordonator: Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)
Partener: Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Buget: 214.018,41 Euro, din care 197.716,41 finanțare nerambursabilă.
Data de începere: 01.04.2021
Data încheierii: 31.09.2023
Durata: 30 de luni

Proiectul „INTEGRIS – Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului”, coordonat de ACTEDO și
implementat în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), urmărește sprijinirea și
întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale
și de a combate discriminarea.

Beneficiarii principali ai proiectului sunt persoane aparținând grupurilor vulnerabile la
discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează,
de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu
persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de
sprijin, precum și publicului larg.

Obiectiv central: Exercitarea și protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor
vulnerabile la discriminare și facilitarea accesului acestora la justiție și servicii de sprijin
integrate, prin dezvoltarea de colaborări multisectoriale și influențarea decidenților politici.
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https://actedo.org/integris-acasa/
https://www.crj.ro/


Prezența unui grad crescut de conștientizare și înțelegere a drepturilor omului și
nediscriminării, în rândul publicului larg, dar și a practicienilor.
Prezența unui grad crescut de informare și conștientizare a problemelor ce vizează
drepturile omului și discriminarea în rândul grupurilor vulnerabile.
Identificarea și cartografierea serviciilor de sprijin pentru persoane ale căror drepturi
fundamentale au fost încălcate.
Furnizarea de servicii și protecție îmbunătățite persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile de către avocați, reprezentanți ai furnizorilor de servicii și autoritățile
judiciare.
Consultarea și implicarea decidenților specialiști în demersurile de advocacy privind
accesul la justiție al grupurilor vulnerabile.
Înțelegerea aprofundată din partea decidenților privind importanța încurajării și
reglementării avocaturii pro bono, precum și a măsurilor de facilitare a accesului la
justiție al grupurilor vulnerabile la discriminare.
Extinderea Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului în județe unde nu are în prezent
colaboratori.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță în regim gratuit și/ sau pro bono
persoanelor aflate în situații vulnerabile.
Organizarea de ateliere de lucru cu ONG-uri, servicii sociale și grupuri informale care
lucrează cu grupuri vulnerabile.
Organizarea unui Forum Național pentru Drepturile Omului, dedicat avocaturii pro bono și
apărării drepturilor fundamentale ale grupurilor vulnerabile. 
Organizarea de întâlniri de lucru cu autorități publice și alți furnizori de servicii de sprijin
(consiliere psihologică, asistență socială, adapost, asistent medical etc.) din județul Cluj în
vederea consolidării colaborării multisectoriale. 
Formarea avocaților, a furnizorilor de sprijin și autorităților judiciare în domeniul
antidiscriminării.
Implementarea unor campanii de informare a publicului larg privind drepturile omului,
nediscriminarea și de încurajare a cetățeniei active și crearea unei platforme online cu
acest scop.
Implementarea unei campanii de advocacy privind accesul la justiție al grupurilor
vulnerabile, care va cuprinde inclusiv:

o cercetare națională privind accesul la justitie al grupurilor vulnerabile;
o propunere de politică publică pe aceeași temă;
două dezbateri regionale cu experți, practicieni și decidenți.

Activități de dezvoltare organizațională și de formare a echipei de proiect.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

REZULTATE AȘTEPTATE:
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Ateliere de informare pentru
furnizorii de sprijin în situații
vulnerabile

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), alături de Centrul de
Resurse Juridice (CRJ), a organizat online, în perioada octombrie – noiembrie 2021, trei
ateliere de informare și networking dedicate furnizorilor de servicii de sprijin pentru
persoane în situații vulnerabile. 

Unul din obiectivele întâlnirilor a fost schimbul de informații și bune practici între furnizorii
de servicii de sprijin – DGASPC-uri, SPAS-uri, ONG-uri, grupuri informale de suport – la nivel
național, pentru a facilita comunicarea interinstituțională și pentru a îmbunătăți
direcționarea beneficiarilor către servicii complementare.

Totodată, a fost prezentat modul de funcționare și rezultatele celui mai mare centru de
asistență juridică pro bono din România – Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului – în cei
6 ani de existență ai acestuia. Prin Rețeaua Pro Bono, persoane în situații vulnerabile pot
beneficia de asistență juridică și reprezentare în instanță gratuite (pro bono).
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 Minoritatea romă: (ne)discriminare, drepturi locative și discursul urii 

scurt context istoric și terminologie
date despre situația actuală a romilor din România
(ne)discriminarea
discursul urii și infracțiuni motivate de ură
locuire: evacuări forțate, rasism de mediu, criterii de acordare a locuințelor sociale
direcții de acțiune pentru ameliorarea situației

Atelierele au fost tematice:

1.
        (21 octombrie 2021)

Atelierul s-a construit în jurul problemelor actuale și soluțiilor pentru asigurarea incluziunii
romilor din România și a dreptului la demnitate personală al acestora. Cezara David,
Managerul Programului Antidiscriminare al Centrului de Resurse Juridice (CRJ) și invitată
specială în cadrul atelierului a atins următoarele subiecte:

Urmăriți înregistrarea video a atelierului aici, pe pagina de Facebook a ACTEDO.

