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1)   Date de identificare a organizaţiei 

      Denumire: Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj; 

      Adresa de sediu şi loc de desfăşurare a activităţilor: B-dul 21 Decembrie, Nr. 108,   

Ap. 23-24; 

      Punct de lucru: Str. Iaşilor, Nr. 30; 

      Localitate: Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 

      Adresa poştală: Str. Iaşilor, Nr. 30, cod 400146, Cluj-Napoca; 

      Telefon: 0264/434806; 

      E-mail: ladocj@cluj.astral.ro 

      Adresa web: www.ladocluj.ro 

     Statut juridic: filiala cu personalitate juridica a LADO, organizaţie de utilitate 

publică conform Ordonanţei de Guvern Uf 26/31.01.2000; 

      Persoana de contact:  doctor sociolog Ana Luduşan. 

  

   

2)   Misiunea organizaţiei 

Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj are misiunea de a apăra şi promova 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi ale democraţiei.  

 

3. Scopul organizaţiei 

Scopul LADO, filiala Cluj constă în apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor 

lezate în drepturile lor civile, politice, economice, sociale şi culturale, de către oricine şi 

sub orice formă, promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi ale 

democraţiei. 

 

4. Obiectivele organizaţiei  

LADO filiala Cluj are următoarele obiective: 

- să sprijine şi să responsabilizeze cetăţenii în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe 

care le au, intervenind pe lângă conducerea Statului, Parlament, Guvern şi alte 

Autorităţi Publice pentru respectarea principiilor democratice, repararea nedreptăţilor, 

stoparea abuzurilor şi combaterea discriminării; 

- să promoveze idealurile drepturile şi libertăţilor fundamentale ale omului, prin toate 

mijloacele legale, informând opinia publică din ţară şi străinătate despre încălcarea 

drepturilor omului de către autorităţile statului  şi despre erorile judiciare de care a 

luat cunoştinţă; 

- să influenţeze opinia publică şi autorităţile statului pentru respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

 

5. Principalele activităţi 

În realizarea scopului şi obiectivelor sale, LADO filiala Cluj desfăşoară următoarele 

activităţi : 

- instrumentarea cazurilor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului ; 

- informare şi consiliere în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale; 

- monitorizarea respectării drepturilor omului de către autorităţi, instituţii publice sau 

private; 

http://us.f540.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ladocj@cluj.astral.ro%3C
http://www.ladocluj.ro/
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- realizarea de studii/analize/cercetări privind respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor şi privind impactul legislaţiei şi a politicile publice 

locale, regionale şi naţionale; 

- informarea largă a populaţiei, a cetăţenilor şi consilierea acestora privind drepturile 

civile, politice, economice, sociale şi culturale; 

- organizarea de acţiuni de promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale: 

educaţie civică permanentă, activităţi de protejare a mediului, seminarii, dezbateri şi 

consultări publice conferinţe, simpozioane; 

- colaborarea cu autorităţile, instituţiile publice şi alte organizaţii neguvernamentale, 

pentru promovarea unor acte normative cu aplicare în domeniul drepturilor omului şi 

al sectorului civil şi pentru îmbunătăţirea politicilor publice locale, regionale şi 

naţionale; 

- monitorizarea desfăşurării procesului electoral, la nivel naţional şi internaţional; 

- reprezentarea persoanelor fizice în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea 

soluţionării petiţiilor acestora; 

- desfăşurarea activităţilor (serviciilor) de mediere, conciliere şi arbitraj, inclusiv 

organizarea de cursuri de formare iniţială şi continuă a mediatorilor prin înfiinţarea 

Centrului pentru Excelenţă în Mediere denumit în continuare CEM în cadrul 

LADO filiala Cluj ca program de sine stătător, cu structură tehnică separată şi cu 

buget propriu; 

- desfăşurarea activităţilor de formare continuă în vederea corelării învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii prin înfiinţarea Centrului pentru Formare Continuă 

denumit în continuare CFC în cadrul LADO filiala Cluj ca program de sine stătător, 

cu structură tehnică separată şi cu buget propriu; 

- propunerea şi prezentarea de iniţiative legislative în vederea elaborării, modificării şi 

completării sau abrogării unor acte normative cu incidenţă în domeniul drepturilor 

omului; 

- editarea de materiale informative, broşuri, publicaţii, ghiduri, manuale, materiale de 

promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, materiale de educare, cunoaştere 

şi înţelegere a modului de valorificare a drepturilor ce decurg din legislaţia curentă; 

- promovarea relaţiilor cu instituţii guvernamentale, autorităţi publice şi organizaţii 

neguvernamentale de interes naţional şi internaţional, precum şi a relaţiilor de 

cooperare transfrontalieră, în vederea dezvoltării de parteneriate ; 

