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2003 - examen de etapå
Anul 2003 [i începutul anului 2004 au fost pentru
Asocia]ia Pro Democra]ia prilejul unor noi forme de
ac]iune în vederea cre[terii particip\rii civice.
Campania pentru Codul Electoral, chiar dac\ nu s-a
tradus în schimbarea sistemului electoral, a asigurat
vizibilitate programelor Asocia]iei, dar mai ales a atras
nenum\ra]i voluntari. Strategia de coali]ie adoptat\
pentru realizarea proiectului reformei politice a reliefat
caracteristicile societ\]ii civile române[ti actuale. Dac\
proiectul Codului Electoral nu a devenit lege,
impunerea unei teme în aten]ia opiniei publice (în
Barometrul de Opinie Public\ al Funda]iei pentru
Societate Deschis\ din noiembrie 2003, 60% dintre
români erau de acord cu introducerea votului
uninominal [i doar 14% pentru men]inerea sistemului
de list\) [i transformarea ei într-o form\ de presiune
asupra clasei politice ce s-a tradus prin înfiin]area
comisiei parlamentare au influen]at spa]iul public [i au
trezit interesul multora dintre concet\]enii no[tri.
Sutele de mii de semn\turi strânse în cele trei
campanii, miile de voluntari ce au participat la acest
exerci]iu civic de pionierat ne oblig\. E[ecul adopt\rii
legii este compensat de sprijinul [i speran]ele
cet\]enilor. Modul de organizare al referendumului
pentru modificarea Constitu]iei, de la campania
improvizat\ la înc\lcarea legii, ne-au demonstrat
necesitatea observ\rii alegerilor [i rolul organiza]iilor
civice în consolidarea democra]iei electorale. Pe de alt\

| 4 |

parte, legiferarea Autorit\]ii Electorale Permanente prin
amendarea legii alegerilor parlamentare este un efect
direct al campaniilor duse de Asocia]ia noastr\.
Din perspectiv\ politic\, anul 2003 a indus o tendin]\ de
schimbare a raporturilor de for]\. Apari]ia în septembrie
2003 a Alian]ei DA, constituit\ de PD [i PNL, a
contribuit la regruparea for]elor politice parlamentare.
Odat\ cu lansarea Alian]ei, PRM a trecut pe locul al
treilea în sondajele de opinie, fiind dep\[it cu
aproximativ 15% de noua forma]iune politic\. Dar
dezechilibrul politic r\mâne înc\ important. Înc\ din
1990, sistemul românesc de partide a cunoscut
dezechilibre importante ce doar aparent au fost
dep\[ite prin construc]ia CDR. Alian]\ conjunctural\,
ap\rut\ în contextul alegerilor locale din februarie 1992,
CDR a devenit victima propriului s\u succes,
structurarea politic\ [i electoral\ a acestei forma]iuni
politice fiind rezultatul unor improviza]ii ce au sl\bit
stabilitatea sa intern\. Alegerile din 2000 au confirmat,
deci, tendin]a latent\ a sistemului politic românesc
spre o form\ de multipartidism cu partid hegemon.
În acest climat politic, Asocia]ia Pro Democra]ia [i-a
desf\[urat activitatea încercând s\ intervin\ asupra
condi]iilor ce au favorizat aceast\ stare de fapt. Situa]ia
politic\ nu putea conduce nici la structurarea
electoratului, nici la încurajarea particip\rii la luarea

deciziilor. Ca un efect pervers al calendarului electoral
care a presupus înc\ din 1990 consultarea cet\]enilor
doar odat\ la patru ani, cu ocazia alegerilor (locale,
parlamentare, preziden]iale), românii au devenit
suspicio[i în privin]a partidele politice [i a liderilor.
Indiferent dac\ sunt la guvernare sau în opozi]ie,
încrederea în liderii politici a cunoscut în ultimii ani o
tendin]\ descresc\toare, direct propor]ional\ cu
cre[terea dezinteresului fa]\ de politic\. Consecin]\ a
personaliz\rii excesive a partidelor politice, [i în condi]iile
partitocra]iei, a vie]ii politice, sc\derea încrederii în lideri
poate afecta încrederea în democra]ie.
În consecin]\, rolul Asocia]iei Pro Democra]ia
r\mâne important, nu doar pentru anul 2004, an
electoral controversat [i tensionat, ci pentru înc\ mult\
vreme. Încrederea cet\]enilor care ne-au sprijinit,
participarea voluntarilor, principiile democra]iei [i
statului de drept [i, nu în ultimul rând, starea societ\]ii
române[ti sunt motive s\ continu\m. Înc\ participarea
cet\]enilor r\mâne deficitar\, corup]ia [i clientelismul
afecteaz\ încrederea în democra]ie, iar s\r\cia
favorizeaz\ extremismul [i intoleran]a. Înc\ mai este
nevoie de Asocia]ia Pro Democra]ia!
Cristian Pîrvulescu
Pre[edinte
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Asociaœia Pro Democraœia - 2003 în retrospectivå æi 2004 în perspectivå

Am putea spune c\, în ceea ce ne prive[te, anul 2003 a
stat sub semnul a dou\ subiecte: campania pentru
reforma electoral\ [i îmbun\t\]irea accesului la
informa]iile de interes public (aplicarea [i respectarea
Legii 544/2001). Chiar dac\, a[a cum rezult\ [i din raportul
pe care deja îl lectura]i, activitatea Asocia]iei Pro
Democra]ia a fost una mult mai diversificat\, aceste dou\
domenii au fost cele c\tre care a fost concentrat\ cea mai
mare parte a resurselor Asocia]iei.
Dac\ eforturile noastre legate de respectarea dreptului la
liberul acces la informa]ia de interes public ne-au adus o
serie de satisfac]ii prin rezultatele pe care le-am ob]inut,
trebuie s\ recunoa[tem faptul c\, în privin]a reformei
electorale, rezultatele nu au fost nici pe departe cele dorite.
Am reu[it, într-adev\r, s\ stimul\m [i s\ producem chiar, o
dezbatere destul de larg\ în societate, pe aceast\ tem\. Mai
mult, aceia care s-au implicat în campania noastr\, în num\r
foarte mare, fie [i numai semnând în listele de sus]in\tori ai
propunerii noastre de Cod Electoral, ne-au asigurat
legitimitatea necesar\ pentru a cere [i a ni se permite s\ ne
exprim\m punctul de vedere, într-un cadru oficial, în timpul
dezbaterilor din Parlament. Îns\ dincolo de satisfac]ia de a

vedea aceste lucruri petrecându-se, este aproape sigur c\
nici o schimbare important\ nu se va produce, astfel încât [i
în anul 2004, ne vom alege senatorii, deputa]ii, consilierii
jude]eni [i cei locali, ca [i pân\ acum: pe liste.
~n aceste condi]ii, intr\m în anul electoral 2004 cu
sentimentul c\, pentru aceia care doresc [i lupt\ pentru
îns\n\to[irea vie]ii politice române[ti, s-a mai ratat o
legislatur\. Indiferent cum ar sta lucrurile îns\, opinia
public\ ne cunoa[te ca fiind preocupa]i, dintotdeauna, de
corectitudinea alegerilor [i multe dintre semnalele pe care
le-am primit `n ultima vreme ne îndrept\]esc s\ credem c\
exist\ mari a[tept\ri de la noi, în ceea ce prive[te
activitatea legat\ de alegerile din acest an.
Cu alte cuvinte, vrând-nevrând, în anul 2004 vom fi din nou
foarte ocupa]i cu monitorizarea procesului electoral. Spre
deosebire de al]i ani îns\, cel pu]in în privin]a observ\rii
zilei alegerilor, ne vom concentra exclusiv c\tre "lumea
satelor". Pân\ la ora redact\rii acestui raport, am reu[it s\
ne asigur\m resursele necesare pentru a recruta (mai ales
din rândul tinerilor din municipiile re[edin]\ de jude]),
instrui [i trimite observatori în 1.200 de sec]ii de votare din

mediul rural. Totodat\, anul 2004 ne prilejuie[te
extinderea [i perfec]ionarea activit\]ilor legate de
monitorizarea fondurilor partidelor politice. Nu în ultimul
rând, suntem parte a unei coali]ii de organiza]ii civice care
`[i propune, pentru fiecare jude] [i pentru Capital\, s\ `i
prezinte electoratului pe candida]ii afla]i pe locurile
eligibile ale principalelor partide, cu bunele [i relele lor,
pentru ca aleg\torii s\ voteze "cu ochii deschi[i".
A[adar, în ciuda faptului c\ acest an electoral nu a început
sub auspiciile pe care ni le-am dorit, putem înc\ s\ facem
foarte multe lucruri utile pentru democra]ia româneasc\.
Suntem aproape convin[i c\ vom [i reu[i.

Adrian Sorescu
Director executiv

Proiecte æi programe APD

1

Participarea cetåœenilor la procesul de luare a deciziilor
la nivelul administraœiei publice locale

APD æi Comunitåœile Locale
Perioada: iunie 2002 - mai 2004
Ora[ele/Cluburile APD implicate: toate cluburile
APD [i în special Centrele regionale de resurse: Bac\u,
Bra[ov, Bucure[ti, Cluj, Constan]a, Craiova, Timi[oara.
Scop: cre[terea capacit\]ii APD de a implica cet\]enii
în luarea deciziilor publice la nivelul comunit\]ilor
locale.
Obiective:
- cre[terea capacit\]ii re]elei de Cluburi APD;
- cre[terea abilit\]ilor CNC de a func]iona ca centru de
resurse pentru Cluburile APD, privind, mai ales,
furnizarea de informa]ii, asigurarea de instruire [i
asisten]\ [i strângerea de fonduri;
- îmbun\t\]irea imaginii APD în rândul cet\]enilor;
- cre[terea impactului activit\]ilor APD în ceea ce prive[te implicarea cet\]enilor în procesul de luare a
deciziilor publice.
Realiz\ri:
}inând cont de faptul c\ Asocia]ia Pro Democra]ia avea
26 (n.n. în 2002) de Cluburi (filiale), 7 dintre acestea au
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fost transformate, în anul 2002, în Centre regionale de
resurse care s\ ofere asisten]\ celorlalte cluburi din
regiune, s\ îmbun\t\]easc\ imaginea cluburilor [i a
Asocia]iei [i s\ m\reasc\ capacitatea APD în ceea ce
prive[te implicarea cet\]enilor în procesul de luare a
deciziilor publice la nivelul comunit\]ilor locale. Aceast\
strategie [i-a dovedit eficien]a printr-o mai bun\
coordonare a proiectelor na]ionale, atat la nivelul acelor
localit\]i, cât [i la nivelul cluburilor din regiune.

regiunile respective. Pe lâng\ aceste întâlniri, putem
men]iona c\, angaja]i ai Centrului Na]ional de
Coordonare sau Coordonatori reginali, au vizitat
aproape toate Cluburile APD, realizând o evaluare a
acestor cluburi, dar [i oferind asisten]\ pe diverse
domenii ce ]in de organizarea intern\ [i rela]iile publice.

De asemenea, unele dintre aceste centre au dezvoltat
programe regionale în care au implicat [i alte cluburi,
dovedind astfel c\ pot s\ foloseasc\ eficient
poten]ialul pe care re]eaua de cluburi APD îl reprezint\.

În ceea ce prive[te abilit\]ile profesionale ale staff-ului
APD, în anul 2003 am continuat sesiunile de instruire
pentru coordonatorii regionali, dar la care au participat,
în unele cazuri, [i pre[edin]ii acestor Cluburi care sunt
Centre regionale. Sesiunile de instruire au vizat
urm\toarele teme: managementul voluntarilor [i
scrierea cererilor de finan]are.

