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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 

aceștia 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 libertăţile 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 a principiilor democraţiei. 

 

 

PROGRAME PERMANENTE:  

 

I. 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, proiectul se autosusţine prin aportul în natură al 

voluntarilor: jurişti, sociologi, asistenţi sociali.  

Principalele rezultate: 

Au beneficiat de serviciile programului peste 7.000 de cetăţeni. Anual sunt sprijiniţi peste 

100 de cetăţeni în rezolvarea problemelor. 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.    

Link: http://ladocluj.ro/?page_id=312 

http://ladocluj.ro/?page_id=312
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II. Consiliului Civic Local (CCL) Cluj, platformă civică de monitorizare a Administraţiei 

Publice Locale – program permanent 

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

 

Înfiinţat în martie 2004, până în prezent, Consiliul Civic Local Cluj este un forum de peste 

40 de ONG-uri şi 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.  

Principalele rezultate: 
Monitorizarea a 192 de şedinţe ale 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 şi http://ladocluj.ro/?page_id=315 

 

 

http://www.clc-cluj.ro/
http://ladocluj.ro/?page_id=315
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PROGRAME ŞI PROIECTE INTERCULTURALE ŞI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ  

 

 

I. Partener în proiectul „Migrant în România Interculturală” 

Proiect cu implementare la nivel naţional, în 5 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: august 2013 –iunie 2014 

Proiect numărul IF/11.01-04.01/2012, finanţat prin Programul General – Solidaritatea şi 

Gestionarea Fluxurilor Migratorii, Fondul European pentru Integrare, Programul anual 

2012.  

Coordonator reţea de mediatori: Ionela Răcătău, LADO filiala Cluj,  Dr. sociolog 

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 8000 exemplare, distribuită la nivel naţional; 

- Revista „Accent basarabean”, supliment al revistei „Migrant în România”, în 2000 de 

exemplare, distribuită la nivel naţional şi în Republica Moldova; 

- 1 supliment al revistei „Migrant în România” adresat comunităţii arabe;  

- 10.000 de persoane care intră în contact cu publicaţia şi accesează site-ul internet; 

- 20 de mediatori interculturali, din cinci oraşe, formaţi iniţial în domeniul comunicării 

interculturale, ca reprezentanţi naţionali ai comunităţilor locale de migranţi; 

-  300 de participanţi la 15 seminarii locale;  

-  15 rapoarte ale seminariilor locale. 

Link: http://ladocluj.ro/?page_id=547 

http://www.migrant.ro/
http://www.migrant.ro/
http://ladocluj.ro/?page_id=547
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II. Coordonator local al proiectului „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a 

resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România” (Nr. Contract IF/11.01-01.01/2012), 

finanţat prin Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul 

Anual 2012 

Coordonator Naţional: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) România 

Perioada de desfăşurare: August 2013 - Iunie 2014 

Consilieri Centru de Informare pentru Străini: Ana Luduşan, Daniela Cervinschi 

 

Principalele rezultate la nivel naţional:  

 Îmbunătăţirea situaţiei RTT în ceea ce priveşte accesarea de către aceştia a serviciilor 

medicale şi de educaţie în România, prin furnizarea de informaţii şi asistenţă individualizată 

(110  persoane informate); 

 Asigurarea de servicii medicale, psihologice şi de reabilitare pentru RTT cu nevoi specifice; 

asigurarea de asistenţă materială pentru RTT cu nevoi speciale/ persoane vulnerabile (14 

persoane beneficiare de ajutor material); 

 Asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT, răspunzând nevoilor lor de 

integrare; 

 1 conferinţă de presă; 

 2 evenimente locale de mare impact. 

Link: http://ladocluj.ro/?page_id=558 

 
 

 

http://ladocluj.ro/?page_id=558
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III. FESTIVAL „Migraţie şi Drepturile Omului” (MIDO), Editia a III-a, mai 2013 

Festivalul a avut loc în perioada 23-26 mai şi a fost susţinut de către Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie (OIM) România, Institutul Intercultural Timişoara, 

Primăria Muncipiului Cluj- Napoca și Ambasada Republicii Islamice Pakistan în România. 

Festivalul a avut 17 parteneri, care s-au implicat în organizarea şi găzduirea activităţilor. Au 

avut loc 6 activităţi, după cum urmează:  

 

1) Joi, 23 mai 2013, orele 11.00-14.00: Conferinţa de Presă şi  Workshop „Bazele Culturii 

Islamice”   

Locul de desfăşurare: Liga Islamică şi Culturală România, Filiala Cluj (Centrul Islamic), 

str. Pastorului nr. 17 

Activitatea a debutat cu o conferinţă de presă, organizată pentru a prezenta reprezentanţilor 

mass-media conceptul şi activităţile de bază ale festivalului MIDO.  

Activitatea a continuat cu un workshop privind cultura şi lumea islamică, prezentând 

alfabetul limbii arabe, lecţii de familiarizare cu caligrafia şi gramatica limbii arabe, citirea 

de Coran tejweed. A fost iniţiată şi o dezbatere despre islam şi lumea arabă.Evenimentul s-a 

încheiat cu o degustare de preparate tradiţionale arabe. 