- iniţierea, elaborarea şi implementarea unor proiecte/programe privind drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului şi privind sprijinirea participării cetăţenilor la 

procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor publice; 

- activităţi de voluntariat; 

- orice alte activităţi permise de lege în vederea realizării scopului şi obiectivelor 

propuse, inclusiv activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă 

legătură cu scopul LADO; 

 

  

Programe derulate 
  

1. Servicii gratuite de informare, consiliere si sprijin în cadrul programului: 

„Cunoaşte-ţi drepturile, cunoaşte legea” derulat din 1998 pana in prezent.  
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Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Centrul de Resurse 

Juridice, iar acum se auto susţine prin aportul în natură al voluntarilor: jurişti, sociologi, 

asistenţi sociali.  

Principalele rezultate: anual sunt sprijiniţi sa îşi rezolve problemele peste 600 de 

cetăţeni. 90% dintre problemele rezolvate reprezintă conflicte dintre cetăţean si 

instituţiile statului.  

 

2. Rezolvarea conflictelor în comunitate prin proiectul: “Formarea mediatorilor 

voluntari”, derulat din august 2007 pana în prezent. Proiectul a avut mai multe etape de 

implementare.  

 - Prima etapa a constat în formarea coordonatorului de proiect la Bradford in Anglia, 

septembrie-octombrie 2007.  

- Etapa a 2-a constat în selecţia si formarea echipei de voluntari în vederea formari 

acestora ca mediatori profesionişti: octombrie 2007 - februarie 2008.  

- Etapa a 3-a a constat in formarea echipei de mediatori, martie 2008- decembrie 2008 

care au parcurs:  

- 40 de ore de instruire cu Kai F. Brand-Jacobsen, Director  PATRIR 

(www.patrir.ro) cu expertiza internationala in medierea conflictelor si cu experienta 

in Afghanistan, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Thailanda, Burma, Cambodia, 

Indonesia, Moldova, Sud Estul Europei,  Mexic, Columbia, Somalia,  America de Nord.  

- 16 ore de instruire cu Laura Alicu, coordonatorul de proiect formata  la Bradford, 

Anglia, pe un parcurs de 30 de zile in cadrul cursului: Basic Mediation skills Training sub 

egida Community Accord, formator: Stan Sitnick Conflict Resolution Graduate 

Programme Portland State University, sitnick@pdx.edu. Mentionam ca Laura Alicu pe 

perioada de sedere la Bradford a asitat la toate cazurile de mediere realizate de 

Community Accord.  

- 40 de ore de instruire cu echipa de mediatori de la Centrul de mediere Craiova  si 

echipa de mediatori ADSUM Cluj.  

- Etapa a 4 - a constat in susţinerea examenului de absolvire a cursului de mediatori 

profesionişti sub egida Consiliului de Mediere in 17 ianuarie 2009.  

- Etapa a 5-a, în derulare. Acreditarea mediatorilor, crearea şi implementarea serviciilor 

de mediere. Se preconizează deschiderea serviciilor de mediere din 1 aprilie 2010 

- Etapa a 6-a. Promovarea serviciilor de mediere prin semnarea unor Acorduri de 

colaborare cu instanţele din judeţul Cluj  

Finanţatori: Ambasada SUA la Bucureşti, Consiliul Local Cluj, Fundatia Raţiu. 

LADO, filiala Cluj 

Principalele rezultate:  

http://www.patrir.ro/
mailto:sitnick@pdx.edu
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- 10 mediatori profesionişti formaţi în cadrul proiectului.   

- 15.000 de pliante de promovare a proiectului şi serviciilor de mediere distribuite gratuit 

în tot judeţul Cluj.  

- implementarea unui proiect pilot care promovează un model de construire a 

relaţiilor si a păcii in comunitate.  

- promovarea a două parteneriate cu Primaria municipiului Cluj-Napoca si Consiliul 

Judeţean Cluj pentru susţinerea pe termen lung a serviciilor de mediere in 

municipiu si judeţ.  
- crearea a doua evenimente în cadrul proiectului care au promovat imaginea LADO ca 

organizaţie de interes public. 

- o campanie media pe tot parcursul proiectului care a promovat de asemenea imaginea 

LADO ca organizaţie de interes public.  