În plus, pentru a realiza o comunicare eficient\ la nivelul
re]elei APD, a fost organizat\ cea de a 3-a conferin]\ a
pre[edin]ilor Cluburilor APD în februarie 2003 [i care a
avut ca principal\ tem\ politica general\ în lucrul cu
voluntarii [i exemple de bun\ practic\ în
managementul voluntarilor. În cadrul acestui proiect sa mai desf\[urat Adunarea General\ a Asocia]iei,
precum [i întâlniri realizate de Centrele regionale de
resurse cu reprezentan]i ai Cluburilor Asocia]iei din

Pentru a ne adapta strategia de dezvoltare a abilit\]ilor
profesionale la specificul [i nevoile speciale ale
organiza]iei, a fost contactat un consultant str\in
împreun\ cu care am lucrat la realizarea unui plan de
lucru cu scopul de a dezvolta capacitatea de
autosus]inere a Centrelor regionale de resurse. Primul
atelier de instruire a vizat dezvoltarea abilit\]ilor pentru
dezvoltare institu]ional\, atelier în urma c\ruia
>>
coordonatorii regionali au realizat un plan de afaceri
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>>

APD æi Comunitåœile Locale
pentru Centrele regionale pe care le reprezentau [i
care a fost conceput pentru a eviden]ia care sunt
punctele tari, dar [i nevoile locale, ce pa[i sunt necesari
în viitor pentru a dezvolta Centrul Regional [i re]eaua
de cluburi, ce tipuri de servicii putem oferi
comunit\]ilor locale.
Pornind de la acest plan, în toamna anului 2003 a avut
loc seminarul de instruire cu tema "Strângerea de
fonduri pentru dezvoltarea [i oferirea de servicii" în
urma c\ruia coordonatorii regionali au avut ca sarcin\
realizarea unor planuri detaliate pentru organizarea
unor evenimente de strângere de fonduri. Pentru a
utiliza puterea exemplului, consultantul str\in, doamna
Vera Dakova a donat câte 100 de dolari fiec\rui Centru
pentru a pune în practic\ planurile de strâgere de

fonduri, gest pentru care îi mul]umim înc\ o dat\.
Referitor la promovarea APD, au fost realizate o serie
de ac]iuni menite s\ fac\ Asocia]ia Pro Democra]ia mai
vizibil\ [i s\-i popularizeze proiectele. Au fost tip\rite
100.000 de pliante de prezentare APD, a fost tip\rit
raportul anual al APD pe 2002, prezentul raport anual
pe 2003 [i a fost continuat\ realizarea [i distribuirea
buletinului intern Flash [i buletinul informativ extern
"{tiri APD".
Asocia]ia Pro Democra]ia [i-a îmbun\t\]it expertiza cu
privire la implicarea cet\]enilor în luarea deciziilor
publice, oferind instruire pe aceast\ tem\
reprezentan]ilor administra]iilor publice locale din 25
de localit\]i în cadrul programului Sus]inerea

Democra]iei Participative în România, dar [i oferind
asisten]\ practic\ pentru implementarea
instrumentelor de consultare cet\]eneasc\.
Finan]ator: Charles Stewart Mott Foundation
Buget: 99.970 USD

Administrare eficientå prin participare publicå
Perioada: 1 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2004
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Bra[ov
Scop: încurajarea [i asistarea administra]iei publice
locale din 3 comunit\]i (Bra[ov, Sibiu [i Foc[ani) în
procesul de implicare a cet\]enilor în elaborarea [i
luarea deciziei asigurând transparen]a acestui proces.
Obiective:
! cre[terea nivelului de informare a 3000 de cet\]eni
din toate cele 3 ora[e DIALOG - Bra[ov, Sibiu,
Foc[ani - în ceea ce prive[te metodele de implicare în
elaborarea/evaluarea deciziilor de interes comunitar;
! sporirea transparen]ei procesului de elaborare [i
dezbatere a bugetului local anual din cele 3 ora[e
DIALOG prin adoptarea regulii de implicare a
cet\]enilor în elaborarea / evaluarea procesului
(procesul de elaborare [i dezbatere a bugetului local
este una din activit\]ile municipalit\]ii care ofer\ cea
mai bun\ oportunitate de punere în practic\ a
conceptului de participare public\);
! înt\rirea re]elei programului DIALOG România.
Realiz\ri:
Proiectul s-a derulat pe parcursul întregului an 2003 [i a
vizat cre[terea transparen]ei în procesul decizional prin
implicarea cet\]enilor în luarea deciziilor având ca
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instrument bugetul local unde se reg\se[te întreaga
activitate a municipiului. În acest sens, am colaborat cu
reprezentan]i ai administra]iei publice locale [i
reprezentan]i ai organiza]iilor neguvernamentale.
Membrii grupului de lucru au elaborat un plan de
ac]iune pornind de la necesit\]ile locale care s\ aib\
ca rezultat cet\]eni mai informa]i [i mai implica]i în
via]a comunit\]ii. În acest sens au fost publicate dou\
tipuri de bro[uri: Buget pentru Cet\]eni - Buget
pentru ora[ (1000 de exemplare) [i Unde se duc banii
municipiului Bra[ov? (2000 de exemplare).
Materialele au fost distribuite prin intermediul
asocia]iilor de proprietari, centrului de informa]ii
pentru cet\]eni din cadrul Prim\riei Bra[ov, Biroului
de Consiliere pentru Cet\]eni [i prin regiile
autonome. În urma activit\]ilor grupului de lucru au
fost informate aprox. 2000 de persoane.
Pornind de la prermisa c\ agen]ii economici sunt cei
care contribuie cel mai mult la bugetul statului, Club
APD Bra[ov a organizat în septembrie 2003 un focus
group cu IMM-uri ce a avut ca tem\ colectarea taxelor
[i impozitelor la bugetul local. Din perspectiva
agen]ilor economici au fost subliniate problemele
comunit\]ii [i s-au identificat solu]ii.
Membrii grupului de lucru au participat la o sesiune de
instruire regional\ privind instrumente de participare

public\. La întâlnire au participat reprezentan]i ai
administra]iei publice locale [i ai ONG-urilor din Bra[ov,
Sibiu [i Foc[ani.
La sfâr[itul anului 2003 s-a ob]inut un parteneriat cu
Prim\ria municipiului Bra[ov pentru realizarea pe viitor
a bro[urii "Unde se duc banii municipiului Bra[ov?".
Finan]ator: National Endowment for Democracy prin
Funda]ia Comunit\]ii Sibiu (contractant)
Buget: 9767 USD
Parteneri: Funda]ia Comunit\]ii Sibiu, Asocia]ia pentru
Parteneriat Comunitar Foc[ani
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Biroul de Consiliere pentru Cetåœeni - Braæov
Perioada: martie 2003 - ianuarie 2004

zile de activitate.

Ora[ele/Cluburile APD implicate: Bra[ov

Activitatea zilnic\ de informare [i consiliere a cet\]enilor
a decurs în mod normal, biroul beneficiind de 4 consilieri
certifica]i de c\tre FIMAN, precum [i de un num\r
important de voluntari. Totodat\, aceast\ activitate a fost
înlesnit\ de parteneriatele de colaborare semnate cu
diverse institu]ii locale - Agen]ia Jude]ean\ pentru
Ocuparea For]ei de Munc\, Casa Jude]ean\ de Pensii,
Inspectoratul {colar Jude]ean, etc.

Scop: Scopul
proiectului este
înfiin]area Biroului de
Consiliere pentru
Cet\]eni în municipiul
Bra[ov (BCCBV)
Obiective: Obiectivul
general al proiectului
este crearea unui serviciu de consiliere pentru cet\]eni
(inclusiv asisten]\ pentru victimele abuzurilor,
asisten]\ juridic\ etc.) în vederea îmbun\t\]irii
accesului la informare [i consiliere a cet\]enilor, pentru
ca ace[tia s\-[i poat\ rezolva problemele, s\ în]eleag\
[i s\-[i exercite drepturile [i obliga]iile.
Realiz\ri: Lansarea oficial\ a Biroului de Consiliere
pentru Cet\]eni Bra[ov a avut loc pe data de 17 iulie
2003 [i s-a bucurat de o real\ apreciere atât din partea
autorit\]ilor [i institu]iilor locale, prin participarea
directorilor respectivelor institu]ii, cât [i din partea
reprezentan]ilor mass-media. Aceasta a condus la un
impact major în rândul cet\]enilor, care au apelat la
serviciile biroului într-un num\r mare înc\ din primele

În aceast\ perioad\, peste 500 de bra[oveni au
beneficiat de servicii de consiliere din partea echipei de
implementare a proiectului, mul]i al]i cet\]eni
benefiicind de informare cu privire la legisla]ia român\,
serviciile publice sau drepturile cet\]ene[ti.
Totodat\, în cadrul proiectului au fost organizate [i
patru seminarii de informare, câte dou\ pe temele:
"Sunt consumator! Ce drepturi [i ce obliga]ii am?",
"Sunt cet\]ean al municipiului Bra[ov!", în cadrul c\rora
au fost diseminate informa]ii utile pe respectivele teme
c\tre peste 100 de cet\]eni ai Bra[ovului, în marea
majoritate pre[edin]i de asocia]ii de proprietari. Pentru
informarea bra[ovenilor cu privire la subiectul [i
desf\[urarea seminariilor, au fost tip\rite peste 1000
de flutura[i.

De asemenea, echipa de implementare a proiectului, a
preg\tit [i realizat [i o serie de 10 pliante pe diverse
teme de interes general pentru cet\]enii Bra[ovului,
teme alese din domenii pe care Biroul ofer\ informa]ii
[i consiliere, precum: protec]ia consumatorului,
violen]a în familie, drepturile persoanelor cu handicap,
[omaj, medicul de familie, pensii, drepturile
salariatului, regimul propriet\]ii, locuin]ele sociale,
actele de stare civil\.
Finan]ator: Uniunea European\ prin Programul
PHARE pentru Dezvoltarea Societ\]ii Civile 2000
Buget: 24.000 Euro
Parteneri: Prim\ria Bra[ov, Asocia]ia AXE

Deponeul æi Democraœia

Perioada: 2003 - în derulare pân\ la solu]ionarea
problemei amplas\rii Depozitului Ecologic Zonal
Timi[oara
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Timi[oara
Scop: Asistarea unui grup de cet\]eni în ac]iunea de
promovare a punctului lor de vedere în cadrul unui
dialog public de lung\ durat\, purtat cu institu]iile
administra]iei publice locale pe tema amplas\rii
viitorului deponeu zonal al jude]ului Timi[.
Obiective:
- acordarea de consiliere [i asisten]\ pe problema
rela]ion\rii cet\]enilor cu institu]iile administra]iei
publice locale;
- sporirea gradului de reflectare în mass-media a
problemei cu care se confrunt\ grupul de cet\]eni
nemultumi]i de decizia administra]iei publice privitoare
la amplasarea viitoarei gropi de gunoi a jude]ului.
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Realiz\ri:
În urma interven]iei Asocia]iei Pro Democra]ia în
sprijinul demersului cet\]enilor, dezbaterea public\ a
problemei amplas\rii deponeului a crescut în
amploare, fiindu-i astfel acordat\ o aten]ie sporit\ atât
din partea institu]iilor publice locale [i comunit\]ii
locale, cât [i din partea Comisiei Europene. În
momentul de fa]\, Comisia European\ solicit\ ca
pentru aprobarea finan]\rii destinate construirii
deponeului ecologic s\ existe un acord din partea
cet\]enilor, cu privire la amplasarea obiectivului.
(vezi sec]iunea articole:
http://timisoara.prodemocratia.org/p03_deponeu.php)
Finan]atori: Grupul de cet\]eni implica]i în rezolvarea
problemei [i autofinan]are din partea Clubului
Timi[oara al Asocia]iei Pro Democra]ia
Parteneri: Un grup de cet\]eni implica]i, care s-au
constituit între timp în asocia]ia „Mediu natural"
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Implicarea cetåœenilor în colectarea selectivå a deæeurilor
din oraæul Braæov, România