Ateliere de informare pentru
furnizorii de sprijin în situații
vulnerabile
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https://www.facebook.com/ACTEDO/videos/431943031660307


Ateliere de informare pentru
furnizorii de sprijin în situații
vulnerabile

violența domestică în cifre și elemente de legislație
informații despre ordinul de protecție și ordinul de protecție provizoriu
servicii de sprijin la nivel național
modele de bune practici pentru capacitarea supraviețuitoarelor violenței
domestice
model integrat de sprijin pentru victime: parteneriatul public-privat DGASPC-ONG
în jud. Mureș
grupuri de sprijin pentru supraviețuitoarele violenței domestice și campania
#ȘiEuReușesc

    2.  Modele de bune practici pentru protecția și sprijinirea supraviețuitoarelor
          violenței domestice (28 octombrie 2021)

Atelierul s-a construit în jurul nevoilor de protecție și sprijin ale supraviețuitoarelor violenței
domestice și bune practici pentru capacitarea acestora. Invitatele speciale, Elena Micheu
(Directoare executivă, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii), Cătălina Covaliu
(psiholog, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.) și Eliza Ciocîrlan (Ofițer de
comunicare, ACTEDO) au vorbit despre:

Urmăriți înregistrarea video a atelierului aici, pe pagina de Facebook a ACTEDO.
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https://www.facebook.com/ACTEDO/videos/409200790686270
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Ateliere de informare pentru
furnizorii de sprijin în situații
vulnerabile

 Terminologie și identități
 Scurt istoric al drepturilor persoanelor LGBTQ în România
 Drepturile persoanelor LGBTQ astăzi
 Principalele probleme cu care confruntă persoanele LGBTQ în România
 Cum arată activismul LGBTQ în România?
 Resurse utile pentru practicieni și persoane LGBTQ

    3. Incluziunea și nediscriminarea persoanelor LGBTQ+ în România 
         (4 noiembrie 2021)

Atelierul s-a construit în jurul principalelor probleme cu care minoritatea LGBTQ (lesbiene,
homosexuali, bisexuali, persoane transgender, persoane queer) din România se confruntă și a
prezentat resurse utile și servicii de sprijin disponibile la nivel național. Invitatele speciale,
Georgiana Țucan ([H]LGBTQ+ Brașov) și Alexandra Columban (ACETDO) au vorbit despre:

Urmăriți înregistrarea video a atelierului aici, pe pagina de Facebook a ACTEDO.
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https://www.facebook.com/ACTEDO/


Cu ocazia Săptămânii Europene Pro Bono, Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile
Omului (ACTEDO) și Centrul de Resurse Juridice (CRJ), cu sprijinul Asociației ACCEPT, al
Asociației ANAIS și al Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, au organizat joi, 25
noiembrie 2021, între orele 17:00 și 19:00, pe platforma Zoom, evenimentul de lansare a
proiectului INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului, intitulat:

Cazuri strategice de drepturile omului. Justiția în sprijinul cetățeanului

Evenimentul a adus în prim plan cazuri interesante din diverse arii de drepturile omului –
violență domestică, dizabilități și LGBTQ – fundamentate pe litigare strategică și avocatură
pro bono pentru înfăptuirea justiției și apărarea drepturilor fundamentale. Trei invitați
speciali au prezentat demersurile unor organizații neguvernamentale și persoane fizice în
instanțe românești și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a solicita
modificări legislative menite să protejeze persoanele vulnerabile și să atingă egalitatea în
drepturi a tuturor cetățenilor.

Eveniment de lansare a
proiectului INTEGRIS: Cazuri
strategice de drepturile omului.
Justiția în sprijinul cetățeanului
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Centrul de Resurse Juridice pentru Valentin Câmpeanu împotriva României - primul caz
admis la CEDO al unei organizații neguvernamentale în numele unei persoane cu
dizabilități, decedată în custodia statului. Ce (nu) s-a schimbat la 17 ani de la moartea
tânărului cu dizabilități și vulnerabilități multiple.

Georgiana Iorgulescu, Directoare executivă Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Spețe care au produs schimbări legislative în domeniul violenței domestice. Advocacy al
societății civile pentru îmbunătățirea protecției supraviețuitoarelor violenței: ordinul de
protecție provizoriu, dreptul victimelor la interpretariat și traducere.

Giulia Crișan, Avocată, Baroul București & Consultantă pentru Asociația ANAIS

Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României: 21 de familii LGBTI acuză statul român de
discriminare la CEDO pentru că România le încalcă dreptul la recunoaștere și protecție
legală.

Teodora Ion-Rotaru, Directoarea executivă a Asociației ACCEPT România

Concret, au fost abordate următoarele teme:

Eveniment de lansare a
proiectului INTEGRIS: Cazuri
strategice de drepturile omului.
Justiția în sprijinul cetățeanului
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V. EGALIS: Egalitate de Gen prin
Educație și Schimbare Socială

Coordonator: Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE)
Parteneri: Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA),
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și
Asociația SEXUL vs. BARZA. 
Informații financiare: Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 249.930 Euro
finanțare nerambursabilă, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Dată început: 01.04.2021
Dată final: 31.03.2023
Durată: 24 luni

Prin educație putem schimba mentalități învechite și construi o societate în care fetele și
femeile să aibă șanse egale, respect și drepturi depline. Educația este cea mai bună cale
pentru a preveni manifestarea sexismului, a discriminării și a violenței de gen. 

