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1)   Date de identificare a organizaţiei 
 Denumire: Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj; 

 Loc de desfăşurare a activităţilor cu publicul: 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 să îşi rezolve problemele peste 200 de 

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

instituţiile statului.  

 

2. Consiliului Civic Local (CCL), Cluj, platformă civică de monitorizare a 

Administraţiei Publice Locale, înfiinţată 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 anuale 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.  

 

3. Organizarea unor evenimente cu impact major pentru promovarea imaginii 

LADO:  
„Seara drepturilor omului”, eveniment anual, devenit deja tradiţional, organizat la 

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca şi la sala de sticlă a Primăriei Municipiului Cluj-

Napoca.  

Liga Apărării Drepturilor Omului, (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Institutul Intercultural Timişoara, 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Primăria  municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local 

Cluj, Consiliul Judeţean Cluj şi Consiliul Civic Local Cluj a organizat evenimentul, 

MIGRAŢIE ŞI DREPTURILE OMULUI  în data de 7 decembrie 2010, începând cu 

orele 14.00 la Sala de sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a continuat la 

Teatrului Naţional din Cluj, începând cu orele 17.30. 

Obiectivul acestui eveniment a fost promovarea incluziunii legale, sociale, a valorilor 

culturale specifice comunităţilor resortisanţilor ţărilor terţe, promovarea drepturile omului 

în România, prin prezentarea unor proiecte care vor avea un impact major la nivel local şi 

naţional realizate de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (Reţea de centre de 

informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe) şi Institutul Intercultural 

Timişoara (Migrant în România) şi prin realizarea de expoziţii şi spectacole tematice.  

LADO filiala Cluj a creat prin intermediul acestui evenimentului un cadru potrivit pentru 

comunităţile resortisanţilor ţărilor terţe de aşi spune părerea, de aşi prezenta tradiţiilor şi 

valorile,  de asemenea, de a aduce la cunoştinţă publicului clujean şi a instituţiilor publice 

http://www.clc-cluj.ro/
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locale că aceste comunităţi există printre noi şi că există proiecte special destinate pentru 

nevoile lor precum: „Centrul de informare pentru străini Cluj-Napoca” deschis la 1 

noiembrie 2010 în cadrul LADO filiala Cluj şi proiectul „Migrant în România” destinat 

să consolideze integrarea resortisanţilor din ţările terţe în judeţul Cluj.  

La eveniment au participat: Şefa misiunii în România a Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţie (OIM) doamna Cristina Gheorghe Trâncă, reprezentanţi ai comunităţilor de 

migranţi din afara Uniunii Europene, reprezentanţi ai instituţiilor publice cu 

responsabilităţi în domeniu, reprezentanţi ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, 

reprezentanţi ai Consiliului Civic Local, jurnalişti, reprezentanţi ai unor ONG-uri cu 

relevanţă în domeniul migraţiei şi drepturilor omului. 

Evenimentul s-a desfăşurat după următorul program:   

Marţi 7 decembrie la Sala de sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca:  

14.00 – 15.00  Dezbatere publică, moderată de Ana Luduşan, preşedinta 

LADO filiala Cluj. Seminarul de la Cluj pune în aplicare proiectul „Migrant în 

România”, implementat de către Institutul Intercultural Timişoara, partener local 

LADO filiala Cluj, cu următoarele subiecte: 

1. Aspecte din practica judiciara a Curţii de Apel Cluj privind soluţionarea contestaţiilor 

împotriva deciziilor de returnare ş interdicţia temporara de a intra în România. A 

conferenţiat: Liviu Ungur, Judecător la Curtea de Apel Cluj, membru in Colegiul de 

Conducere a Cruţi de Apel Cluj.  

2. Drepturile omului si practica CEDO privind migraţia. A conferenţiat: Lucia Şteţca 

avocat, fost judecător la Curtea de Apel Cluj, preşedintele Secţiei Civile.  

3. Probleme ivite în practica ORI Cluj privind soluţionarea cererilor formulate de RTT.  

A conferenţiat:  Marian Marcel, Director adjunct al Oficiului Român pentru Imigrări,       

judeţul Cluj.    

15.00 – 15.30 Conferinţă de presă pentru prezentarea proiectului „Reţea de centre de 

informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor terţe ţări” de către Cristina 

Gheorghe Trâncă, Şefa Misiunii în România a Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migratie (OIM). Proiectul este implementat de către Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie (OIM) – Misiunea în România în colaborare cu 13 ONG-uri din ţară şi este 

finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 

2009. Cu această ocazie s-a lansat şi Centru de Informare pentru străini Cluj-Napoca, 

serviciu demarat la 1 noiembrie în cadrul organizaţiei LADO filiala Cluj.   

Marţi 7 decembrie la Teatrul Naţional din Cluj 

17.30 – 18.00  Lansare de Carte, romanele Proştii şi ZINZIN ale Anei Luduşan. 

Romanele au fost prezentate de către: Conf. Univ. Dr. Sanda Cordoş, Facultatea de 

Litere UBB Cluj şi Prof. Univ. Dr. Ştefan Borbely, Facultatea de Litere UBB Cluj . 