Perioada: 7 martie 2000 - 30 iunie 2003
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Bra[ov
Scop: organizarea unor activit\]i de consultare public\focus grupuri pentru a investiga opinia comunit\]ii
locale din Bra[ov privitor la politica de reciclare
conceput\ de Grupul de Implementare al Proiectului.
Realiz\ri: S-au desf\[urat 3 focus-grupuri pe tema
politicii publice propuse cu participarea: cet\]enilor ai
ora[ului Bra[ov (membri ai asocia]iilor de proprietari),
func]ionari publici [i reprezentan]i ai [colilor [i agen]i
economici.
Concluziile fiec\rei întâlniri, înaintate c\tre IWACO
Bra[ov, ini]iatorul proiectului, au reflectat
particularit\]ile situa]iei în care se afl\ grupurile
chestionate [i posibilit\]ile de implementare a politicii
propuse de proiect. Primul grup a apreciat ca deosebit
de importante aspectele concrete de colectare a
de[eurilor menajere din hârtie cum sunt mijloacele de

preluare a acestora de la asocia]iile de proprietari,
costul transportului [i a prelucr\rilor de[eurilor,
sus]inerea educa]iei cet\]enilor în acest sens. Cel de-al
doilea grup, a concentrat discu]iile pe aspectele de
informare [i educare a opiniei publice cu privire la
aceste ac]iuni, precum [i de modul de atragere a
cet\]enilor în a sus]ine ca acest comportament s\
devin\ obi[nuin]\ a comunit\]ii. Elementele cele mai
importante, pentru cel de-al treilea grup sunt achizi]ia [i
refolosirea de[eurilor din hârtie, necesitatea unui
ansamblu al ac]iunilor la nivelul institu]iilor implicate în
implementarea politicii propuse, necesitatea educa]iei
civice în acest sens.
Finan]ator: Guvernul Olandei - programul MATRA prin
IWACO Bra[ov - consultants for water and
environment
Buget: 398,51 EURO (pentru 2003)

Parteneri:
Prim\ria Bra[ov,
Consiliul Jude]ean Bra[ov,
Prefectura Bra[ov,
Inspectoratul de Protec]ie a Mediului Bra[ov,
Inspectoratul {colar Jude]ean Bra[ov,
Funda]ia Oasis,
Liceul 'Grigore Antipa' Bra[ov,
Camera de Comer] [i Industrie Bra[ov,
Comprest SA,
REMAT SA,
Celohart SA,
IWACO BV Consultants for Water and Environment,
Olanda,
Municipalitatea Apeldoorn, Olanda.

La trei sferturi de mandat

reprezentan]ilor administra]iei publice locale din cinci
localit\]i fa]\ de promisiunile pe baza c\rora au fost ale[i
[i fa]\ de obiectivele cu care [i-au început mandatul;
- implicarea cet\]enilor în procesul de evaluare a
activit\]ii APL din Alexandria, Breaza, Bucure[ti
(Sectorul 3), }\nd\rei [i Zimnicea .

Perioada: februarie - august 2003
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Alexandria,
Breaza, Bucure[ti (Sectorul 3), }\nd\rei [i Zimnicea.
(Proiectul a fost coordonat de Club APD Bucure[ti)
Scop: evaluarea activit\]ii Administra]iei Publice
Locale din cinci localit\]i pe baza obiectivelor [i
priorit\]ilor stabilite de c\tre ale[ii locali atât în
campania electoral\, cât [i în primii ani de mandat.
Obiective:
- cre[terea gradului de responsabilitate al

| 14 |

Realiz\ri:
În cadrul acestui proiect au fost implica]i 1.462 de
cet\]eni în procesul de evaluare a activit\]ii ale[ilor
locali, cet\]eni care a completat chestionare de
evaluare.
Totodat\, ale[ii locali (primari [i consilieri) din 5 localit\]i
[i-au autoevaluat pentru prima dat\ activitatea
desf\[urat\ pe durata actualului mandat în func]ie de
obiectivele [i promisiunile electorale
În urma acestui proces de evaluare, a fost realizat un
raport de evaluare a activit\]ii ale[ilor locali, La 3/4 de
mandat, un studiu amplu pe 5 localit\]i, care cuprinde
deopotriv\ opiniile cet\]enilor în ceea ce prive[te
activitatea ale[ilor locali [i opiniile ale[ilor locali referitor

la propria lor activitate.
Finan]ator: Ambasada Regatului }\rilor de Jos
(Ambasada Olandei)
Buget: 10.591 Euro
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Management eficient în cartierul Valea Aurie

Perioada: 1 noiembrie - 2002-1 iulie 2003
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Sibiu
Scop: implementarea unor planuri de ac]iune în
vederea solu]ion\rii unor probleme din acest cartier.
Obiective:
– consultarea a 500 de cet\]eni din cartierul Valea
Aurie referitor la problemele cartierului;
– realizarea unor planuri de ac]iune pentru revolvarea a
trei probleme din cartier;
– rezolvarea unei probleme din cartier.
Realiz\ri:
S-a format un comitet consultativ cet\]enesc în care au
fost coopta]i cet\]eni ai cartierului, reprezentan]i ai
prim\riei [i ai organiza]iilor neguvernamentale. Au fost
distribuite 250 de chestionare cet\]enilor din cartier
pentru prioritizarea problemele cartierului. Rezultatele
acestor chestionare sunt:

! lipsa pie]ei agroalimentare - 10,4%;
! cur\]enia în cartier - 10%;
! lipsa locurilor de joac\ pentru copii - 7,6%;
! problema câinilor vagabonzi - 6,6%;
! zona verde neamenajat\ - 6,3%;
! starea drumurilor din cartier - 6%;
! securitatea cet\]enilor în cartier - 5,3%;
! transportul în comun - 4,1%;
! crearea unor locuri de agrement pentu tineri - 2,5%
! parc\rile neamenajate din cartier - 2,1%.
Au fost organizate 7 întâlniri ale grupului de lucru, în
cadrul c\rora au fost discutate metodele de ac]iune
pentru rezolvarea problemelor.
Pentru cea mai important\ dintre ele, [i anume pia]a
agroalimentar\, s-a hot\rât ca membrii Comitetului
Consultativ s\ strâng\ semn\turi de la cet\]enii din
cartier pentru a le prezenta apoi în fa]a autorit\]ilor
locale, pentru ca acestea s\ vad\ c\ aceast\ problem\
este una important\ pentru cartier. Au fost strânse,
astfel, aproximativ 400 de semn\turi.

În acela[i timp, Consiliului Local Sibiu a adoptat o
hot\rârea prin care s-a prev\zut înfiin]area unei pie]e [i
s-a întocmit inclusiv raportul privind aprobarea
documenta]iei PUD - Pia]a Valea Aurie. Comitetul de
Cet\]eni [i-a exprimat nemul]umirea legat\ de locul în
care dorea administra]ia s\ amplaseze viitoarea pia]\,
respectiv pe terenul de joac\ pentru copii, din fa]a
{colii Gen. nr. 25, de pe strada Sibiel.
Cet\]enii din Comitet au `naintat o cerere de schimbare
a amplasamentului c\tre Primar [i Serviciul de Urbanism, dar nu au primit r\spuns. Clubul APD Sibiu a continuat acest gen de proiect pentru Valea Aurie, `n 2004.
Finan]ator: Municipalitatea din Deventer
Buget: 2000 Euro

Programul DIALOG
- crearea unui cadru de comunicare între cet\]eni [i
reprezentan]ii administra]iei locale;
- cre[terea responsabilit\]ii în rândul oficialilor ale[i;
- extinderea re]elei DIALOG în ora[e noi, cu sus]inerea
ONG-urilor civice [i comunitare care sunt capabile s\
implementeze Programul DIALOG.
Realiz\ri:
S-a realizat o baz\ de date cu 738 asocia]ii de proprietari
de la Prim\ria Bra[ov [i apoi au fost organizate dou\
seminarii de instruire la care au participat cele 16
asocia]ii de proprietari selectate.
Perioada: 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Bra[ov
Obiective:
- informarea cet\]enilor din 7 ora[e cu privire la
structura administra]iei locale, rolul [i atribu]iile
institu]iilor publice [i decizii locale [i hot\râri care
privesc comunitatea local\;
- sus]inerea [i asistarea grupurilor de cet\]eni în
vederea organiz\rii lor pentru a rezolva problemele
comunitare;
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iar în luna decembrie s-a depus o cerere la Serviciul
Public Patrimoniu în sprijinul sus]inerii parteneriatelor
public-private.
În cadrul acestui proiect s-au editat mai multe
materiale, [i anume bro[ura "Buget pentru cet\]eni,
buget pentru ora[" ( 2000 de exemplare) [i Ghidul
cet\]eanului, editat în cadrul unui proiect finan]at de
Uniunea European\ care con]inea structura
administra]iei publice locale [i modul în care cet\]enii
se pot implica în luarea deciziei publice.
Finan]ator: Charles Stewart Mott Foundation

Oferind asisten]\, consultare [i monitorizare pentru
asocia]iile de proprietari, au fost aplicate 1500 de
chestionare la proprietari [i s-au depus 4 proiecte
depuse în iulie 2003.
Pentru optimizarea modului în care Prim\ria Bra[ov [i
serviciile descentralizate ale Consiliului Local duc la
îndeplinire prevederile HCL 315/2000 [i HCL
222/2001, s-a organizat o întâlnire cu reprezentan]ii
municipalit\]ii. În urma acestor consult\ri, s-a realizat
un nou regulament pentru parteneriate public-private,

Buget: 20.000 USD
Parteneri: Funda]ia Comunit\]ii Sibiu, Asocia]ia
pentru Parteneriat Comunitar Foc[ani, Funda]ia
pentru Parteneriat Miercurea Ciuc
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Susœinerea democraœiei participative în România

Perioada: mai 2001 - mai 2003
Ora[ele/Cluburile APD implicate:
În prima etap\, proiectul a fost derulat în patru
comunit\]i: Caracal, Huedin, Or[ova [i Turda. Cluburile
care au contribuit la derularea activit\]ilor sunt cele din
Caracal, Craiova [i Cluj Napoca.
În cea de-a doua etap\, proiectul a fost extins la nivelul
a 25 de comunit\]i: Comunele Gârleni [i Poduri
(Bac\u); Bra[ov [i F\g\ra[ (Bra[ov); Bucure[ti-Sectorul
3; Huedin, Turda, Dej [i Câmpia Turzii (Cluj); Comuna
Cump\na, Medgidia [i Cernavod\ (Constan]a);
Pucioasa [i Târgovi[te (Dâmbovi]a); Calafat [i Craiova
(Dolj); }\nd\rei (Ialomi]a); Caracal (Olt); Cisn\die
(Sibiu); Breaza (Prahova), Jimbolia, Deta [i Sânnicolau
Mare (Timi[); Bârlad (Vaslui) [i Râmnicu Vâlcea
(Vâlcea).
Cluburile APD care au oferit asisten]\ prim\riilor în cea
de-a doua etap\ a proiectului au fost cele din:
Bucure[ti, Breaza, Constan]a, Bac\u, Bra[ov, Sibiu,
Cluj, Timi[oara, Craiova, Caracal [i Râmnicu Vâlcea.
Scop: crearea unui model de participare a cet\]enilor la
procesul de luare a deciziilor publice, la nivel local, care

s\ poat\ fi extins la nivelul a cât mai multor localit\]i din
]ar\.
Ultima etap\ a proiectului a constat în înfiin]area unui
institut de participare public\ care s\ sprijine
dezvoltarea democra]iei participative în România (mai
2003 - mai 2004).
Obiective:
· convingerea administra]iei publice locale cu privire la
beneficiile pe care le are implicarea cet\]enilor în luarea
deciziilor publice;
· instruirea reprezentan]ilor prim\riilor implicate în
proiect cu privire la cele mai potrivite metode pe care le
pot folosi pentru a afla opiniile cet\]enilor despre
diferite decizii pe care Prim\ria urmeaz\ s\ le ia;
· oferirea de asisten]\ administra]iei publice locale în
ceea ce prive[te derularea unor proiecte concrete de
consultare a cet\]enilor.
Realiz\ri:
APD a început proiectul prin organizarea unor seminarii
de instruire care au avut ca tem\ implicarea cet\]enilor
în procesul de luare a deciziilor publice. Cei aproximativ
100 de participan]i (primari, viceprimari, membri ai
consiliilor locale, func]ionari) s-au familiarizat cu

conceptul de participare
cet\]eneasc\, au în]eles
care sunt beneficiile
democra]iei participative, au
înv\]at despre cele mai
potrivite metode de implicare
a cet\]enilor în luarea
deciziilor [i au planificat,
pentru fiecare localitate,
câte un proiect de consultare a cet\]enilor.
În lunile ce au urmat seminariilor de instruire, membrii
APD implica]i în proiect au oferit asisten]\ tehnic\
prim\riilor în derularea proiectelor planificate. Astfel, în
aproape toate comunit\]ile au fost organizate comitete
consultative cet\]ene[ti, întâlniri cu diferite grupuri de
interese, focus grupuri, întâlniri [i audieri publice,
sondaj de opinie etc. Toate aceste activit\]i au avut ca
principal scop aflarea opiniilor cet\]enilor cu privire la
diferite decizii pe care administra]ia urma s\ le ia (ex.
tipul de centrale de furnizare a energiei termice,
amplasarea unui obor, reamenajarea unei pie]e,
elaborarea bugetului local, colectarea selectiv\ a
de[eurilor, eficientizarea serviciului de salubritate,
modernizarea sistemului de distribu]ie a apei, etc).
>>
Activit\]ile desf\[urate pe parcursul anului 2003 au