Proiectul Egalis a luat naștere din dorința de a contribui la integrarea egalității de gen în
sistemul educațional românesc , atât la nivelul curriculei și manualelor, cât și la nivelul
formării cadrelor didactice. Proiectul este implementat de Coaliția pentru Egalitate de Gen și
face parte din programului Active Citizens Fund - Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein
și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul vizează următoarele direcții:

1. Educația tinerilor și formarea profesorilor sub umbrela campaniei de conștientizare
„Feminismul pe înțelesul tuturor” care își propune să deconstruiască printre tineri și cadre
didactice miturile și prejudecățile legate de feminism și să ofere informații despre egalitate de
gen folosind instrumente diverse, atractive și moderne: videoclipuri, infografice și un joc
interactiv propuse ca material educativ, implicarea lor la hackathoane WikiGap. Cadrele
didactice și instituțiile publice din educație vor beneficia de un ghid și o metodologie pentru
predarea egalității de gen în învățământul preuniversitar. 
2. Activități de advocacy pentru utilizarea la scară largă a instrumentelor educative create,
formularea de propuneri pentru revizuirea standardului ocupațional pentru profesiile de
expert egalitate de șanse și tehnician egalitate de șanse, pentru a duce egalitatea de gen mai
aproape de instituții și companii, monitorizarea derapajelor sexiste de la nivelul societății și
reclamarea acestora la CNCD. Proiectul include și o parte de asistență juridică și reprezentare
în instanță în cazuri de discriminare de gen.
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Coaliția pentru Egalitate de Gen:
atelier de planificare strategică

Între 23 și 25 iulie 2021, Coaliția pentru Egalitate de Gen, din care face parte și ACTEDO, s-a
aflat la Brașov pentru a defini strategia de dezvoltare pe următorii ani. Printre temele
discutate s-au numărat educația sexuală/educația pentru sănătate în școli, includerea
componentei de gen în educație, accesul fetelor și femeilor la servicii sociale și de sănătate,
accesul femeilor la funcțiile de decizie, precum și contracararea campaniilor anti-gender.
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Elaborarea unui manual destinat
cadrelor didactice, pentru
predarea egalității de gen

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice în înțelegerea impactului pe care îl au în formarea
unei societăți incluzive, precum și pentru a oferi sugestii de integrare a egalității de gen la
clasă, ACTEDO, în cadrul proiectului EGALIS, lucrează la un manual pentru predarea egalității
de gen în învățământul preuniversitar.

Scopul acestui manual este de a veni în ajutorul cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar pentru a da încredere fetelor și băieților în propriile forțe și pentru a-i încuraja
pe elevi să participe în mod egal și echitabil la toate sferele vieții sociale, politice, profesionale
și domestice. Recunoaștem că școala are un rol esențial în combaterea rolurilor de gen
patriarhale, a violenței de gen și a discriminării, rămânând totodată principalul context în
care se poate asigura transmiterea principiilor egalității de gen în rândul viitoarelor generații.

Manualul cuprinde noțiuni fundamentale din domeniul egalității de gen și nediscriminării,
inclusiv legislație, precum și studii naționale și internaționale, cu accent pe egalitatea de gen
în educație. Totodată, materialul abordează tematica stereotipurilor de gen, înțelegerea
mecanismelor de funcționare a acestora, dar și metode de combatere a acestora. Pe lângă
recomandările de abordare pedagogică, manualul cuprinde și o parte practică, compusă din
instrumente și fișe de lucru care se pot implementa la clasă – cu un accent special pe
activitățile de la orele de dirigenție, chestionare de evaluare și autoevaluare a cunoștințelor și
aptitudinilor în ceea ce privește egalitatea de gen. 

Manualul urmează a fi publicat în formă finală în septembrie 2022.



CONFERINȚE PRIVIND
AVOCATURA PRO BONO

Masă rotundă - Săptămâna Europeană a Avocaturii
Pro Bono: Accesul la justiție al grupurilor
vulnerabile (noiembrie 2020)

ACTEDO, alături de partenerii Baroul Cluj și Baroul Dolj, a organizat online miercuri, 25
noiembrie 2020, masa rotundă intitulată: Săptămâna Europeană a Avocaturii Pro Bono:
Accesul la justiție al grupurilor vulnerabile. 

În cadrul evenimentului s-au discutat nevoile grupurilor vulnerabile în privința accesului lor
la justiție și oportunitatea reglementării avocaturii pro bono in România. Totodată, a fost
prezentat modul de funcționare și rezultatele celui mai mare centru de asistență juridică pro
bono din România – Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului. Au luat cuvântul avocați pro
bono din toată țara, care au împărtășit din experiența lor de a sprijini persoane aflate în
situații vulnerabile, în cazuri de încălcări ale drepturilor fundamentale: persoane cu
dizabilități, victime ale violenței domestice și de gen, familii monoparentale fără posibilități
materiale.