 

 

3. Consiliului Civic Local (CCL), Cluj, înfiinţat în martie 2004, a devenit program 

permanent, unul dintre cele mai vizibile în comunitate şi în regiune, cu impact major 

asupra transparentizării deciziei publice la nivel local. LADO, filiala Cluj este membră 

fondatoare a CCL Cluj. Consiliul Civic Local, Cluj este un forum de peste 60 de ONG-

uri, şi personalităţi la nivel local, ai căror experţi pe diferite domenii monitorizează 

Administraţia Publică Locală (APL) la nivelul comunităţii locale. Acest proiect îşi 

propune îmbunătăţirea participării cetăţeneşti la elaborarea deciziilor publice locale şi 

transparentizarea deciziilor publice printr-un parteneriat durabil între societatea civilă şi 

Administraţia Publică Locală (APL), având ca obiectiv general asigurarea sustenabilităţii 

CCL pe termen lung şi transformarea lui într-o instituţie civică a reprezentării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale la nivel local. LADO, filiala Cluj a organizat 4 

dezbateri din cele 12 dezbateri anulae pe care le organizează Consiliul Civic Local Cluj şi 

asigură secretariatul CCL din anul 2004, în regim de voluntariat. Acest program 

este permanent şi asigură dezbateri publice de mare impact pentru comunitate. Vezi 

www.clc-cluj.ro.  

 

4. Organizarea de evenimente cu impact major pentru promovarea imaginii LADO. 

„Seara drepturilor omului”, eveniment anual, devenit deja tradiţional, organizat în 

spaţiul dedicat evenimentelor în cadrul Catedralei Greco -  Catolice din Cluj în data de 11 

decembrie 2009 cu peste 100 de invitaţi. 

Parteneri: Catedrala Greco Catolică din Cluj, Radio France International, România 

Liberă, Cluj Today si Consiliul Local Cluj 

Finantaţor: Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Catedrala Greco Catolică din 

Cluj, Cluj Today.   

 

5. Participarea în parteneriat în proiecte alte altor organizaţii nonguvernamentale.  

 

5.1 LADO, filiala Cluj participat din ianuarie 2009 până în 30 mai 2009, ca partener 

local al Centrului de Resurse Juridice în proiectul: “Dezvoltarea capacităţii ONG-

urilor locale privind monitorizarea masurilor anticorupţie si exercitarea dreptului 

de acces la justiţie”, finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern 

http://www.clc-cluj.ro/
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Europe (CEE Trust). Proiectul s-a derulat pe toată durata anului 2009. LADO, filiala 

Cluj a monitorizat activitatea Consiliul Judeţean Cluj pe componenta: Transparenţă 

decizională, activitate finalizată cu un Raport de activitate pentru fiecare dintre lunile: 

ianuarie, februarie, martie, aprilie, 2009.    

 

5.2 LADO, filiala Cluj a participat din 15 martie 2009 până în 30 octombrie 2009 ca 

asociat în  proiectul: “Impreună pentru Integritate şi Bună Guvernare”, implementat 

de Centrul de Resurse Juridice, în parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia şi 

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei. 

Principalul rezultat: Elaborarea Raportului naţional de monitorizare de către LADO, 

filiala Cluj pe componenta: „Reţeaua de Integritate şi Bună Guvernare”. Raportul 

„Reformă sau contrareformă în serviciile publice”? poate fi accesat pe site-ul: 

www.guvernmaibun.ro .  

Autorul raportului: Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj 

Asistent raport: Gabriela Luduşan, asistent proiecte, LADO filiala Cluj 

Prelucrarea grafică a datelor: Alexandru Cuc, membru LADO, filiala Cluj 

Membri grupului de lucru: 

Emanuel Bălan (Asociaţia Pro Democraţia Târgu-Neamţ) 

Gabriela Obodariu (Asociaţia Pro Democraţia Focşani) 

Nicoleta Fiu-Mitrea (Asociaţia pentru Şanse Egale Târgu-Jiu) 

Dina Loghin (Şanse Egale pentru Femei Iaşi) 

Finanţator: Programul Phare 2006 

 

5.3 LADO, filiala Cluj participat ca partener în proiectul LADO România „Cu Faţa către 

viitor”, proiect finanţat prin Programul Phare 2006.  

Scopul proiectului: Dezvoltarea organizaţională a Ligii Apărării Drepturilor Omului.  

Principalele rezultate:  

1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi tehnicilor de management în 6 filiale ale LADO 

România. 

2. Elaborarea Strategiei de management organizaţional la nivelul organizaţiei mamă.  

3. Elaborarea instrumentelor de lucru (ROF, ROI) pentru o mai bună comunicare 

între filiale şi organizaţia mamă.  

 

LADO, filiala Cluj este una dintre cele mai importante organizaţii 

nonguvernamentale din municipiul Cluj de a cărei voce se ţine cont în luarea 

deciziilor publice, este un bun partener al mass mediei locale pe probleme de 

apărare a drepturilor omului şi participă activ la activităţile altor organizaţii 

nonguvernamentale la nivel local. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.guvernmaibun.ro/
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„Drepturile omului, 
pentru dumneavoastră, 

prin noi” 
  