>>

Susœinerea democraœiei participative în România
vizat: finalizarea [i evaluarea proiectelor de consultare a
cet\]enilor [i organizarea unei conferin]e finale a
proiectului.
Evaluarea proiectelor implementate în cele 25 de
localit\]i a fost realizat\ de un sociolog, iar rezultatele
acestei evalu\ri au fost prezentate sub forma unui
raport, în cadrul conferin]ei finale. Pe ansamblu, nivelul
proiectelor din cel de-al doilea an, a fost unul superior
fa]\ de cel înregistrat în faza pilot desf\[urat\ în primul
an. În majoritatea localit\]ilor derularea proiectelor a
reprezentat o real\ oportunitate pentru abordarea unor
modele noi de rela]ionare între administra]ia local\ [i
cet\]eni, în unele din aceste localit\]i manifestându-se
interesul de a se continua acest tip de activit\]i
independent de acest program.
Din totalul proiectelor implementate în cele 25 de
localit\]i, proiectele din Caracal, Poduri [i Pucioasa au
fost considerate ca fiind "modele de succes".
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Proiectele derulate în aceste localit\]i s-au bucurat de
un sprijin semnificativ al liderilor locali, ca [i al diferitelor
structuri asociative cet\]ene[ti, acolo unde acestea au
existat. Pe de alt\ parte ele au fost printre pu]inele
proiecte în care s-a p\strat pe toat\ perioada de
derulare un ritm dinamic [i totodat\ constant, chiar cu
un coeficient de cre[tere spre finalul perioadei de
implementare a proiectelor.
Dup\ finalizarea evalu\rii, a fost organizat\ conferin]a
„Cet\]eanul [i decizia public\", la care au participat
reprezentan]ii administra]iei publice locale din celelalte
24 localit\]i implicate, membri APD, reprezentan]i ai
Funda]iei transFORMA, precum [i reprezentan]i ai
administra]iei publice locale din mai multe localit\]i din
]ar\, care s-ar putea implica pe viitor în proiecte
similare. Scopul conferin]ei a fost de a împ\rt\[i
experien]a câ[tigat\ în cele 25 de experimente din
primul [i al doilea an, de a promova rezultatele pe care
acest proiect le-a avut pân\ atunci [i de a identifica

modalit\]i de continuare a acestui tip de activitate.
Finan]ator: Programul Matra al Ministerului de Afaceri
Externe al Olandei
Buget: 120.183 Euro
Partener: Funda]ia româno-olandez\ transFORMA
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Îmbunåtåœirea relaœiei alegåtor - ales

Parlamentari æi cetåœeni
Perioada: ianuarie 2002 - aprilie 2004
Coordonator: Centrul Na]ional de Cordonare al APD,
Bucure[ti
Scop: Dezvoltarea unei rela]ii de lucru între parlamentari [i
reprezentan]i ai societ\]ii civile din [apte ]\ri din Sud Estul
Europei: Albania, Bosnia [i Herzegovina, Bulgaria, Croa]ia,
FYR of Macedonia, România, Iugoslavia (Muntenegru [i
Serbia, inclusiv provincia Kosovo ca entitate autonom\).
Obiective:
· încurajarea parlamentarilor s\ foloseasc\ expertiza [i
sprijinul pe care organiza]iile neguvernamentale îl pot
acorda în procesul de îmbun\t\]ire a legisla]iei, prin
stimularea atât a parlamentarilor, cât [i a ONG-urilor, s\
î[i exercite rolul important pe care îl au în societate;
· înt\rirea rela]iei între parlament [i structurile societ\]ii
civile cu scopul dezvolt\rii unei viitoare colabor\ri în
domeniul îmbun\t\]irii legisla]iei;
· facilitarea, pentru ONG-urile din regiune, a cunoa[terii
procesului legislativ din interior, cu scopul de a în]elege
constrângerile, preocup\rile [i provoc\rile din
perspectiva parlamentar\;
· ini]ierea unor dezbateri publice asupra unor teme de

interes cu scopul de a stimula
colaborarea dintre parlamentari
[i ONG-uri din fiecare ]ar\;
· încurajarea comunic\rii între
]\rile vecine [i cooperarea în
Europa de Sud Est prin
facilitarea schimburilor între
participan]ii din acest program.

participan]ilor din fiecare ]ar\ s\ cunoasc\
parlamentele ]\rilor din regiune [i s\ în]eleag\
rolul constructiv pe care societatea civil\ îl
joac\ în ]ara respectiv\.
În România, proiectul "Parlamentari [i
cet\]eni" a fost supervizat de un Consiliu
Consultativ Local format, în aceast\ a doua
etap\, din: Radu F. Alexandru, Senator PNL,
Dorel Bahrin, Deputat PSD (fost PUR), Emil
Boc, Deputat PD, Costic\ Canacheu, Deputat PD,
Mihaela Mândrea-Muraru, Deputat PSD (fost PUR),
Mona Musca, Deputat PNL, Virgil Popescu, Deputat
PSD, Sogor Csaba, Senator UDMR, Szilagyi Zsolt,
Deputat UDMR, Costel Popa, Director adjunct, APD,
Eugenia Rotaru, Coordonator program, APD, Adrian
Sorescu, Director executiv, APD.

Realiz\ri:
Programul cuprinde dou\ faze complementare: prima a
constat în consultarea societ\]ii civile pe marginea
proiectelor de lege aflate în lucru în Parlament, iar în
cea de-a doua s-au organizat dezbateri publice pe
diverse teme. O conferin]\ regional\ a avut loc la
jum\tatea proiectului, iar o alta, tot regional\, va marca
închiderea programului în 2004 [i va oferi cadrul
evalu\rii modului în care vor fi fost îndeplinite
obiectivele programului [i facilit\rii unui schimb de
experien]\ între participan]i.

Forum public: "Reforma legisla]iei electorale în
România"

În paralel cu desf\[urarea programului, se deruleaz\ un
schimb de experien]\ la nivel regional, având ca
participan]i parlamentari [i reprezentan]i ai societ\]ii
civile. Acest program de schimburi permite

În data de 29 mai 2003 s-a organizat forumul public cu
tema "Reforma legisla]iei electorale în România".
Ini]iativa acestui forum a fost legat\ de opiniile tot mai
dese, exprimate în societatea româneasc\, în favoarea

>>

>>

Parlamentari æi cetåœeni
unor schimb\ri semnificative în ceea ce prive[te
reglement\rile referitoare la organizarea [i desf\[urarea
alegerilor în România. Consider\m foarte important
faptul c\ nu numai clasa politic\, dar [i o serie de
segmente ale societ\]ii civile, manifest\, în aceast\
perioad\, preocup\ri legate de acest subiect, unele
dintre aceste segmente fiind ini]iatoare ale unor proiecte
concrete în acest domeniu. Mai mult, rezultatele unor
sondaje de opinie realizate în ultimele luni scot în
eviden]\ faptul c\ aceste preocup\ri sunt împ\rt\[ite de
marea majoritate a popula]iei.
În perspectiva dezbaterilor din Parlament, pe marginea
propunerilor de modificare a legisla]iei electorale,
Asocia]ia Pro Democra]ia a oferit prin acest forum,
reprezentan]ilor partidelor parlamentare, oportunitatea
de a discuta, pe aceast\ tem\, cu reprezentan]i ai unor
organiza]ii civice, lideri sindicali, anali[ti politici, jurnali[ti.
În cadrul acestor discu]ii au fost prezentate [i o serie de
studii, precum [i
rezultatele unor
cercet\ri cu privire
la diferite aspecte
reglementate prin
legile electorale.
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Dezbatere public\ pe tema finan]\rii partidelor
politice
În data de 24 septembrie, Asocia]ia Pro Democra]ia, în
parteneriat cu Funda]ia "Konrad Adenauer" [i East West
Parliamentary Practice Project a organizat la Bucure[ti
conferin]a cu tema "Finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale".
Al\turi de exper]ii interna]ionali Prof. Dr. Martin Morlock
(Germania) [i Dr. Marcin Walecki (International
Foundation for Election Systems), la dezbateri au
participat reprezentan]i din partea partidelor politice
parlamentare [i neparlamentare, Cur]ii de Conturi, massmedia [i organiza]iilor neguvernamentale.
Temele abordate în cadrul conferin]ei au fost: importan]a
transparen]ei în finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale, reglement\rile [i lacunele
legislative în domeniul transparen]ei vie]ii politice, modul
de aplicare a Legii nr. 43/2003 privind finan]area activit\]ii
partidelor politice [i a campaniilor electorale.
Principalele concluzii ale discu]iilor au fost:
· este necesar\ cre[terea capacit\]ii institu]ionale a
Cur]ii de Conturi în vederea asum\rii noilor
responsabilit\]i în domeniul finan]\rii vie]ii politice;
· este necesar\ corectarea lacunelor legislative pentru
buna derulare a viitoarelor alegeri. În acest sens, membrii
Comisiei juridice [i Comisiei comune pentru elaborarea
propunerilor legislative privind legile electorale au invitat

Asocia]ia Pro Democra]ia la consult\ri pe tema legisla]iei
electorale [i a finan]\rii vie]ii politice;
· este necesar\ instituirea unui parteneriat între
societatea civil\ [i partidele politice în vederea asigur\rii
corectitudinii [i legalit\]ii fondurilor partidelor politice.
Schimb de experien]\ România - Macedonia
În perioada 1-3 decembrie, o delega]ie format\ din 10
parlamentari [i 5 reprezentan]i ai organiza]iilor
neguvernamentale din FYR of Macedonia au vizitat
Parlamentul [i alte institu]ii publice din Bucure[ti [i
Bra[ov. (La începutul anului 2004, o delega]ie similar\ din
România a afectuat o vizit\ în Macedonia, întrerupt\, din
p\cate, de tragica dispari]ie a Pre[edintelui acestei ]\ri).
Finan]ator: European Initiative for Democracy and
Human Rights [i Ministerul de Externe Olandez
Buget: 75 000 Euro
Parteneri: East West Parliamentary Practice Project. În
anul 2003, parteneri de lucru în cadrul proiectului în
România au fost: Agen]ia de Monitorizare a Presei Academia Ca]avencu, Centrul de Resurse Juridice,
Funda]ia "Konrad Adenauer", Funda]ia pentru o Societate
Deschis\, Transparency International Romania.
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Îmbunåtåœirea legislaœiei æi a aplicårii ei