Nu în ultimul rând, av. Dan Chertes din Baroul Cluj a prezentat o propunere de modificare a
legislației pentru ca aceasta să beneficieze de un cadru legal și să fie încurajată formal.
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Forumul Global Pro Bono (octombrie 2021)
În perioada 18-20 octombrie 2021, ACTEDO a participat la Forumul Global Pro Bono, organizat
de PILnet - The Global Network for Public Interest Law, dedicat tuturor organizațiilor civile și
profesioniștilor în drept care practică avocatura pro bono și contribuie astfel la binele public.

Forumul Global Pro Bono s-a desfășurat online din cauza pandemiei de COVID-19 și a constat
în întâlniri, ateliere de lucru, discuții libere și networking pe subiecte precum modul în care
legea poate fi utilizată pentru a aborda schimbările climatice, protecția refugiaților,
consolidarea ONG-urilor și a rezilienței acestora. În 2021, au participat 350 de persoane din 53
de țări - avocați, firme renumite de avocatură, activiști, ONG-uri și centre de asistență juridică
(clearinghouses), cum este și Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, proiect al ACTEDO.

Astfel de evenimente oferă centrelor de asistență juridică precum Rețeaua Pro Bono pentru
Drepturile Omului oportunitatea de a-și dezvolta serviciile puse la dispoziție prin intermediul
proiectelor desfășurate, precum și actualizarea strategiilor de lucru prin raportarea la rețelele
pro bono internaționale.

https://www.pilnet.org/


PUBLICAȚII

În perioada 2020-2021, ACTEDO a publicat următoarele materiale, în calitate de autor sau co-
autor: 

1. Ghid de contestare a amenzilor contravenționale 

Publicat inițial în 2016, ghidul a fost actualizat în mai 2016, pentru a include situațiile apărute
în urma pandemiei de COVID-19. 
               Poate fi accesat la Ghid de contestare a amenzilor contravenționale.

2. Abecedar de antidiscriminare: etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă
intersecțională (decembrie 2020)
               Descărcați materialul aici: Abecedar de antidiscriminare. 

3. Discursul instigator la ură împotriva romilor și persoanelor LGBT+ în 2019-2020. Document
de poziție (mai 2021). Descărcați materialul mai jos:
               Discurs instigator la ură împotriva romilor și persoanelor LGBT+ 
               2019-2020 (ROMÂNĂ)
               Hate Speech against Roma and LGBT+ 2019-2020 (ENGLISH)

4. La intersecția mai multor lumi. Povești de viață ale unor persoane rome și rome LGBTQ+
(iulie 2021)
             Citiți cele 5 povești de viață aici: Povești de viață ale unor persoane 
             rome și rome LGBTQ+
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https://actedo.org/ghid-de-contestare-a-amenzilor-contraventionale-acum-si-in-varianta-covid-19/
https://actedo.org/ghid-de-contestare-a-amenzilor-contraventionale-acum-si-in-varianta-covid-19/
https://actedo.org/ghid-de-contestare-a-amenzilor-contraventionale-acum-si-in-varianta-covid-19/
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/01/INTERSECT-abecedar-antidiscriminare.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Discursul-urii-romi-si-LGBT_Document-de-pozitie_ACTEDO-2021.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Discursul-urii-romi-si-LGBT_Document-de-pozitie_ACTEDO-2021.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Discursul-urii-romi-si-LGBT_Document-de-pozitie_ACTEDO-2021.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Discursul-urii-romi-si-LGBT_Document-de-pozitie_ACTEDO-2021.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/08/Hate-Speech-against-Roma-and-LGBT-2019-2020.-ACTEDOs-Policy-paper.pdf
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/comunicat-de-presa_-povesti.pdf
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/comunicat-de-presa_-povesti.pdf
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/comunicat-de-presa_-povesti.pdf
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/comunicat-de-presa_-povesti.pdf


PUBLICAȚII

definiții și exemple de infracțiuni informatice
cadrul juridic din România și Europa privind criminalitatea informatică
perspective teoretice pentru înțelegerea fenomenului
costul și impactul criminalității informatice
modele de intervenție pentru victime

5. Manual de proceduri pentru lucrătorii de sprijin pentru victimele criminalității
informatice (septembrie 2021)

Manualul conține:

Materialele pot fi descărcate mai jos:
             Manual de proceduri criminalitate informatică ROAR (ROMÂNĂ)
             Procedures Manual Cybercrimes ROAR (ENGLISH)

6. Manual de Formare: Asistență Specializată pentru Victimele Criminalității Informatice
(septembrie 2021)

Manualul se adresează lucrătorilor de sprijin și poate fi utilizat în sesiuni de formare pentru
aceștia, organizate în 10 module.

