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Misiunea organizaţiei 
Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj are misiunea de a apăra şi promova drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului şi principiile democraţiei.  
 
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 şi principiile democraţiei. 

 

Programe şi proiecte implementate  

 

1. Servicii gratuite de informare şi consiliere în cadrul programului: „Cunoaşte-ţi drepturile, 

cunoaşte legea” derulat din 1998 până în prezent.  

 

Coordonator program: Gabriella Purja, ex. vicepreşedinte a Curţii de Apel Cluj şi ex. judecător, cu 

stagii de peste 37 de ani în magistratură.  

Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Centrul de Resurse Juridice, 1998-2001. 
Din 2002 se auto susţine prin aportul în natură al voluntarilor: jurişti, sociologi, asistenţi sociali.  
Principalele rezultate: Au beneficiat de serviciile programulu i peste 7.000 de cetăţeni. Anual sunt sprijiniţi 

peste 100 de cetăţeni să îşi rezolve problemele. Peste 90% dintre problemele în care se acordă aceste servicii 
reprezintă conflicte dintre cetăţean şi instituţiile statului. Principalele domenii în care se acordă serviciile de 

informare şi consiliere sunt: domeniul proprietăţii, contencios administrativ, conflicte de muncă, regimul 
deţinuţilor din penitenciar, conflicte între vecini generate de proasta implementare a legilor proprietăţii de 
către Administraţia Publică Locală, căi interne şi internaţionale de atac, încălcarea dreptului la un proces 

echitabil, conduita avocatului, conduita funcţionarului public, legislaţie proastă.    
 

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

Locale, program permanent.  

 

Înfiinţată în martie 2004 până în prezent, Consiliul Civic Local, Cluj este un forum de peste 40 de ONG-uri ş i 
personalităţi din municipiul Cluj-Napoca. Această platformă se susţine prin aportul organizaţiilor membre şi 

prin expertiza specialiştilor. Consiliul Civic Local  a devenit una dintre vocile civice cele mai vizibile din 
comunitate şi din regiune, cu impact major asupra transparentizării deciziei publice la nivel local. LADO, 
filiala Cluj este membră fondatoare a CCL Cluj.  

Coordonator din partea LADO filiala Cluj şi consilier civic: dr. sociolog Ana Luduşan  

Principalele rezultate: Monitorizarea a 192 de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Monitorizarea a peste 19200 de proiecte de HCL şi amendarea a peste 200 de HCL Cluj-Napoca. Anual se 
monitorizează peste 20 de şedinţe ale Consiliul Local şi peste 2400 de proiecte de HCL.  
Peste 100 de idei şi proiecte propuse de Consiliul Civic Local au fost preluate în deciziile politice locale. Au 

fost organizate 10 întâlniri cu parlamentarii de Cluj pentru promovarea unor probleme care vizează 
ameliorarea legislativă. Consiliul Civic Local îşi propune îmbunătăţirea participării cetăţeneşti la elaborarea 

deciziilor publice locale şi transparentizarea deciziilor publice ale Administraţiei Publice Locale (APL). 
LADO, filiala Cluj a organizat 2 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. Vezi www.clc-cluj.ro.  

 

http://www.clc-cluj.ro/
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3. Festivalul: Migraţie şi drepturile omului”, eveniment de mare impact, aflat la a doua ediţie  

  

Coordonator festival: Daniela Cervinschi, Director de proiect  

Durata proiectului: septembrie 2011- decembrie 2011 
Durata festivalului 9-11 decembrie 2011 

Obiectivele festivalului:  
1. Promovarea interculturalităţii între comunităţile de resortisanţi ai ţărilor terţe şi populaţia majoritară,  

2. Dezvoltarea abilităţilor mediatorilor interculturali de gestionare a dialogului cu instituţiile publice şi 
ONG-urile din domeniul migraţiei, pentru a rezolva mai bine problemele d in comunităţile din care 
provin. 