Banii æi politica
Perioada: martie septembrie 2003
Coordonator: Centrul
Na]ional de Coordonare al
APD, Bucure[ti
Scop: Cre[terea nivelului
de transparen]\ în
finan]area politic\ din
România.
Obiective:
a) cre[terea capacit\]ii
APD de a implementa portalul internet IFES cu baza de
date privind finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale în România.
b) promovarea transparen]ei prin cre[terea nivelului de
informa]ii disponibile cu privire la finan]area politic\.
Realiz\ri:
În prima faz\ a acestui proiect, speciali[ti în finan]area
partidelor politice de la International Foundation for
Election Systems (IFES) au oferit staff-ului APD un curs
de instruire despre finan]area partidelor [i a

campaniilor electorale, precum [i despre diferite
instrumente ce pot fi folosite pentru a monitoriza
veniturile [i cheltuielile partidelor politice.
Adaptând modelul bazei de date IFES la condi]iile
locale, APD a reu[it s\ pun\ la punct singura baz\ de
date din România cu informa]ii despre finan]area
partidelor politice [i a campaniilor electorale:
www.apd.ro/map. În plus, acest portal ofer\ o serie de
studii [i resurse din acest domeniu.
Pentru promovarea site-ului www.apd.ro/map (map:
money and politics) au fost realizate un num\r de 2000
bro[uri [i pliante, prin care se explic\ de ce este
important\ transparen]a finan]\rii politice ca demers
principal de combatere a corup]iei înc\ de la punctul ei
de pornire. De asemenea, bro[ura con]ine o
prezentare a obliga]iilor legale ale partidelor politice de
a face publice informa]ii privind veniturile [i cheltuielile
lor, dar [i o prezentare comparativ\ a prevederilor
legale pe aceast\ tem\ din mai multe ]\ri din Europa
Central\ [i de Est.
În cadrul acestui program a fost organizat\ o ampl\
conferin]\ pe tema finan]\rii politice organizat\ în
parteneriat cu Funda]ia Konrad Adenauer [i East West
Parliamentary Practice Project, în cadrul c\reia am

prezentat rezultatele monitoriz\rii alegerilor locale
par]iale din luna mai 2003 legate la respectarea Legii
43/2003 privind finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale, intrat\ în vigoare cu dou\ luni
inainte de alegeri.
Conform cercet\rilor echipei APD, nici un partid politic nu a
respectat aceast\ Lege, candida]ii declara]i ale[i fiind
valida]i cu înc\lcarea prevederilor legale.
Unul dintre principalele rezultate ale acestui proiect
este faptul c\, în urma aten]ion\rilor repetate [i a
monitoriz\rii permanente pe care APD le-a realizat, atât
partidele politice, dar [i institu]iile de control al finan]\rii
partidelor politice au con[tientizat importan]a
respect\rii prevederilor legale, iar în ultimul timp au
început s\ ac]ioneze în acest sens. Totu[i, trebuie
subliniat faptul c\ situa]ia actual\ privind transparen]a
finan]\rii politice este departe de a fi una normal\.
Finan]ator: United States Agency for International
Development
Buget: 4.730 USD
Parteneri: International Foundation for Election
Systems (IFES)

Campania pentru reformå electoralå

Perioada: 1 februarie 2003 - 29 februarie 2004
Ora[ele/Cluburile APD implicate: toate cluburile
Asocia]iei Pro Democra]ia

Scop: de a determina membrii celor dou\ Camere ale
Parlamentului României s\ produc\ o reform\ real\ [i
semnificativ\ în legisla]ia electoral\ prin adoptarea
propunerii de Cod Electoral elaborat\ [i sus]inut\ de
Asocia]ia Pro Democra]ia [i partenerii s\i.
Codul Electoral urma s\ fie o lege unic\ pentru
reglementarea a tot ceea ce ]ine de organizarea [i
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desf\[urarea alegerilor în România, indiferent de tipul
acestora, lege ce ar înlocui Legea 69/1991 privind
alegerile locale, Legea 68/1992 privind alegerea
Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i Legea 69/1992
privind alegerea Pre[edintelui României. Pe lâng\
aceast\ schimbare ce ]ine de structura legisla]iei
române[ti în materie de alegeri, Codul Electoral ar
aduce [i o serie de modific\ri cerute de o bun\ parte a
societ\]ii române[ti: alegerea senatorilor [i deputa]ilor
printr-un sistem bazat pe votul uninominal, reducerea
num\rului de senatori [i deputa]i, înfiin]area unei
Autorit\]i Electorale Permanente - institu]ia autonom\
[i independent\ de orice alt\ institu]ie public\, [.a.
Obiective:
- determinarea unuia sau mai multora dintre
parlamentari s\ preia propunerea legislativ\ privind
Codul Electoral [i s\ o introduc\ în Parlament sub
semn\tur\ proprie;
- strângerea a 250.000 de semn\turi de la cet\]eni
pentru sus]inerea propunerii legislative privind Codul
Electoral;
- determinarea membrilor birourilor permanente ale
celor dou\ Camere s\ introduc\ pe agenda

Parlamentului propunerea legislativ\ pivind Codul
electoral;
-determinarea senatorilor [i deputa]ilor s\ voteze
propunerea legislativ\ privind Codul Electoral, în forma
propus\ de Asocia]ia Pro Democra]ia [i partenerii s\i.
Realiz\ri:
Trei dintre obiectivele enumerate mai sus au fost
atinse, unele în totalitate, altele par]ial. Astfel,
! în urma unei scrisori deschise adresate conducerilor
tuturor partidelor politice cu reprezentare
parlamentar\, într-o prim\ faz\, r\spunsul venit din
partea conducerii Partidului Na]ional Liberal (PNL) a
fost singurul pozitiv, fapt ce s-a concretizat în aceea
c\ propunerea legislativ\ privind Codul Electoral a
fost depus\ la Senat de c\tre unul dintre senatorii
PNL - Paul P\curaru;
! într-o faz\ ulterioar\, conducerile Partidului
Democrat [i Partidului Umanist din România au f\cut
public sprijinul partidelor respective pentru
propunerea de Cod Electoral;
>>
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Campania pentru reformå electoralå
! în decursul a trei luni de zile, APD [i partenerii s\i au
strâns 161.042 de semn\turi în favoarea propunerii
legislative de Cod Electoral; câte o copie a tabelelor
con]inând semn\turile strânse în fiecare jude] în
parte a fost înmânat\ fiec\rui deputat ales în jude]ul
respectiv;

fost sus]inut\ de reprezentan]ii PD [i PNL în
Comisie); mai mult, reprezentan]ii APD au participat
la patru dintre [edin]ele Comisiei, în care li s-a dat
posibilitatea s\-[i exprime punctele de vedere;

! depunerea, la Parlament, a copiilor tabelelor
con]inând cele 161.042 de semn\turi, ce a fost
înso]it\ de o serie de ac]iuni organizate în fa]a [i chiar
în interiorul Parlamentului (miting [i întâlniri cu
grupurile parlamentare în ziua depunerii listelor,
demonstra]ie pentru reforma electoral\ în balconul
Camerei Deputa]ilor, a doua zi) a prilejuit o serie de
dezbateri pe marginea subiectului, la numeroase
posturi de televiziune [i radio, na]ionale [i locale;

În cele din urm\ îns\, din cele 17 voturi exprimate în
cadrul Comisiei, varianta de sistem electoral con]inut\
în propunerea legislativ\ privind Codul Electoral a
întrunit doar 4 voturi. O alt\ variant\ de sistem bazat pe
votul uninominal (propus\ îns\, doar pentru Senat),
apar]inând PSD, a fost [i ea respins\ prin votul
Comisiei. Celelalte aspecte con]inute în propunerea
legislativ\ privind Codul Electoral nu au fost luate în
discu]ie, membrii Comisiei preferând s\ lucreze pe
textele legilor existente, propunând [i adoptând
amendamente la aceste legi.

! Comisia parlamentar\ pentru revizuirea legilor
electorale, înfiin]at\ printr-o decizie a Birourilor
Permanente ale celor dou\ Camere a luat în discu]ie,
printre altele, [i propunerea legislativ\ privind Codul
Electoral, în special sistemul electoral pentru
alegerile parlamentare (de fapt, aceast\ propunere a

La momentul redact\rii acestui raport, Legea 68/1992
privind alegerile locale este deja modificat\, în urma
adopt\rii proiectului de modificare a acestei Legi de
c\tre cele dou\ Camere ale Parlamentului. În ceea ce
prive[te alegerile parlamentare, teoretic mai exist\
[anse ca solu]iile con]inute de propunerea legislativ\

privind Codul Electoral s\ aib\ câ[tig de cauz\ în timpul
dezbaterilor ce vor avea loc în plenul celor dou\
Camere, îns\ aceste [anse sunt extrem de mici.
Finan]atori: National Endowment for Democracy
(NED) [i German Marshall Fund of the United States
(GMF)
Buget: 76.025 USD - NED [i 24.540 USD - GMF
Parteneri: Blocul Na]ional Sindical, Confedera]ia
Na]ional\ Sindical\ „Cartel ALFA" [i Federa]ia
Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt [i o serie de
organiza]ii neguvernamentale care au strâns
semn\turi.

Finanœarea partidelor politice - cercetare

Perioada: septembrie - octombrie 2003
Coordonator: Centrul Na]ional de Cordonare al APD,
Bucure[ti
Scop: realizarea unui studiu despre situa]ia finan]\rii
partidelor politice din România
Obiective:
- prezentarea mediului politic, a cadrului legal [i a
situa]iei reale privind finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale din România;
- determinarea costurilor necesare pentru a fi ales
reprezentant la nivel na]ional.
Acest studiu a f\cut parte dintr-o cercetare la nivel
interna]ional, privitoare la finan]area partidelor politice,
pe care National Democratic Institute o desf\[oar\ în
25 de ]\ri ale lumii, cu sprijinul financiar al
Departamentul pentru Dezvoltare Interna]ional\ al
Marii Britanii (United Kingdom's Department for
International Development - DFID).

Realiz\ri:
Pentru a realiza acest studiu, au fost efectuate o serie
de interviuri cu reprezentan]i ai partidelor politice de la
diferite nivele pentru a determina costurile necesare
unei campanii electorale pentru alegerile parlamentare,
dar [i pentru a avea o imagine despre modul în care
politicienii se raporteaz\ la legisla]ia privind finan]area
partidelor politice [i la rolul pe care banii îi joac\ în via]a
politic\.
Studiul a mai cuprins o descriere a situa]iei partidelor
politice din România, dar [i prezentarea cadrului legal [i
a situa]iei actuale privind finan]area partidelor politice.
De asemenea, au fost anexate o serie de studii privind
monitorizarea alegerilor din 2000, situa]ia presei din
România vis a vis de partidele politice [i legisla]ia
privitoare la partidele politice.
Finan]ator: National Democratic Institute for
International Affairs (NDI)
Buget: 3.240 USD
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Monitorizarea modului de implementare a Legii 544/2001
privind liberul acces la informaœiile de interes public
Perioada: decembrie 2002 - ianuarie 2004
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Toate cluburile
APD, cu excep]ia Clubului APD }\nd\rei. Cluburile în
cadrul c\rora func]ioneaz\ Centrele regionale de resurse
(Bac\u, Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a,
Craiova, Timi[oara) au avut rolul de coordonare a
proiectului la nivelul regiunii în care func]ioneaz\.
Scop: monitorizarea [i evaluarea modului în care este
aplicat\ [i respectat\ Legea 544/2001 privind liberul
acces la informa]iile de interes public.
Obiective:
Proiectul a fost structurat pe trei componente:
- monitorizarea Legii, care a constat în solicitarea de
informa]ii autorit\]ilor publice centrale, jude]ene [i
locale [i monitorizarea r\spunsurilor primite;
- îmbun\t\]irea Legii, care a vizat elaborarea unui set de
recomand\ri pentru autorit\]ile publice cu privire la
modul de îmbun\t\]ire a procesului de implementare a
Legii;
- demonstrarea utilit\]ii Legii în rândul cet\]enilor prin

elaborarea unui raport [i prezentarea lui în cadrul unor
conferin]e organizate de Cluburile APD implicate în
proiect.
Realiz\ri:
În cadrul componentei de monitorizare a Legii au fost
desf\[urate dou\ procese de monitorizare prin care
s-a testat, pe de o parte, modul în care institu]iile [i
autorit\]ile publice centrale, jude]ene [i locale
respect\ prevederile articolului 4 din Legea privind
liberul acces la informa]iile de interes public [i, pe de
alt\ parte, disponibilitatea [i capacitatea institu]iilor [i
autorit\]ilor publice de a furniza informa]ii de interes
public. (Articolul 4 prevede obligativitatea, pentru
fiecare autoritate [i institu]ie public\, fie de a înfiin]a
un compartiment, fie de a nominaliza o persoan\ care
s\ asigure aplicarea Legii 544/2001). În acest sens, în
cadrul primului proces de monitorizare s-a realizat o
cercetare la nivelul a 884 de institu]ii [i autorit\]i
publice din toate jude]ele ]\rii, privind identificarea
compartimentelor specializate de informare [i
rela]ii publice [i/sau persoanele îns\rcinate cu
atribu]ii în asigurarea accesului la informa]iile de
interes public.