Materialele pot fi descărcate mai jos:
               Manual de Formare: Asistență Specializată pentru Victimele 
               Criminalității Informatice (ROMÂNĂ)
               Training Manual: Specialised Support to Victims of Cybercrime (ENGLISH) 

7. Studiu exploratoriu. Situația discriminării romilor și a romilor LGBTI+ în România
(octombrie 2021)

Descărcați studiul integral aici:
                Studiu exploratoriu romi LGBTI (ROMÂNĂ)
                Exploratory Study on LGBTI Roma (ENGLISH) 
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https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual-proceduri-criminalitate-informatica-ROAR-RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual-proceduri-criminalitate-informatica-ROAR-RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Procedures-Manual-Cybercrimes-ROAR-EN.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Procedures-Manual-Cybercrimes-ROAR-EN.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual_de_formare_ROAR_RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual_de_formare_ROAR_RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual_de_formare_ROAR_RO.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2021/09/Manual_de_formare_ROAR_RO.pdf
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SCRISORI DESCHISE ȘI MEMORII

Scrisoare către CNCD și CNA: Traian Băsescu
discriminează din nou (3 mai 2020)
Organizațiile semnatare, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), ACTEDO și Asociația MozaiQ LGBT,
au solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Consiliului
Național al Audiovizualului (CNA) să își exercite mandatul cu privire la declarațiile
discriminatorii și incitatoare la ură ale lui Traian Băsescu exprimate în data de 1 mai 2020 în
cadrul emisiunii “100%” de la Realitatea Plus, la adresa minorității rome.

Detalii aici.

Scrisoare deschisă: Minoritatea romă: țap ispășitor
în vremea pandemiei (12 mai 2020)
Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii -
Romani CRISS, ACTEDO, Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
– UCTRR au sesizat Guvernul și pe Președintele României, alături de CNCD și CNA, în legătură
cu abuzurile autorităților îndreptate împotriva comunității rome, precum și cu privire la
manifestările rasiste și incitatoare la ură împotriva romilor, exprimate în mass media
(inclusiv din perspectiva absenței moderării comentariilor rasiste), precum și pe rețelele de
socializare, în special de către formatori de opinie și persoane publice.

Detalii aici.

Scrisoare deschisă: Discursul discriminatoriu la
nivel înalt (21 mai 2020)
CRJ, Romani CRISS, ACTEDO, MozaiQ LGBT și UCTRR au trimit o scrisoare deschisă autorităților
pentru a solicita măsuri de combatere a discursului discriminatoriu. În mai 2021, Președintele
Klaus Iohannis a fost sancționat de CNCD cu 5.000 de lei amendă pentru discriminare pe
criteriul de apartenență etnică/națională, respectiv discriminare a cetățenilor români de
etnie maghiară. Tot atunci, fostul președinte Traian Băsescu a fost sancționat pentru a treia
oară pentru declarații rasiste împotriva romilor și sancționat cu 2.000 de lei amendă.

Detalii aici.
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SCRISORI DESCHISE ȘI MEMORII

Scrisoare către Președintele Iohannis: Nu
promulgați legea de interzicere a educației despre
identitatea și egalitatea de gen! (17 iunie 2020)

Coaliția pentru Egalitate de Gen l-a sesizat pe Președintele Iohannis în legătură cu propunerea
legislativă L87/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/ 2011,
inițiată de senatorul PMP Vasile Cristian Lungu și adoptată în 16 iunie, de Senat, cameră
decizională. Coaliția a solicitat expres refuzarea promulgării acesteia și retrimiterea ei în
Parlament pentru dezbatere.

Semnează Coaliția pentru Egalitate de Gen, formată din: Centrul Parteneriat pentru Egalitate
– CPE, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.), Societatea de Analize Feministe
AnA, Asociația Front, Asociația E-Romnja, Centrul Filia, ACTEDO, Centrul de Studii in Idei
Politice (CeSIP), Asociația Plural, Asociația Ema și Asociația Sexul versus Barza.

Detalii aici. 

Memoriu: Societatea civilă susține reglementarea
și încurajarea avocaturii pro bono (14 iulie 2020)
ACTEDO, alături de 18 ONG-uri din România, a trimis către Uniunea Națională a Barourilor din
România (UNBR) un memoriu care sprijină un proiect de lege ce ar modifica legea profesiei de
avocat pentru a face posibilă practicarea avocaturii pro bono în scopul apărării persoanelor
vulnerabile.

Detalii aici.
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Alexandra are peste 8 ani de experiență în sectorul ONG, cu politici publice și
legislație privind drepturile omului, management de proiect și advocacy în
domeniile egalității de gen și violenței de gen, nediscriminării, drepturilor
LGBTQIA și drepturilor victimelor. Autoare a mai multor articole și rapoarte
privind egalitatea de gen, violența de gen, drepturile victimelor și
nediscriminarea în educație. În prezent, Alexandra este Directoarea
executivă a ACTEDO. 

Alexandra este dublu licențiată în Relații Internaționale și în Limba și
literatura norvegiană și engleză, deținând totodată o diplomă de master în
Istoria ideilor și a imaginilor, obținute la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca. Pasiunile ei sunt călătoriile, dansul, limbile străine, dar și biologia
evoluționistă și psihologia.