18.00 – 19,00  Pauză de socializare  

19,00 -  Spectacol de Teatru, REVIZORUL de N.V. GOGOL, Teatru Naţional Cluj-

Napoca 

La activităţile întregului eveniment au participat peste 130 de persoane.  

 

4. Participarea în parteneriat în proiecte alte altor organizaţii nonguvernamentale.  
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4.1 LADO, filiala Cluj participă din mai 2010 până în iunie 2011 ca facilitator local al 

proiectului: “Migrant în România” implementat de Institutul Intercultural Timişoara 

în parteneriat cu Organizaţia Femeilor Refugiate din România.  Obiectivul general al 

proiectul Migrant în România îşi propune să promoveze dezvoltarea mecanismelor de 

consultare cu resortisanţii ţărilor terţe (RTT) asigurând, în acelaşi timp, o implicare a 

societăţii civile şi o deschidere către publicul larg, contribuind la îmbunătăţirea 

comunicării între autorităţile locale şi naţionale cu competenţe în gestionarea 

fenomenului migraţiei şi străinii cu drept de şedere pe teritoriul României. 

În cadrul acestei colaborări, LADO filiala Cluj a organizat 2 sesiuni locale în 2010 şi va 

organiza 2 sesiuni locale în 2011 prin care urmăreşte următoarele rezultate: 

-  să transmită direct la peste 120 de resortisanţi ai terţelor ţări (RTT) informaţii utile cu 

privire la şederea şi acomodarea lor în România. 

-  să faciliteze accesul la servicii gratuite de învăţare a limbii române la peste 40 de 

RTT. 

-   să realizeze 4 rapoarte ale seminariilor locale. www.migrant.ro 

- să contribuie cu informaţii şi materiale la redactarea revistei „Migrant în 

România”. Vezi: www.intercultural.ro  

 

4.2 LADO, filiala Cluj participă ca partener local în proiectul: „REŢEA DE CENTRE 

DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU RESORTISANŢI AI UNOR TĂRI 

TERŢE”.  

Proiectul Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe 

este finanţat prin Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe în cadrul 

Programul General Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, administrat în 

România de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) prin Oficiul Român pentru 

Imigrări (ORI) 

Proiectul se desfăşoară în perioada 1 iunie 2010 - 31 mai 2011 

Obiectivul general al proiectului promovează sprijinirea integrării resortisanţilor ţărilor 

terţe (RTT) în societatea românească prin asigurarea unor servicii relevante de informare 

şi consiliere care să faciliteze accesul nediscriminatoriu al migranţilor la serviciile 

publice.  

Obiective specifice: 

- dezvoltarea unei reţele de 15 centre de informare şi consiliere a RTT, 

- consolidarea capacităţii de resurse umane chemate să furnizeze servicii de informare 

şi consiliere relevante în beneficiul RTT,  

- promovarea cooperării inter-instituţionale în domeniul integrării migranţilor. 

Grupul ţintă principal:  

- resortisanţi ai unor ţări terţe, aflaţi pe teritoriul României 

Grupul ţintă secundar:  

- autorităţi locale care lucrează cu migranţi în cele 15 locaţii ale proiectului: Serviciile 

pentru Imigrări; agenţiile judeţene ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM); inspectoratele şcolare locale; Direcţiile Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din subordinea consiliilor judeţene, 

-  asociaţii ale migranţilor,  

-  mass media 

http://www.migrant.ro/
http://www.intercultural.ro/
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Judeţele în care s-au înfiinţat Centrele de Informare pentru Străini (CIS) sunt: Bucureşti, 

Iaşi, Cluj, Ilfov, Constanţa, Timiş, Galaţi, Prahova, Suceava, Braşov, Bacău, Argeş, 

Sibiu, Dolj, Mureş, Buzău.  

Activităţile proiectului:  

- înfiinţarea şi amenajarea a 15 centre de informare şi consiliere în 15 oraşe din 

România, respectiv Bucureşti, Ilfov, Bacău, Buzău, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, 

Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş şi Timişoara, 

-  realizarea de materiale informative şi desfăşurarea de activităţi de popularizare a 

centrelor,  

-  realizarea unor instrumente de lucru şi instruirea personalului centrelor, 

-  informarea şi consilierea migranţilor, 

- furnizarea serviciilor de informare şi consiliere în CIS Cluj,  

-     monitorizare, evaluare, raportare 

Rezultate:  

- amenajare, dotare CIS Cluj cu resursele umane, financiare şi materiale necesare 

funcţionării,  

-  recrutarea şi instruirea în primă fază a 2 persoane şi apoi a încă 8 voluntari cu privire 

la problematica integrării migranţilor,  

- distribuirea a 950 de pliante şi a 50 de postere în comunităţile de RTT, 

- furnizarea serviciilor de informare şi consiliere a cel puţin 493 RTT în CIS Cluj.  

Vezi: IOM România.  

- organizarea a 5 seminarii cu reprezentanţii comuntăţilor de RTT, instituţii publice şi 

mass-media. 

 

  

 

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 massmediei locale pe probleme de 

apărare a drepturilor omului şi participă activ la activităţile altor organizaţii 

nonguvernamentale la nivel local. 
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„Drepturile omului, 
pentru dumneavoastră, 

prin noi” 
  