Cel de-al doilea proces de monitorizare prin care s-a
testat disponibilitatea [i capacitatea institu]iilor publice
de a furniza informa]ii de interes public în baza Legii
544/2001 s-a realizat la nivelul a 126 de institu]ii [i
autorit\]i publice de nivel central, jude]ean [i local din
25 de localit\]i. In acest sens, fiec\reia din cele 126 de
institu]ii i-au fost adresate, în timp de 4 luni, opt cereri
(una la fiecare dou\ s\pt\mâni) de informa]ii de interes
public, iar r\spunsurile la aceste cereri au fost
monitorizate [i evaluate luând în considerare urm\torii
factori: perioada în care a fost trimis r\spunsul,
corectitudinea informa]iilor, cât de complexe sunt
acestea [i cooperarea autorit\]ilor publice.
În cadrul componentei privind îmbun\t\]irea Legii, au
fost organizate 7 mese rotunde (în Bac\u, Bra[ov, Cluj
Napoca, Constan]a Craiova, Timi[oara [i Bucure[ti), în
cadrul c\rora s-au discutat, cu reprezentan]ii
autorit\]ilor [i institu]iilor publice, concluziile rezultate
în urma monitoriz\rilor efectuate de APD [i s-au
identificat problemele cu care se confrunt\ institu]iile
>>
în ceea ce prive[te implementarea Legii 544/2001.

>>

Monitorizarea modului de implementare a Legii 544/2001
privind liberul acces la informaœiile de interes public
Rezultatele ob]inute în urma desf\[ur\rii componentelor
de monitorizare a legii, respectiv, de îmbun\t\]ire a legii,
au fost prezentate în raportul „Monitorizarea modului de
aplicare a Legii 544/2001" lansat oficial în cadrul unor
conferin]e organizate la nivelul a 21 de localit\]i. Raportul a
fost publicat în 1000 de exemplare (800 în limba român\ [i
200 în limba englez\) [i distribuit institu]iilor [i autorit\]ilor
monitorizate. Raportul poate fi accesat [i pe pagina de
internet a APD (www.apd.ro).

cet\]enii [i ca instrumente în procesul de luare a
deciziilor."
Finan]ator: proiectul a beneficiat de finan]are din partea
Agen]iei Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna]ional\
(USAID), în cadrul programului RASP de sus]inere a
parteneriatelor româno-americane durabile, administrat
de World Learning.
Buget: 103 803 USD

Extrase din raport: „Din cele 957 de cereri adresate în
cursul acestui proiect, doar 400 au primit r\spunsuri
complete, ceea ce înseamn\ un procent de 42%.
Aceast\ cifr\ sc\zut\ sugereaz\ faptul c\, în România,
accesul la informa]ia de interes public este mai mult o
chestiune de noroc sau [ans\, decât un drept legal
respectat. " [....] "Un procentaj destul de sc\zut s-a
înregistrat [i în privin]a r\spunsurilor la cererea nr. 8,
care se referea la rapoartele anuale - 35,8%. Faptul c\
atât de pu]ine autorit\]i publice au furnizat planuri de
strategie [i rapoarte anuale ar putea fi explicat prin lipsa
de capacitate de a produce acest tip de documente pe
care, de altfel, guvernele [i autorit\]ile occidentale se
bazeaz\ ca modalit\]i standard de comunicare cu
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Parteneri: Centrul IRIS pentru Reforma Institu]ional\ a
Sectorului Non-formal din SUA.
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Monitorizarea respectårii articolului 17 din Legea 52/2003

Perioada: iulie - noiembrie 2003
Ora[ele/Cluburile APD implicate Timi[oara

devenind subiect de dezbatere public\. (vezi
sec]iunea articole:
http://timisoara.prodemocratia.org/p03_17_52.php)

Scop: Monitorizarea respect\rii articolului 17 din Legea
52/2003 de c\tre institu]iile administra]iei publice
locale [i a serviciilor publice descentralizate ale
Guvernului în jude]ul Timi[.

La un an de la realizarea monitoriz\rii, Clubul APD
Timi[oara va reveni cu o nou\ campanie de chestionare
a instituiilor pentru a realiza o evaluare a evolu]iei
situa]iei.

Obiective:
- monitorizarea aplic\rii articolului 17 al Legii nr.
52/2003 (Legea transparen]ei decizionale în
administra]ia public\ local\) de c\tre institu]iile publice
din Timi[oara
- sensibilizarea conducerilor institu]iilor publice locale la
tema transparen]ei procesului de elaborare a deciziilor
publice.

Finan]ator: autofinan]are APD

Realiz\ri:
Situa]ia proast\ a respect\rii legii în cauz\ de c\tre
institu]iile publice locale a fost intens mediatizat\,

Colaborator: jurnalistul Cristian Patrasconiu de la
cotidianul „Ziua de Vest"

Susœinerea implementårii Legii 544/2001
privind liberul acces la informaœiile de interes public
Perioada: martie decembrie 2003
Ora[ele/Cluburile APD
implicate: Buz\u,
Râmnicu Vâlcea, Oradea,
Suceava [i Zal\u
Scop: cre[terea
capacit\]ii organiza]iilor
societ\]ii civile de a
monitoriza [i sus]ine
implementarea Legii
privind accesul la
informa]iile publice [i de a
ac]iona ca intermediar
între cet\]eni [i institu]iile
publice.
Obiective:
- `nfiin]area a cinci Centre
de Resurse pentru
Accesul la Informa]iile de
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Interes Public care s\ furnizeze gratuit o serie de
servicii care s\ ne conduc\ la atingerea scopului
proiectului
- crearea [i dezvoltarea unui portal care s\ con]in\
informa]ii despre Legea 544/2001, formulare,
proceduri, studii [i rapoarte elaborate de diferite
organisme.
Realiz\ri:
Într-o prim\ faz\ APD, împreun\ cu reprezentan]i ai
câtorva organiza]ii neguvernamentale interesate de
sus]inerea implement\rii Legii privind liberul acces la
informa]iile de interes public [i reprezentan]i ai fostului
Minister pentru Informa]ii Publice, au elaborat, pe de o
parte, setul de criterii care au stat la baza selec]iei
localit\]ilor în care vor func]iona centrele de resurse [i,
pe de alt\ parte, au stabilit setul de servicii pe care le
vor furniza Centrele de resurse.
Cele cinci Centre de Resurse pentru Accesul la
Informa]iile de Interes Public au fost înfiin]ate în
localit\]ile Buz\u, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Suceava [i
Zal\u. Aceste centre au fost denumite Centre Acces [i
au furnizat urm\toarele servicii:

! oferirea de
a s i s t e n ] \
autorit\]ilor publice
în ceea ce prive[te
implementarea
Legii 544/2001
privind liberul acces
la informa]ii de
interes public;
! oferirea de asisten]\ [i training autorit\]ilor pentru
redactarea unor documente ce con]in informa]ii
publice în a[a fel încât acestea s\ fie accesibile
cet\]enilor [i s\ r\spund\ nevoilor lor de informare
(„user friendly format");
! oferirea de asisten]\ cet\]enilor în formularea de
cereri de informa]ii de interes public în baza Legii
544/2001;
! colectarea acelor informa]ii pe care autorit\]ile ar
trebui s\ le fac\ publice din oficiu [i punerea lor la
dispozi]ia cet\]enilor. Acestea vor fi publicate
inclusiv pe portalul care va fi elaborat în cadrul
proiectului;
>>
! monitorizarea modului în care autorit\]ile publice
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Susœinerea implementårii Legii 544/2001
privind liberul acces la informaœiile de interes public
! r\spund cererilor cet\]enilor [i respect\ prevederile
Legii 544/2001 privind liberul acces la informa]ii de
interes public [i ac]ionarea, inclusiv în justi]ie, în
cazurile de nerespectare a acesteia;
! adresarea de cereri de informa]ii publice în baza Legii
544/2001 [i organizarea de „campanii" de informare
a cet\]enilor (inclusiv ONG, sector de afaceri,
sindicate) cu privire la modul în care pot folosi Legea
544/2001;
! organizarea de cursuri de instruire pentru ONG-uri,
ziari[ti, etc., despre modul în care pot folosi Legea
544/2001.
În perioada iulie - decembrie 2003, Centrele Acces au
informat peste 10.000 de cet\]eni despre existen]a [i
utilitatea Legii 544/2001 [i serviciile oferite de Centre.
În aceea[i perioad\, 350 de cet\]eni care au dorit s\
ob]in\ informa]ii de interes public, au beneficiat de

servicii de consultan]\ oferit\ de Centrele Acces.
Pe durata proiectului, aproximativ 100 de organiza]ii
neguvernamentale, 60 de institu]ii publice [i 35 de
institu]ii media au beneficiat de sesiunile de instruire [i
informare organizate de Centrele Acces.
Pentru ca aceste cinci Centre Acces s\ devin\, pe
termen lung, independente din punct de vedere
financiar, un expert extern a realizat un plan de afaceri.
Totodat\, în cadrul acestui proiect, a fost lansat în
septembrie 2003 portalul www.accesinfo.ro care
con]ine informa]ii despre Legea 544/2001, formulare,
proceduri, studii [i rapoarte elaborate de diferite
organisme [i care a înregistrat pe parcursul a cinci luni
un num\r de 1600 de vizitatori.
Finan]ator: Programul Na]iunilor Unite pentru
Dezvoltare.
Buget: 135.000 USD
Parteneri: Agen]ia pentru Strategii Guvernamentale
(fostul Minister al Informa]iilor Publice), Centrul de
Voluntariat Zal\u, Centrul Regional de Resurse pentru

Organiza]iile Neguvernamentale CenRes Suceava,
Centrul Regional de Resurse pentru Organiza]iile
Neguvernamentale - CERAS Râmnicu Vâlcea, Centrul
Regional de Supraveghere Ecologic\ Mun]ii Apuseni
Oradea, Pro Civic Buz\u.

