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RAPORT SEMESTRIAL 

ATENA DELPHI 

 

1. Eveniment lansare Atena Delphi - Merit să zâmbesc din nou! Împreună împotriva 

abuzurilor! 

 

 
 

În data de 12.12.2013 a avut loc la Hotel City Plaza din Cluj-Napoca, evenimentul de 

lansare al Asociaţiei Atena Delphi la care au participat 130 de persoane.  

 

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Societăţii Civile de Avocaţi Buduşan şi Asociaţii, 

Sonia Nechifor & PR Venture, Fast Print şi PsyLife Clinic.  

 

Moderatorul evenimentului a fost Raluca Anton, psihoterapeut specialist şi doctor în 

psihologie. Discursurile şi prezentările din cadrul evenimentului de lansare au fost susţinute 

de următoarele persoane: 

 

- Ulpia Cupşan Morar – vicepreşedinte Asociaţia Atena Delphi 

- Camelia Reghini – coordonator Biroul Teritorial Cluj al Instituţiei Avocatul Poporului 

- Raluca Anton – psiholog PsyLife Clinic 

- Mădălina Mocanu – director executiv Fundaţia Raţiu pentru Democraţie 

- Dan Hognogi – Pr. Paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului 

- Luiza Buduşan – avocat Buduşan şi Asociaţii 
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- Flavia Barbur – avocat Buduşan şi Asociaţii 

- Ioana Trană – avocat Buduşan şi Asociaţii 

 

La finalul discursurilor, participanţii au făcut donaţii primind în schimb produse oferite de 

organizatori în acest sens, respectiv aranjamente florale, dulciuri, globuri, papioane şi 

lumânări.   

 

2. Campanie Ziua Copilului – 01.06.2014 

 

Cu ocazia Zilei Copilului s-a organizat o campanie de oferire de haine, încălţăminte, 

alimente, dulciuri, jucării şi rechizite unor copii fără posibilităţi materiale din Cluj-Napoca.  

 

Cu ocazia acestei campanii au fost ajutaţi un număr de 15 copii dintre care 9 fete şi 6 băieţi.  

 

3. Oferirea de rechizite copiilor din familii fără posibilităţi materiale - 01.09.2014 

 

Cu ocazia acestei campanii s-au oferit rechizite copiilor din familii fără posibilităţi 

materiale.   

 

4. Oferirea de servicii juridice  

 

Pentru 3 persoane care au apelat la Asociaţia Atena Delphi s-a asigurat reprezentarea în 7 

dosare civile şi 1 dosar penal.  

 

Dosarele civile au avut ca obiect divorţ, obţinere ordin de protecţie, stabilire paternitate, 

stabilirea contribuţiei tatălui la creşterea şi educarea minorului, exercitarea autorităţii 

părinteşti şi program de vizită.  

 

De asemenea, de la înfiinţare şi până în prezent s-au obţinut 2 ordine de protecţie.  
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5. Fluturaşi Atena Delphi START VIEŢII! STOP ABUZULUI! 

 

Cu ocazia lansării Asociaţiei Atena Delphi s-au tipărit şi un număr de 1.000 fluturaşi care au 

fost împărţiţi celor care au fost prezenţi la eveniment.  

 

Pe acest fluturaş se găsesc câteva informaţii cu privire la violenţa domestică, informaţii cu 

privire la serviciile oferite de Asociaţie, precum şi datele de contact ale acesteia.  

 

De asemenea, aceşti fluturaşi au fost duşi la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca 

şi la toate secţiile de Poliţie din oraşul Cluj-Napoca.  
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6. Site Atena Delphi – 2014 

 

 
 

Tot în anul 2014 a avut loc şi lansarea paginii de Internet a Asociaţiei 

(http://www.asociatia-atena.ro/). Acestă pagină cuprinde câteva informaţii despre Atena 

Delphi, cu ce anume se ocupă şi care sunt obiectivele urmărite.  

 

Există de asemenea o secţiune de Informaţii Utile unde sunt abordate câteva din 

problemele juridice care privesc violenţa domestică (ex. Obligaţia de întreţinere în natură 

sau prin plata unei sume de bani; Stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei; 

Autoritatea părintească; Ordinul de protecţie).  

 

La secţiunea Documente Utile se găsesc modele de formulare care trebuie completate în 

cazul unor incidente de violenţă domestică (formular pentru emitere ordin de protecţie şi 

formular pentru cerere judiciară).  

 

La secţiunea Contact se găsesc datele de contact ale Asociaţiei Atena Delphi. Tot pe 

această pagină este posibil să se trimită mesaje care sunt primite de membrii Asociaţiei.  

 

 

 

http://www.asociatia-atena.ro/
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7. Pagină de Facebook Atena Delphi – 2013 

 

 
 

În data de 27.11.2013 s-a creat pagina de Facebook a Asociaţei Atena Delphi. Pe această 

pagină sunt postate zilnic articole şi studii privind violenţa domestică. Scopul acestora este 

informarea cu privire la măsurile ce se pot lua împotriva abuzurile la care sunt supuse 

preponderent femeile şi copii. Totodată, urmărim tragerea unui semnal de alarmă cu privire 

la numărul crescut de cazuri de violenţă domestică. 

 

Până în prezent pagina de Facebook a Asociaţiei Atena Delphi a obţinut un număr de 749 

Like-uri (Aprecieri).  

 

8. Sponsorizare Google Ad Grants – 31.03.2014 

 

Programul Google Ad Grants oferă publicitate gratuită prin Google Ad Words pentru 

anumite organizaţii de caritate şi este conceput să ajute organizaţiile să-şi transmită 

mesajele sociale unui public global, în încercarea de a avea un impact mai mare asupra 

lumii. 
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Atena Delphi a aplicat şi a obţinut o astfel de sponsorizare pe termen nelimitat cu condiţia 

păstrării elibigilităţii.  

 

Prin intermediul acestei sponsorizări, Asociaţia Atena Delphi beneficiază de servicii de 

promovare prin intermediul Google Ad Grants având un buget zilnic de 330 USD, respectiv 

aprox. 10.000 USD / lună.  

 

9. Donaţii 2% din impozitul pe venit 

 

Pentru a-şi putea îndeplini obiectivele, Asociaţia Atena Delphi are nevoie de fonduri. În 

acest sens, s-au completat şi depus un număr de 3 formulare 200 şi un număr de 43 

formulare 230 pentru cei cu venituri din salarii.   

 

10. Telefon de urgenţă Atena Delphi  

 

Asociaţia Atena Delphi pune la dispoziţia persoanelor care au nevoie de serviciile noastre 

un număr de telefon de urgenţă: 0730 788 962.  

 

Prin intermediul acestei linii telefonice s-au oferit sfaturi preliminarii unui număr de cel 

puţin 20 persoane din România.  

 

11. Asistenta pe e-mail oferita de Asociaţia Atena Delphi 

 

Pe această adresă se primesc solicitări atât din partea persoanelor care au nevoie de ajutor 

concret (consiliere juridică, consiliere psihologică, ajutor material), cât şi din partea 

persoanelor care au nevoie doar de informaţii de specialitate (solicitări în dreptul muncii, 

dreptul familiei etc.). Multe din persoanele care ne-au contactat nu sunt din Cluj-Napoca şi 

le-am pus în legătură cu colaboratorii noştri din ţară. De pe această adresă de e-mail s-a 

răspuns până în prezent la un număr de 48 astfel de solicitări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