ALEXANDRA COLUMBAN
Directoare Executivă

Eliza deține o licență în Relații Internaționale obținută la Facultatea de Studii
Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În prezent este masterandă în
cadrul aceleași facultăți, specializându-se în Relații Internaționale, Diplomație
și Managementul Crizelor, urmând totodată cursurile Facultății de Drept din
cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Interesul pentru ceea ce
înseamnă drept internațional, drepturile femeilor și ale copiilor, dar și pentru
justiție socială au atras-o către ACTEDO, căreia i s-a alăturat pentru a contribui
la schimbarea pe care și-o dorește în societate. În prezent este ofițerul de
comunicare al ACTEDO. 

În timpul liber o puteți găsi gătind pentru cei dragi, ascultând muzica anilor
'50, citind sau călătorind.

ELIZA CIOCÎRLAN
Ofițer de Comunicare & 

Relații Publice

Ioana este juristă și absolventă de Drept a Universității Babeș-Bolyai din 2021 și
este pasionată de drepturile omului și justiția socială. În 2015 a participat la
proiectul „Grundtvig-Real life language Learning”, care a implicat refugiați
aflați în România în diverse activități școlare alături de elevi și profesori,
experiență care a motivat-o să activeze în domeniul drepturilor omului și să se
alăture Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, pe care o coordonează în
prezent. În 2021, Ioana a accesat o mobilitate Erasmus pentru a urma ultimul
semestru din programul de master în Italia, iar în prezent studiază în cadrul
Facultății de Drept, la Universitatea din Trento. 

Ioana este pasionată de istorie și tradiții și este o mare iubitoare de animale, în
special de câini. În timpul liber face modeling, pasiune care i-a oferit
oportunitatea de a călători în toate colțurile lumii.

IOANA MUREȘAN
Coordonatoare Juridică

ECHIPA EXECUTIVĂ

OANA RUS
Responsabil financiar

Oana has over 5 years experience in project and financial management in the
private sector, including the non-profit sector. 

At ACTEDO, she is responsible for financial management and budget
administration. 

Oana has a degree in economics, experience in the NGO sector and interests in
entrepreneurship and innovation. Oana loves riding her bike, live concerts,
dancing, relaxing in a hammock and neurosciences.

http://probono.actedo.org/ro/


Imola este studentă la Facultatea de Drept a
Universității Babeș-Bolyai și are o arie largă de
interese, ce include protecția drepturilor omului în
contextul dreptului internațional, dreptul comunitar
și cooperarea dintre state, precum și protecția
datelor cu caracter personal. Imola crede cu tărie în
potențialul organizațiilor non-guvernamentale de a fi
pilonii unei societăți în care domină demnitatea
umană și egalitatea dintre oameni, motiv pentru care
s-a alăturat Rețelei Pro Bono pentru Drepturile
Omului.

În timpul liber Imolei îi place să călătorească, să
descopere culturi noi și să își adune prietenii la o
seară de board games.
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Antonia este studentă la Facultatea de Drept din
cadrul Universității Babeș-Bolyai, în anul II
descoperindu-și pasiunea pentru domeniul
drepturilor omului. Prin implicarea în Rețeaua Pro
Bono pentru Drepturile Omului speră să poată ajuta
persoane aflate în situații vulnerabile, dezvoltându-
se în egală măsură pe plan personal și profesional.

Antonia este pasionată de jurnalismul narativ care
abordează subiecte precum inegalitatea de gen,
violența domestică sau rasismul. Îi face plăcere ca în
timpul liber să descopere locuri noi, să-și îngrijească
plantele și să scrie caligrafic.
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Anca este studentă în an terminal la Facultatea de
Drept din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”.
Înclinația pentru drepturile omului și-a materializat-o
în toamna anului 2020, însă probabil că a existat încă
dintotdeauna. Simțul civic și spiritul justițiar sunt
valori după care ea se ghidează.

Pe lângă activitățile desfășurate în cadrul Rețelei Pro
Bono, Anca activează într-o organizație studențească
din cadrul facultății, Students' Academy of
International Law (SAIL). Voluntariatul, natura și
frumosul sunt doar câteva dintre pasiunile ei. 

În timpul liber, o puteți găsi printre oameni, lucrând
cu ardoare la crearea unei societăți mai bune, care se
bazează pe colaborare și spirit de echipă.
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Alexandra este studentă în anul IV la Facultatea de
Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai și este
foarte pasionată de domeniul în care a ales să
profeseze, în special de dreptul penal, cel procesual
penal și drepturile omului.
 
Ceea ce a determinat-o să se alăture Rețelei Pro Bono
pentru Drepturile Omului a fost pasiunea pentru
justiție socială și voluntariat, precum și dorința de a
ajuta persoanele vulnerabile și de a contribui la
schimbarea în bine a societății. 
 