4

Educaœia pentru democraœie

Consiliul Local al Tinerilor Timiæoara
Perioada: 2003 - în desf\[urare
Scop: Promovarea particip\rii tinerilor la decizia public\ în problemele care îi privesc.
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Timi[oara
Obiective:
- responsabilizarea tinerilor în ceea ce prive[te identificarea propriilor probleme [i
solu]ionarea propriilor probleme;
- cre[terea particip\rii tinerilor la identificarea [i rezolvarea problemelor comunit\]ii
locale;
- includerea tinerilor de c\tre autorit\]ile locale ca parteneri în proiectarea dezvolt\rii
locale.
Finan]atori: Proiectul a beneficiat pân\ în prezent de aport financiar din partea
institu]iilor organizatoare (APD [i IIT), Inspectoratul {colar Jude]ean Timi[ [i Consiliul
Local Timi[oara.
Parteneri: Asocia]ia Master Forum [i Institutul Intercultural Timi[oara
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Interni in instituœiile publice din România

Perioada: 1 martie 2003 - 29 februarie 2004
Ora[ele/Cluburile APD implicate: Bra[ov, Bucure[ti,
Cluj-Napoca, Ia[i, Miercurea-Ciuc, Oradea, Sibiu si
Timi[oara (Proiectul a fost coordonat la nivel na]ional
de Clubul APD Cluj-Napoca)
Scop: facilitarea insti]utionaliz\rii programului de
internship de c\tre 3 universit\]i din România sub
forma unui parteneriat viabil între universit\]i [i institu]ii
[i autorit\]i publice. Cele mai importante rezultate ale
institutionaliz\rii acestui program ar fi:
- un mecanism proiectat pe termen lung care s\
asigure studen]ilor posibilitatea de a-[i îmbun\t\]i
cuno[tintele teoretice cu experien]a practic\;
- oferirea posibilit\]ii institu]iilor centrale [i locale de
a-[i îmbog\]i staff-ul [i departamentele de cercetare cu
tineri bine educa]i, motiva]i [i preg\ti]i în mod
profesional.
Obiective:
- dezvoltarea unei rela]ii de colaborare între APD [i
universit\]i în vederea implement\rii programului de
internship;
- oferirea pentru 40 de studen]i din anul 3 de studiu în

[tiin]e politice, administra]ie,
economie [i drept a ocaziei de a lucra
ca interni în comisii parlamentare [i
departamente ale administra]iei
centrale [i locale din Cluj-Napoca [i
alte 7 localit\]i;
- îmbun\t\]irea administra]iei publice
locale [i centrale cu asisten]i,
translatori [i cercet\tori talenta]i în
vederea îmbun\t\]irii calit\]ii
activit\]ii lor;
- facilitarea institu]ionaliz\rii
programului de internship în cadrul a
trei universit\]i, prin încurajarea universit\]ilor s\
in]ieze propriile lor programe de internship;
- stabilirea unui dialog continuu între institu]iile publice
[i universit\]i, în vederea dezvolt\rii unui mecanism pe
termen lung de plasare a internilor în institu]ii publice.
Realiz\ri: Cei 40 de studen]i au participat la diverse
sesiuni de instruire [i [i-au îndeplinit cu succes stagiile
de practic\.
În schimb, dintre facult\]ile cu care am colaborat în
aceast\ etap\, Departamentul de Administra]ie Public\
din cadrul Universit\]ii Babe[-Bolyai din Cluj-Napoca

este singurul care a ini]iat un program pilot de internship,
care se deruleaz\ pe perioada unui an de zile, dup\
modelul implementat de APD în ultimii ani. În anul 2004
acest proiect va continua, încercând s\ institu]ionalizeze
conceptul de internship [i în celelalte universit\]i.
Finan]ator: National Endowment for Democracy (NED)
Buget: 38.411 USD
Parteneri: toate universit\]ile [i institu]iile publice
implicate `n proiect din cele opt localit\]i.

Votul meu - o cåråmidå la casa democraœiei

Perioada: 8 - 17 octombrie 2003
Scop: con[tientizarea elevilor asupra importan]ei
institu]iei votului într-o democra]ie autentic\.

{colile Generale nr. 8 [i „Georgeta Mircea Cancicov"
- Bac\u s-au desf\[urat dezbateri cu elevii pe tema
importan]ei votului ca institu]ie, precum [i pe
marginea referendumului pentru modificarea
Constitu]iei.

Ora[ele/Cluburile APD implicate: Bac\u
Obiective:
- informarea unui num\r de 200 de elevi cu principalele
modific\ri adoptate prin Legea de revizuire a
Constitu]iei României;
- în]elegerea importan]ei votului într-o societate
democratic\, de c\tre 200 de elevi;
- convingerea unui num\r de peste 500 de elevi s\
participe la referendumul din 19 octombrie 2003.
Realiz\ri:
La Liceele: „Gheorghe Vranceanu", „N.V.Karpen",
„George Apostu", „Ion Ghica" - Bac\u, precum [i la
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În data de 10 octombrie, în cadrul sedin]ei cu directorii
educativi, s-a facut o prezentare a principalelor
modific\ri sanc]ionate de Legea de revizuire a
Constitu]iei României [i s-a raspuns la intreb\ri puse de
participan]i.
Directorii din unit\]ile de înv\]\mânt din jude]ul Bac\u
precum [i un num\r de 200 de elevi au fost mai bine
informa]i despre principalele modific\ri adoptate prin
Legea de revizuire a Constitu]iei României, un num\r
de 200 de elevi au în]eles mai bine importan]a votului
într-o societate democratic\, un num\r de peste 500
de liceeni au fost convin[i s\ participe la referendumul

din 19 octombrie 2003.
Finan]ator: autofinan]are
Parteneri: Inspectoratul {colar al jude]ului Bac\u,
Alian]a Civic\ - filiala Bac\u.
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5

Alte activitåœi

PROTEST: Guvernul restricœioneazå libertatea de asociere
La începutul lunii februarie 2003, Asocia]ia Pro Democra]ia, împreun\ cu Asocia]ia pentru Ap\rarea Drepturilor
Omului din România - Comitetul Helsinki, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Asisten]\ pentru Organiza]ii
Neguvernamentale, Funda]ia pentru Dezvoltarea Societ\]ii Civile, Funda]ia pentru o Societate Deschis\, Funda]ia
pentru Pluralism, Liga Pro Europa [i Transparency International Romania [i-au f\cut public protestul fa]\ de
Ordonan]a nr. 37/2003 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei nr. 26/2000 cu privire la asocia]ii [i funda]ii.
Organiza]iile neguvernamentale semnatare au protestat împotriva unora din prevederile acestui nou act normativ
care, ignorând eforturile anterioare pentru o legisla]ie modern\ [i care s\ încurajeze dinamismul societ\]ii civile,
aduce inadmisibile restric]ii dreptului la libertatea de asociere.

Audiere publicå cu tema "Cum reglementåm activitatea de lobby în România?"
Asocia]ia Academia de Advocacy împreun\ cu
Asocia]ia Pro Democra]ia [i Centrul de Resurse
Juridice au organizat în data de 18 februarie 2003 o
sesiune de Audieri Publice pe tema „Cum
reglement\m activitatea de lobby în România?".
In ultima perioad\, în societatea civil\ s-au ini]iat
dezbateri referitoare la activitatea de lobby,
profesiunea de lobbyst, rolul ONG-urilor, precum [i

asupra modalit\]ilor corespunz\toare de
reglementare a acestora . Audierea Public\ din 18
februarie a fost astfel conceput\ încât s\ asigure
ob]inerea aportului tuturor p\r]ilor implicate cu privire
la reglementarea activit\]ii de lobby. In sal\ au fost
prezen]i peste 200 de observatori, iar depozi]iile au
fost prezentate de aproximativ 25 de reprezentan]i ai
societ\]ii civile [i ai Parlamentului.

Principiul subsidiaritåœii
Pe 18 aprilie 2003, APD, în parteneriat cu Active Citizenship Network, a organizat o dezbatere cu tema: "Principiul Subsidiarit\]ii". Acest proiect a luat na[tere în prim\vara lui
2002, la câteva luni dup\ Declara]ia de la Laeken care anun]a apari]ia unei Conven]ii pentru Viitorul Europei. Ini]iativa a plecat de la premiza conform c\reia conceptul de
subsidiaritate este unul larg [i nu se rezum\ la sistemul de competen]e [i responsabilit\]i care apar în rela]iile dintre Uniunea European\ [i }\rile Membre.
Obiectivul proiectului a fost de a pune în discu]ie valen]a orizontal\ a subsidiarit\]ii, atât în }\rile Membre ale Uniunii cât [i în cele Candidate, astfel încât s\ ob]inem o imagine
clar\ la scal\ european\ a modului în care poate fi definit acest concept [i a modului în care pot fi interpretate experien]ele societ\]ii civile în rela]iile cu institu]iile publice.
Întâlnirile de lucru au fost organizate pentru a se identifica, într-un mediu l\rgit, noi contribu]ii la dezbaterea despre atributele subsidiarit\]ii orizontale. In perioada aprilie mai au
avut loc în ]\rile europene 20 de astfel de întâlniri de lucru, iar concluziile au f\cut subiectul unui raport final c\tre membrii Conven]iei pentru Viitorul Europei [i c\tre membrii
Conferin]ei Interguvernamentale care îi va urma.

APD în "lanœul viu" din jurul Parlamentului
La protestul "Lan]ul viu în jurul Parlamentului",
organizat de Academia Ca]avencu, Blocul Na]ional
Sindical [i Agen]ia de Monitorizare a Presei în data de
11 martie 2003, Asocia]ia Pro Democra]ia a participat
cu o "verig\" de aproximativ 100 de persoane.
In urma acestui eveniment, la finalul întâlnirii pe care a
avut-o pe 12 martie 2003, cu membrii Grupului Central
de Analiz\ [i Coordonare a Activit\]ilor de Prevenire a
Corup]iei, Premierul Adrian N\stase a primit o
scrisoare deschis\ din partea Academiei Ca]avencu,
Agen]iei de Monitorizare a Presei, Asocia]iei Pro
Democra]ia [i Blocului Na]ional Sindical. Prin aceast\
scrisoare i se solicita s\ sus]in\ public, atât în calitatea
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domniei sale de Prim Ministru, dar mai ales în cea de
Pre[edinte al Partidului Social Democrat,
continuarea activit\]ii de deconspirare a fo[tilor
ofi]eri de securitate de c\tre CNSAS [i rezolvarea, în
litera [i spiritul legii, a situa]iei de blocaj în care se afla
aceast\ institu]ie de o bun\ bucat\ de vreme. In
urm\toarele 24 de ore, APD a primit aproximativ 100
de adeziuni de la reprezentan]i de organiza]ii
neguvernamentale [i structuri sindicale, care au
semnat o scrisoare prin care îi solicitau domnului Ion
Iliescu - Pre[edintele României, s\ î[i asume rolul
constitu]ional de mediator în conflictul ap\rut între
societate [i stat, precum [i între institu]iile statului,
cu privire la situa]ia CNSAS.
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Protest împotriva Pachetului de legi anticorupœie
In data de 30 martie 2003, Asocia]ia Pro Democra]ia,
Agen]ia de Monitorizare a Presei Academia Ca]avencu
[i Trasparency International Romania au f\cut public\
decizia de auto-suspendare a particip\rii la [edin]ele
Grupului Central de Analiz\ [i Coordonare a Activit\]ilor
de Prevenire a Corup]iei [i au recomandat
parlamentarilor, printr-o scrisoare argumentat\,

sus]inerea mo]iunii de cenzur\ „Mafia sufoc\ România".
Cele trei organiza]ii au considerat c\ Pachetul de legi
anticorup]ie nu sluje[te obiectivelor avansate în Planul
na]ional de prevenire/combatere a corup]iei, existând
riscul major ca acest pachet de legi, în forma propus\ de
Guvern, s\ protejeze [i s\ încurajeze actele de corup]ie
mai mult decât legisla]ia în vigoare. De asemenea, s-a

atras aten]ia c\ guvernul a eliminat societatea civil\ [i
Parlamentul din Procesul de elaborare a Pachetului de
legi anticorup]ie. Din p\cate, ini]iativa Asocia]ei Pro
Democra]ia, Agen]iei de Monitorizare a Presei Academia Ca]avencu [i Trasparency International Romania
nu a avut succes, pachetul de legi anticorup]ie fiind validat de Parlament, prin respingerea mo]iunii de cenzur\.