3. Rolul drepturilor omului ca valori universale în promovarea interculturalităţii.  
Activităţile sau modulele festivalului:  

1. Workshopul „Descoperă Japonia”  

Responsabil:  Nadejda Codreanu şi Ana Bacioi (voluntari)   
Nr. participanţi: 26  

2. Conferinţa: „Migraţie şi drepturile omului”  

Responsabil: Daniela Cervinschi, Roxana Mureşan (voluntar) 

Nr. participanţi:43  
 Sceneta KARLINCHEN 

Responsabil: Raluca Daneş 

Nr. participanţi:46  
3. Proiecţie de film „America abracadrabra”  

             Responsabil: Aly Elbark 
             Nr. participanţi:22  

4. Seminarul: „The European Charter of Fundamental Rights, the European Court of Justice 

and its use by NGOs” 

Responsabil: Daniel Peslari de la European Alternatives 

Nr. participanţi:23  
 Proiecţia de film arab: „The Message” 
Responsabil: Emir Majbar 

Nr. Participanţi:18  
 World Caffe „Eu, migrant în România”  

Responsabil: Alice Farcas  
Nr. participanţi: 20 
5. Atelier interactiv: Căsuţa din Haşdeu 

Responsabil: Oana Banu  
Nr. participanţi: 10  

 Seară interculturală cu dans, muzică şi mâncăruri tradiţionale  

Responsabil: Ana Bacioi, Nadejda Codreanu 
Nr. Paricipanţi: 100  
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Festivalul: Migraţie şi drepturile omului”, eveniment de mare impact, aflat la a doua ediţie  
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4. Partener în proiectul: „România Interculturală”,  

Proiect cu implementare la nivel naţional în 8 municipii importante (Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, 

Timişoara) privind fluxurile migratorii ale Rezidenţilor Ţărilor Terţe (RTT) din România, adică a 
imigranţilor din afara Uniunii Europene. Vezi site: www.migrant.ro  

Coordonator naţional: Institutul Intercultural Timişoara  

Perioada de desfăşurare: iulie 2011 – iunie 2012.  
Proiect numărul IF/10.01-04.01, finanţat prin Programul General – Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor 

Migratorii, Fondul European pentru Integrare, Programul anual 2010.  
Coordonator reţea de mediatori: Ionela Răcătău, LADO filiala Cluj, doctorand în Sociologie, 

Coordonator supliment revistă Accent basarabean: Daniela Cervinschi, LADO filiala Cluj, doctorand 

în Ştiinţe Politice. 

Responsabil instrumente de lucru cu comunităţile şi analiză de proces : Dr. sociolog Ana Luduşan, 

LADO filiala Cluj   

Principalele rezultate la nivel naţional:  

-  Îmbunătăţirea mecanismului de consultare cu comunităţile de străini RTT,  
- Asigurarea unei comunicări deschise şi eficiente între imigranţi, autorităţi publice şi societatea civilă la 
nivel local 

- Îmbunătăţirea comunicării între autorităţile relevante şi comunităţile de RTT cu şedere legală în România 
-  Îmbunătăţirea schimburilor interculturale între comunităţile de RTT cu şedere legală în România  

-  Website www.migrant.ro , 
-  Revista „Migrant în România”, în 32.000 exemplare distribuită la nivel naţional,  
- Revista „Accent basarabean”, supliment al revistei Migrant în România, în 8000 de exemplare distribuită la 

nivel naţional şi în Republica Moldova,  
- 2 suplimente ale revistei „Migrant în România” în limba arabă şi turcă în 4000 de exemplare distribuite la 

nivel naţional, 
- 10.000 de persoane care intră în contact cu publicaţia şi accesează site-ul Internet, 
- 30 de mediatori interculturali din cinci oraşe formaţi iniţial în domeniul comunicării interculturale,  care 

reprezentanţi naţionali ai comunităţilor locale de migranţi,  
- 125 de mediatori interculturali locali formaţi în 5 localităţi,  

-  300 de participanţi la 15 de seminarii locale,  
-  15 rapoarte ale seminariilor locale,  
-  50 de participanţi la Conferinţa naţională. 

-   1 Studiu - Raport privind oportunităţile de integrare a migranţilor  
 

5. Coordonator local al proiectului: „Asistenţă pentru resortisanţi ai unor ţări terţe (RTT) în 

România”  

(Nr. Contract IF/10.02-01.01), finanţat prin Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, 

Programul Anual 2010. 
Coordonator Naţional: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) România 

Perioada de desfăşurare: octombrie 2011- iulie 2012-02-12 
Coordonator centru: Daniela Cervinschi, director de proiect 

Consilier centru: Ana Luduşan 

Principalele rezultate la nivel naţional:  
 Îmbunătăţirea situaţiei RTT în ce priveşte accesarea de către aceştia a pieţei muncii din România, prin 

facilitarea înscrierii acestora la cursuri vocaţionale (350).  
 Îmbunătăţirea situaţiei RTT în ce priveşte accesarea de către aceştia a serviciilor medicale în 

România, prin furnizarea de informaţii şi asistenţă individualizată (200).  