Alexandra este pasionată de fitness, dans și
psihologie, iar în timpul liber îi place să călătorească,
să cunoască oameni și culturi noi, în prezent
beneficiind de o mobilitate de studiu ERASMUS la
Universitatea Radboud din Olanda.
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Iulia este absolventă al unui masterat în studii de gen
(Universitatea Babeș-Bolyai) si al unui în dezvoltare
comunitară/ administrație publică (UBB și Michigan State
University). După ce a lucrat un an la Institutul European
pentru Egalitate de Șanse (EIGE) în Vilnius a co-fondat
ACTEDO și a reprezentat legal asociația până în 2017. Iulia a
fost activ implicată în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile
Omului, precum și în alte proiecte de suflet, ce au inclus
advocacy și activism local. A devenit alumni al
programelor Human Rights Defenders Advocacy Program
(ISHR) și International Visitors Leadership Program (US).

În prezent, Iulia lucrează la Mama Cash, primul fond
internațional pentru femei. Iulia este feministă și
interesată de domeniile justiției sociale, mediu, artă și
activism și este pasionată de natură, calatorii și dans.

IULIA PASCU
Membră Fondatoare

Adela este expert în drepturile omului, având un interes
major în drept european şi drept internațional public, în
prevenirea conflictelor și în participarea societății civile în
procesul de luare a deciziilor. După absolvirea cursurilor
Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca şi a unui master în Practica Drepturilor Omului la
Universitatea Roehampton (Marea Britanie), Universitatea
Gothenburg (Suedia) şi Universitatea Tromsø (Norvegia),
Adela a lucrat în cadrul Programului de Întărire a
Cooperării Europene în domeniul Dezvoltării, al Overseas
Development Institute (Londra) și a fost cooptată ca expert
juridic de către firma de consultanță pe politici europene
Milieu (Bruxelles).

În prezent, Adela lucrează ca jurist al Parlamentului
European. Pasiunile sale sunt dansul de societate, cititul și
descoperirea de noi culturi și identități.ADELA DUMBRĂVAN

Membră Fondatoare

CONSILIUL DIRECTOR AL ACTEDO

Ioana este politolog, specializată în drept internațional,
dintr-o perspectivă de drepturile omului. În prezent,
lucrează drept consultant la Institutul Danez pentru
Drepturile Omului, institutul național de drepturile omului
din Danemarca, unde susține dezvoltarea de parteneriate,
formări și furnizarea de asistență tehnică în domeniul
afacerilor și drepturilor omului. În trecut, a fost implicată
în proiecte de cercetare și advocacy la Organizația
Internațională pentru Migrație (IOM), Oficiul Înaltului
Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și
Amnesty International la Londra și Geneva.

Ioana are un doctorat în Științe Politice/ Relații
Internaționale de la Institutul de Studii și Dezvoltare
Internațională (Geneva) în cadrul căruia a efectuat
cercetare de teren privind conflictele sociale și de mediu
legate de minerit în Peru. Pasiunile ei includ plimbările în
natură, dansul, festivalurile de film și vizitele în librării.IOANA TUȚĂ

Membră Fondatoare

http://probono.actedo.org/ro/
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RAPORT FINANCIAR 2020

INCOME RON EUR % DIN TOTAL

Sponsorizări din partea
companiilor

2000 417 1%

Venituri din redirecționarea
impozitului pe venit persoane

fizice
3000 625 2%

ROAR: Capacitarea victimelor
criminalității informatice, co-

finanțat de Comisia Europeană, DG
Migrație și Afaceri Interne,

Internal Security Fund. ACTEDO e
partener de proiect

52800 11000 38%

INTERSECT - Altfel despre
discriminare, co-finanțat de

Comisia Europeană, DG Justiție și
Consumatori. ACTEDO e partener

de proiect

72000 15000 52%

Alte venituri (schimb valutar și
balanță anterioară)

8000 1667 6%

VENITURI TOTALE RON 137.800 € 28.708,33 100%

    

CHELTUIELI RON EUR N/A

Salarii 115000 23958  

Chirie sediu 7500 1563  

Costuri de proiect (transport,
organizare evenimente etc.)

12500 2604  

Alte costuri administrative
(website, contabilitate, schimb

valutar, comisioane bancare etc.)
2500 521  

CHELTUIELI TOTALE RON 137.500 € 28.645,83  
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RAPORT FINANCIAR 2021

VENITURI RON EUR
% DIN
TOTAL

Sponsorizări din partea companiilor 2000 408 1%

Venituri din redirecționarea impozitului pe venit
persoane fizice

4000 816 1%

ROAR: Capacitarea victimelor criminalității
informatice, co-finanțat de Comisia Europeană, DG
Migrație și Afaceri Interne, Internal Security Fund.

ACTEDO e partener de proiect

74480 15200 19%

INTERSECT - Altfel despre discriminare, co-finanțat de
Comisia Europeană, DG Justiție și Consumatori.

ACTEDO e partener de proiect
26950 5500 7%

INTEGRIS: Sprijin integrat pentru drepturile omului,
prin programul Active Citizens Fund România,

finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin
Granturile SEE 2014-2021. ACTEDO este Promotor.

220500 45000 57%

EGALIS: Gender Equality through Education and
Social Change, prin programul Active Citizens Fund

România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. ACTEDO este

partener.

46550 9500 12%

Alte venituri (schimb valutar și balanță anterioară) 10000 2041 3%

VENITURI TOTALE RON 384,480 € 78,465.31 100%

    

CHELTUIELI RON EUR N/A

Salarii 240600 49102  

Chirie sediu 7500 1531  

Costuri de proiect (transport, organizare evenimente
etc.)