PARTICIPANȚI: 41 de persoane 

 

2) Vineri, 24 mai 2013, orele 15.00-19.00: Seminar local “Dreptul la muncă al studenţilor 

străini. Oportunităţi şi constrângeri în municipiul Cluj-Napoca”  

Locul de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenților, Sala 22 

Cel de-al treilea Seminar Local din cadrul proiectului „Migrant în România Interculturală” a 

pus accent pe oportunităţile de muncă şi angajare pe care le au migranţii non-comunitari în 

orașul Cluj-Napoca. Seminarul și-a propus să aducă mai multe informații utile 

participanților, referitoare la proiectele de integrare pe piaţa muncii. 

Invitaţi: Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Cluj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Cluj, Ambasada Republicii Islamice Pakistan în România. 

PARTICIPANȚI: 34 de persoane 

 

3) Vineri, 24 mai 2013, orele 10.00-12.00: „Caravana Interculturalităţii în Şcoli”  

Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu 

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj și Liceul 

Teoretic Nicolae Bălcescu, sub egida proiectului european Language Rich Europe, şi a 

inaugurat proiectul „Caravana Interculturalităţii în Şcoli”, implementat de LADO filiala 

Cluj. Prima ediție pilot a Caravanei Interculturalităţii s-a desfășurat pe parcursul zilei de 

vineri, 24 mai 2013, în cadrul Liceului  Teoretic Nicolae Bălcescu, din oraşul Cluj-Napoca. 

Structura workshop-urilor a conținut prezentări interactive ale culturilor comunităţilor de 

cetăţeni non-UE, poveşti de viaţă ale unor mediatori interculturali sau ale unor membri ai 

comunităţilor de migranți, prezentarea revistelor Migrant în România şi ACCENT 

basarabean, precum și joculeţe prin care elevii să poată învăţa acceptarea celor care au o 

cultură diferită, activităţi prin care elevii să se poată familiariza cu limbile vorbite de 

comunităţile non-UE.  

PARTICIPANȚI: 60 de elevi  

 

4) Sâmbată, 25 mai 2013, orele 19.00-22.00: Seară de film „Diferenţa mă îmbogăţeşte”  

Locul de desfăşurare: Restaurant Indigo, str. Piezişa, nr.10 

Activitatea a constat în prezentarea de scurt metraje care au exprimat valori culturale, 

simboluri şi sensuri importante pentru comunităţile non-UE din următoarele ţări: Palestina, 
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Siria, Pakistan, India, Ecuador, Columbia, Republica Moldova. În seara de sâmbătă a avut 

loc şi prezentarea de către European Alternatives a proiectului european  “Migrant Visions 

– Cluj, München, Praga”, care a fost continuat cu o expoziţie de fotografie, duminică, 26 

mai 2013, în Clădirea Cazino din Parcul Central Cluj-Napoca.  

Activitatea s-a încheiat cu o degustare de preparate tradiţionale indiene. 

PARTICIPANȚI: 60 de persoane 

 

5) Duminică, 26 mai 2013, orele 11.00-17.00: Expoziţie de tablouri, obiecte tradiţionale, 

fotografie 

Locul de desfăşurare: Cazino Parcul Central, Cluj-Napoca  

În cadrul acestei activităţi, comunităţile non-UE din Cluj-Napoca au expus obiecte 

tradiţionale, fotografie, porturi tradiţionale, tablouri, bijuterii, obiecte artizanale, în sala 

clădirii Cazino, din Parcul Central din Cluj-Napoca. Comunităţile participante au venit din 

ţări precum: Maroc, Tunisia, Pakistan, India, Ecuador/Columbia, Palestina, Siria. 

La expoziție a participat şi organizaţia non-guvernamentală European Alternatives, cu circa 

90 de fotografii realizate în mai multe ţări europene, abordând subiectul vieții imigranților 

din acele regiuni. 

PARTICIPANȚI: 87 de persoane 

 

6) Duminică, 26 mai 2013, orele 19.00-23.00: Seara Interculturală  

Locul de desfăşurare:  La gazette, str. Călăraşilor nr.1, Pavilion 1, parter (Cetăţuie)  

Activitatea a avut trei secţiuni:  

a) Gala premiilor Meritul civic şi Excelenţă în voluntariat civic; 

b) Organizarea unei expoziţii culinare, din ţări precum: Palestina, Siria, Pakistan, India, 

Republica Moldova, România;  

c) Dansuri şi cântece tradiţionale, din comunităţile: Pakistan, India, Palestina, Siria, Cuba, 

Republica Moldova/România. 

PARTICIPANȚI: 75 de persoane 

                                         

 

TOTAL PARTICIPANȚI MIDO 2013: 357 de persoane din comunitățile de RTT și 

cetățeni clujeni.  