 Asigurarea de servicii medicale, psihologice şi de reabilitare pentru RTT cu nevoi specifice(100).  

http://www.migrant.ro/
http://www.migrant.ro/
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 Asigurarea de asistenţă materială pentru RTT cu nevoi speciale/ persoane vulnerabile(100).  
 Asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT răspunzând nevoilor lor de integrare 

(1000). 
 13 conferinţe de presă 
 13 evenimente locale de mare impact 

 1 broşură bilingvă, 500 de exemplare  
 2 pliante bilingve, 8.000 de exemplare 

 9 buletine informative difuzate către 1.000 de migranţi   
 1000 de postere 

 

 
6. Coordonator local al proiectului: „Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale 

active” 

Proiect co- finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. Vezi site: www.cries.ro  

Coordonator naţional: Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Sociale  

- perioada de desfăşurare: august 2010-iulie 2013; 

- locaţii de desfăşurare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Oradea, Sibiu şi Timişoara;  
- parteneri: Platforma Europeană a Iniţiativelor Etice şi Solidare IRIS, Institutul Intercultural Timişoara. 
Asociaţia Serviciul APEL şi Organizaţia Reper 21 Bucureşti.  

Coordonator local Cluj-Napoca: Dr. sociolog Ana Luduşan 

Facilitatori Cluj-Napoca: Ionela Răcătău, Daniela Cervinschi şi Anatolie Coşciug.  

Principalele rezultate ale proiectului la nivel naţional:  

 formare europeană privind metodologia Consiliului Europei, pentru 120 persoane;  
 8 Grupuri Locale de Acţiune (GLA) în domeniul Incluziunii Sociale, minim 120 de reprezentanţi ai 

comunităţilor locale (Platforma Naţională a GLA);  
 primele 8 Planuri Locale de Incluziune Socială din România bazate pe dezvoltarea indicatorilor de 

progres în colaborare cu cetăţenii şi pe evaluarea participativă a situaţiei actuale (implicarea unui 
număr minim de 800 de cetăţeni la nivel naţional); 

 schimburi de experienţă în Italia şi Franţa pentru 35 de membrii ai GLA; 

 8 proiecte pilot vor fi elaborate la nivel naţional în vederea promovării coeziunii sociale;  

 servicii gratuite de consultanţă şi coaching în implementarea proiectelor propuse de membrii 

grupurilor locale de acţiune.  
 

 

Resursele organizaţiei: sediul social, Cluj-Napoca, str. Iaşilor nr. 30, dotat şi echipat corespunzător  
Punct de lucru cu publicul: Cluj-Napoca Bd. 21 Decembrie nr. 108, 2 camere, grup social, dependinţe, dotat 

şi echipat corespunzător 
Telefonie fixă şi mobilă.  
Resurse umane:  

 

Echipa LADO filiala Cluj: 

Ana Luduşan, preşedinte, 

Gabriella Purja, director de program, voluntar 

Ionela Răcătău, director executiv  

Daniela Cervinschi, director de proiect 

Elena Geaorsă, director economic  

 

Echipa de voluntari:  

1. Codreanu Nadejda – Facultatea de Istorie si Relaţii Internaţionale 

2. Creţu Stefan – Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 

http://www.cries.ro/
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3. Bacioi Ana – Facultatea de Studii Economice 

4. Banu Oana Teona – Master in Managementul Proiectelor 

5. Danes Raluca – Facultatea de Drept 

6. Roxana Muresan – Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 

 

Echipa de mediatori interculturali 

1. Victor Banzari- Republica Moldova 

2. Veaceslav Strungaru- Republica Moldova 

3. Emir Majbar- Tunisia 

4. Aymen Kammoun – Tunisia 

5. Ali Shah – Pakistant 

6. Yanes Ayman – Palestina 

7. Alex Jacho – Ecuador 

8. Stephannie Zeballos - Peru  

 

  

 

 

 
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.  
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Seminarii locale în proiectele România Interculturală şi Asistenţă pentru RTT în România. 

 
 
 

 
 
 

„Drepturile omului, 
pentru dumneavoastră, 

prin noi” 
 
 
 
 