114700 23408  

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

10700 2184  

CHELTUIELI TOTALE RON 373,500 € 76,224.49  



Numele beneficiarului: Asociația ACTEDO
Cont în RON: RO65BTRLRONCRT0202395001 (Banca Transilvania)
Cont în EUR: RO15BTRLEURCRT0202395001 (Banca Transilvania)
CIF: 31451434
SWIFT/ BIC: BTRLRO22

Pasul 1 - Deschide aplicația de mobile banking (BT Pay) și selectează cardul prin
care dorești să realizezi donația
Pasul 2 - Selectează opțiunea „Transferă bani”, selectează câmpul „Trimite” și
folosește opțiunea de „Transfer IBAN sau Alias Pay”
Pasul 3 - Selectează tipul transferului prin IBAN, completează cu suma pe care
dorești să o donezi împreună cu datele asociației (pe care le găsești mai sus), iar la
detalii de plată poți completa simplu cu textul „donație”
Pasul 4 - Apasă butonul „Continuă prin transfer IBAN” și autorizează tranzacția.

Prin donația ta contribui direct la continuarea unuia dintre cele mai importante proiecte ale
noastre, anume Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului. Prin intermediul acestui proiect
punem în legătură persoane din grupuri vulnerabile ale căror drepturi au fost încălcate cu
avocați dispuși să își ofere expertiza, în mod gratuit, în scopul facilitării accesului la justiție.

Până în prezent am ajutat mai mult de 350 de persoane să își apere drepturile, în probleme
precum: discriminare, accesul la educație al copiilor cu dizabilități, evacuări forțate, violență
domestică, hărțuire sexuală, condiții de detenție etc.

 
Donează direct în conturile puse la dispoziție mai jos pentru a ne sprijini în activitățile de
advocacy derulate pentru o mai bună reglementare a drepturilor omului în România și pentru
o mai bună implementare a drepturilor victimelor infracțiunilor.

Datele noastre pentru transferuri bancare

Află cum poți dona prin aplicația BT Pay folosind IBAN-ul Asociației ACTEDO!

 
 
 

Vă stăm oricând la dispoziție la adresa: info@actedo.org pentru orice alte întrebări despre
modalități prin care puteți dona sau pentru informații suplimentare despre activitățile

desfășurate de ACTEDO.
 

Vă mulțumim pentru sprijin!

SUSȚINE MISIUNEA ACTEDO
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Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit pentru a ne
sprijini în activitățile de advocacy derulate pentru o mai bună reglementare a drepturilor

omului în România și pentru o mai bună implementare a drepturilor victimelor infracțiunilor.
Dacă ești persoană fizică și dorești să ne susții prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe
venit sau dacă ești persoană juridică și dorești să ne susții prin redirecționarea a 20% din

impozitul pe profit, urmează pașii de mai jos.
 

Pur și simplu completează formularul online, apăsând link-ul de mai jos:
 

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% CĂTRE ACTEDO
 

sau
 

Pasul 1 - Descarcă Formularul 230*
* documentul trebuie descărcat, iar completarea electronică se realizează folosind programul
Adobe Acrobat Reader DC

Pasul 2 - Descarcă  Declarația unică* **
** dacă în 2021 ai avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate
intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, ai obligația depunerii Declarației unice.

Pasul 3 - Completează. 
Completează formularul respectând instrucțiunile, semnează-l și asigură-te că datele
completate sunt corecte.

Pasul 4 - Trimite
Documentele completate și semnate trebuie depuse sau trimise online până la data de 25 mai
2022. Pentru mai multe detalii despre depunerea documentelor, consultați pagina 4 din
Ghidul pentru redirecționare pus la dispoziție de ANAF.

 
 
 

Vă stăm oricând la dispoziție la adresa: info@actedo.org pentru orice alte întrebări despre
modalități prin care puteți dona sau pentru informații suplimentare despre activitățile

desfășurate de ACTEDO.
 

Vă mulțumim pentru sprijin!

SUSȚINE MISIUNEA ACTEDO
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https://formular230.ro/asociatia-centrul-de-actiune-pentru-egalitate-si-drepturile-omului-actedo
https://actedo.org/wp-content/uploads/2022/01/Formularul-230-Cerere-privind-destinatia-sumei-reprezentand-pana-la-35-din-impozitul-anual-datorat-2021.pdf
https://get.adobe.com/ro/reader/
https://actedo.org/wp-content/uploads/2022/01/Declaratia-unica-privind-impozitul-pe-venit-si-contributiile-sociale-datorate-de-persoanele-fizice-2021.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2021/05/anexa_1_INST230_14022020.pdf
https://actedo.org/wp-content/uploads/2022/01/Ghid-redirectionare-3.5-2021.pdf
mailto:info@actedo.org


CONTACT

www.actedo.org

IG: @actedo.ngo info@actedo.org

FB: @ACTEDO

str. Caracal, nr. 16, ap. 2, cod poștal: 400276,
Cluj-Napoca, județul Cluj, România