 

Partenerii Festivalului MIDO: 

Inspectoratul General pentru 

Imigrări 

Organizația Internaţională pentru 

Migraţie (OIM) 

Biroul în România 

Institutul Intercultural Timişoara 

Ambasada Republicii  Islamice 

Pakistan în România 

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL  LOCAL 

CLUJ-NAPOCA 

Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu 

Reţeaua Language Rich Europe 

(LRE) 

Cazino Parcul Central 

Localul La gazette 

 

Restaurant indian Indigo 

Liga Islamică şi Culturală 

România, Filiala Cluj 

Asociaţia Culturală Româno-

Arabă Ierusalim 

Forumul Sirieniilor din România 

Asociaţia Marocan – Europeană 

Cluj Intercultural Awareness 

Organization (CIAO) 

Asociaţia Palestinienilor din 

Transilvania 

Comunitatea Latino-americană 

Grupul de Iniţiativă 

Basarabeană, Cluj 

Organizaţia Evol Arts 

Echipa GentleMen`s Show 

 

http://www.facebook.com/groups/203003586497437/
http://www.facebook.com/groups/203003586497437/
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IV.  „Reţeaua Promotorilor pentru Sate Curate” 

Proiectul „Reţeaua promotorilor pentru sate curate/Creşterea conştientizării comunităţilor 

rurale din regiunea NV în legatură cu impactul activităţilor lor asupra mediului" a 

fost obţinut de Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj, fiind un PROIECT 

CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL 

CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ 

Manager de proiect: Ionela Răcătău 

Asistent proiect: Ana Ludușan 

Obiectivele proiectului sunt: 

 O mai bună cunoaştere a problemelor de mediu în comunităţile rurale din regiune; 

 O mai bună informare a cetăţenilor despre investiţiile cu impact asupra mediului, care se 

realizează în comunitate; 

 Informarea cetăţenilor în legătură cu organizaţiile şi instituţiile care activează în domeniul 

protecţiei mediului. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, în parteneriat cu Garda Naţională de 

Mediu și cu Comisariatul judeţean Cluj.  

 

  

Activităţile proiectului vor consta, în principal, din: 
 

1.      Organizarea a 12 întâlniri ale autorităţilor rurale, dintr-o anumită zonă, cu 

reprezentanţi ai cetăţenilor şi cu alte părţi interesate; 

2.        Organizarea unei conferinţe cu participarea reprezentanţilor de la nivel regional, 

judeţean şi rural, având ca scop prezentarea problemelor şi a celor mai bune practici 

identificate la nivelul comunităţilor rurale participante în proiect; 

3.        Realizarea unor pliante pentru informarea cetăţenilor despre organizaţiile 

nonguvernamentale şi instituţiile publice care activeaza/au atribuţii în domeniul protecţiei 

mediului.  

 

Grupurile ţintă ale proiectului sunt: 
 

·         Primari (60 de primari şi viceprimari ai comunelor din regiune); 

·         Consiliile locale (60 de reprezentanţi ai consiliilor locale din comunele din regiune); 

·         Cetăţeni din zonele rurale din regiune: reprezentanţi ai cetăţenilor din 60 de 

comunităţi rurale din regiune; 

·         Alte instituţii din zonele rurale (reprezentanţi ai şcolilor, bisericilor, puncte 

medicale/dispensare etc.) 
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V. „Eastern Partnership Civil Society Forum”  

 

LADO Filiala Cluj este înregistrată la Formulul Societăţii Civile pentru Parteneriatul Estic 

în anul 2013.  

Responsabil: Daniela Cervinschi 

LADO Filiala Cluj doreşte să dezvolte proiecte nu doar la nivel local, dar şi la nivel naţional 

şi internaţional. LADO filiala Cluj este înscrisă în Grupul de Lucru 1: Democracy, human 

rights, good governance and stability. Prin acest demers, LADO filiala Cluj va dezvolta 

proiecte internaţionale cu ţările din Parteneriatul Estic, precum: Republica Moldova, 

Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus. 

 

 
 

 

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:  

 

- 3 angajaţi cu contract de muncă nedeterminat;  

- servicii de contabilitate angajate; 

- 9 voluntari specializaţi pe următoarele domenii: juridic, relaţii publice, ştiinţe politice, 

sociologie, studii europene, jurnalism, economie, relaţii internaţionale, migraţie şi integrare;  

- parteneriate cu: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Institutul Intercultural 

Timişoara, Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare;  

- Membră fondatoare a Consiliului Civic Local Cluj, www.clc-cluj.ro  
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Echipa LADO filiala Cluj:  

  

Preşedinte: Ana Luduşan  

Director executiv: Ionela Răcătău  

Director de program: Daniela Cervinschi  

Director de program: Gabriella Purja, voluntar  

  

 

 

LADO filiala Cluj este una dintre cele mai importante organizaţii nonguvernamentale din 

municipiul Cluj-Napoca, de a cărei voce se ţine cont în luarea deciziilor publice, ea fiind un 

bun partener al mass mediei locale, pe probleme de apărare a drepturilor omului şi, totodată, 

LADO filiala Cluj participă activ la activităţile altor organizaţii nonguvernamentale la nivel 

local. 

 

 

 

 

 

 

„Drepturile omului, 

pentru dumneavoastră, 

prin noi” 
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