Asociaœia Pro Democraœia a fåcut precizåri pe tema revizuirii Constituœiei
æi a legii Autoritåœii Electorale Permanente
În data de 14 mai 2003, Asocia]ia Pro Democra]ia a
organizat o conferin]\ de pres\ în cadrul c\reia [i-a
precizat pozi]ia asupra Legii de înfiin]are a unei
Autorit\]i Electorale Permanente.
In toamna anului 2002, Guvernul a înaintat
Parlamentului un proiect de lege privind modificarea [i
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputa]ilor [i a Senatului prin introducerea
unor reglement\ri referitoare la înfiin]area [i
func]ionarea Autorit\]ii Electorale Permanente.
A[adar, Guvernul a optat pentru solu]ia de a
reglementa activitatea unei autorit\]i publice care
urmeaz\ s\ aib\ atribu]ii în organizarea [i desf\[urarea
alegerilor locale, a alegerilor parlamentare [i a celor
preziden]iale prin Legea care reglementeaz\ alegerea
Camerei Deputa]ilor [i a Senatului. In proiectul de lege
propus de Guvern se reg\sesc articole întregi preluate,
cuvânt cu cuvânt, din textul de Cod Electoral propus de
Asocia]ia Pro Democra]ia. Cu toate acestea, prin
aspectele care îl deosebesc de textul de Cod Electoral,
proiectul de lege elaborat de Guvern [i adoptat de

c\tre cele doua Camere ale Parlamentului face din
Autoritatea Electoral\ Permanent\ o institu]ie
subordonat\ puterii politice.
In cadrul acelea[i conferin]e de pres\, Asocia]ia Pro
Democra]ia a prezentat un studiu comparativ pe tema
revizuirii Constitu]iei. Studiul indic\ aspectele în privin]a
c\rora au fost preluate propunerile exprimate de
cet\]eni în cadrul Forumului Constitu]ional (proiect
coordonat de APD [i Camera Deputa]ilor în perioada
iulie-octombrie 2002). La sfâr[itul consult\rilor,
coordonatorii Forumului au elaborat un raport
cuprinz\tor referitor la opiniile [i propunerile exprimate,
raport pe care l-au prezentat fiec\rui membru al
Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constitu]iei.
Concluzia studiului realizat de APD este aceea c\, în
ciuda unui num\r aparent mare de propuneri care au
fost incluse, de c\tre Comisia pentru revizuirea
Constitu]iei, în proiectul de revizuire pe care aceasta îl
propune Parlamentului, opiniile cet\]enilor [i ale

reprezentan]ilor societ\]ii civile au fost preluate în mod
superficial. Subiecte importante cum ar fi: stabilirea
unor regiuni administrative, trecerea la un sistem
parlamentar unicameral, clarificarea rela]iilor dintre
institu]ia Pre[edintelui, Parlament [i Guvern,
îmbun\t\]irea reglement\rilor privind protec]ia social\
a muncii, cerut\ de reprezentan]ii sindicatelor s.a. nu
au fost rezolvate de c\tre Comisie în sensul opiniilor
exprimate în cadrul Forumului Constitu]ional.
Problema imunit\]ii parlamentare foarte intens
dezb\tut\, nu numai în cadrul Forumului, a fost
tran[at\ de o manier\ nesatisf\c\toare pentru cei care
au participat la acest proces consultativ.
Merit\ a fi men]ionate, totu[i, dou\ succese
înregistrate în efortul societ\]ii civile de a influen]a
procesul de revizuire a Constitu]iei: modific\rile
privind ini]iativa legislativ\ cet\]eneasc\ (reducerea
num\rului de semn\turi necesare de la 250.000 la
100.000) [i stabilirea posibilit\]ii ca [i cet\]enii români
care au [i o alt\ cet\]enie s\ poat\ de]ine func]ii [i
demnit\]i publice.

APD æi Referendumul pentru revizuirea Constituœiei
In data de 8 octombrie 2003, APD a transmis mass
mediei un comunicat de pres\ prin care [i-a precizat
pozi]ia fa]\ de proiectul de revizuire a Constitu]iei
considerând c\ a reu[it, dincolo de amânarea unor
reforme institu]ionale importante, s\ aduc\
îmbun\t\]iri importante textului constitu]ional aprobat
în 1991. De aceea, de[i în cadrul procesului de
elaborare [i adoptare a proiectului de lege privind
modificarea Constitu]iei, Parlamentul României nu a
dezb\tut o serie de propuneri exprimate de diferite
segmente ale opiniei publice [i cu toate încerc\rile de
politizare ale campaniei de promovare a acestui proiect,
în vederea stimul\rii particip\rii la referendumul din 19
octombrie 2003, conducerea Asocia]iei Pro Democra]ia
recomanda tuturor membrilor Asocia]iei s\ voteze
proiectul de modificare a Constitu]iei.
In aceea[i zi, 8 octombrie 2003, APD [i Agen]ia de

Monitorizare a Presei [i-au prezentat pozi]ia în urma
particip\rii la prima [edint\ a Comisiei pentru informare
public\ [i transparen]\, organism înfiin]at în baza H.G.
nr. 1104/2003 [i care avea drept atribu]ie legal\
supravegherea modului în care se realizau cheltuielile
pentru organizarea [i desf\[urarea referendumului
na]ional privind revizuirea Constitu]iei.
In calitate de membri ai acestei comisii, reprezentan]ii
celor dou\ organiza]ii au constatat c\ fondurile alocate
organiz\rii referendumului au fost în mare m\sur\
cheltuite înainte de întrunirea acestei comisii, fapt ce
încalc\ disp. art. 3 din H.G. nr. 1104/2003 care statueaz\
c\ aceste cheltuieli pot fi efectuate numai sub
supravegherea comisiei. De asemenea, am considerat
op]iunea guvernului de a reglementa încheierea
contractelor de achizi]ie public\ în forma negocierii cu o
singur\ surs\, op]iune materializat\ în disp. art. 11 din

H.G. nr. 1104/2003, în dauna celorlalte proceduri de
achizi]ie public\ cum ar fi negocierea competitiv\ [i
cererea de oferte, ca profund netransparent\.
A doua zi dup\ referendum, 20 octombrie 2003,
Asocia]ia Pro Democra]ia [i Agen]ia de Monitorizare a
Presei Academia Ca]avencu au sesizat Biroul Electoral
Central cu privire la multitudinea de înc\lc\ri ale legii [i
nereguli de organizare care au putut fi constatate, la
scar\ na]ional\, cu ocazia desf\[ur\rii referendumului
din 18 19 octombrie [i care au pus sub semnul
întreb\rii valabilitatea rezultatelor referendumului [i
implicit, legitimitatea noii Constitu]ii. Reprezentan]ii
celor dou\ organiza]ii Cristian Pîrvulescu [i Mircea
Toma, au prezentat textul acestei sesiz\ri [i au f\cut
comentarii cu privire la cele întâmplate pe parcursul
celor dou\ zile de referendum într-o conferin]\ de pres\
care a avut loc în accea[i zi de 20 octombrie 2003.

Promovarea dialogului interetnic în rândul tinerilor
APD [i Liga Ap\r\rii Drepturilor Omului din Republica Moldova (LADOM) a organizat pe 14 noiembrie 2003, videoconferin]a cu tema "Promovarea rela]iilor interetnice în rândul
tinerilor din Sud Estul Europei", eveniment la care au participat reprezentan]i din cele dou\ ]\ri.
Scopul videoconferin]ei a fost acela de a familiariza reprezentan]i ai organiza]iilor de tineret majoritare [i minoritare din Republica Moldova [i România cu necesit\]ile,
a[tept\rile în domeniul promov\rii rela]iilor interetnice [i, în mod special, cu rolul pe care îl au tinerii în acest sens. Tematicile abordate în cadrul videoconferin]ei au fost: situa]ia
tinerilor din Republica Moldova [i România [i cadrul legal care reglementeaz\ rela]ia minoritate majoritate din ambele state, precum [i practicile [i experien]ele de succes în
promovarea rela]iilor interetnice, evaluarea situa]iei din Republica Moldova [i România [i adoptarea de atitudini.
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Raport financiar

Proiecte contractate de Centrul Naœional de Coordonare
Proiect

Finan]ator

Sus]inerea implement\rii Legii nr.
544/2001

Programul Na]iunilor Unite pentru
Dezvoltare

Monitorizarea modului de
implementare a Legii nr. 544/2001

United States Agency for International
Development

Campania pentru reform\
politic\

National Endowment for Democracy

Buget asigurat
de finan]ator*

Perioada

Tip
proiect

Procent din total
buget asigurat
pentru anul 2003

$135.000

martie - decembrie 2003

na]ional

31,36%

$103.803

decembrie 2002 ianuarie 2004

na]ional

24,12%

na]ional

17,66%

$76.025

The German Marshall Fund of the United
States

$24.540

februarie 2003 februarie 2004

APD [i Comunit\]ile locale

Charles Stewart Mott Foundation

$99.970

iunie 2002 - mai 2004

na]ional

14,47%

Sus]inerea democra]iei
participative în România

Ministerul Olandez pentru Afaceri Externe
( Programul "Matra" )

$113.633

mai 2001 - mai 2003

na]ional

3,14%

Parlamentari [i cet\]eni

European Initiative for Democracy and
Human Rights [i Ministerul Olandez
pentru Afaceri Externe

ianuarie 2002 ianuarie 2004

na]ional

1,70%

Banii [i Politica

USAID

$4.730

martie 2003 - iunie 2003

na]ional

1,10%

Finan]area partidelor politice cercetare

National Democratic Institute for
International Affairs

$3.240

septembrie 2003 octombrie 2003

na]ional

0,75%

TOTAL CNC
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$80.216

$641.157

5,70%

100,00%
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Proiecte contractate de Cluburile APD
Proiect

Contractant

Finan]ator

Interni în institu]iile
publice din România

Asocia]ia Pro
Democra]ia - Club Cluj

National Endowment for
Democracy

Biroul de Consiliere
pentru Cet\]eni Bra[ov

Asocia]ia Pro Democra]ia
- Club Bra[ov

La trei sferturi de
mandat

Procent din total
buget asigurat
pentru anul 2003

Perioada

Tip
proiect

$38.411

martie 2003 - februarie
2004

na]ional

38,37%

Uniunea European\ prin
Programul PHARE

$27.149

martie 2003 - ianuarie
2004

local

27,54%

Asocia]ia Pro Democra]ia
- Club Bucure[ti

Ambasada Regatului }\rilor
de Jos

$11.981

februarie - august
2003

regional

12,15%

Programul DIALOG

Asocia]ia Pro Democra]ia
- Club Bra[ov

Charles Stewart Mott
Foundation

$20.000

ianuarie 2003decembrie 2004

local

10,14%

Administrare eficient\
prin participare public\

Asocia]ia Pro Democra]ia Club Bra[ov (prin Funda]ia
Comunit\]ii Sibiu)

National Endowment for
Democracy

$9.767

ianuarie 2003 ianuarie2004

local

9,14%

Management eficient `n
cartierul Valea Aurie

Asocia]ia Pro
Democra]ia - Club Sibiu

Municipalitatea din
Deventer

$2.260

noiembrie 2002 - iulie
2003

local

2,20%

Implicarea cet\]enilor în
colectarea selectiv\ a
de[eurilor din ora[ul
Bra[ov

Asocia]ia Pro
Democra]ia - Club
Bra[ov

Ministerul de externe al
Olandei prin programul
MATRA

martie 2000 - iunie
2003

local

0,46%

TOTAL

* Bugetele reprezint\ suma total\ a finan]\rii [i nu suma primit\ în decursul anului 2003
**Pentru bugetele exprimate în alte monede decât USD, s-au folosit urm\toarele rate de schimb:
1Euro = 1,13 USD
1GBP = 1,69 USD

Buget asigurat
de finan]ator*

$451

$110.018

100%

Surse de finanœare (proiecte contractate de CNC)
United Nations
Development
Programme

World Learning

National
Endowment for
Democracy

Charles Stewart
Mott
Foundation

The German
Marshall Fund of
the United
States

Ministerul
Olandez pentru
Afaceri Externe
(Programul
"Matra")

European
Iniative for
Dmocracy and
Human Rights
/Ministerul
Olandez pentru
Afaceri Externe

National
Democratic
Institute for
International
Affairs

31,36%

25,22%

17,66%

14,47%

5,70%

3,14%

1,70%

0,75%

World Learning

Surse de finanœare (proiecte naœionale)

United Nations Development Programme
14,47%
0,75%

Ministerul Olandez pentru Afaceri Externe
(Programul "Matra")

The German Marshall Fund of the United
States

25,22%

1,70%

National Endowment for Democracy
5,70%

European Iniative for Dmocracy and Human
Rights /Ministerul Olandez pentru Afaceri
Externe
Charles Stewart Mott Foundation
17,66%
National Democratic Institute for International Affairs
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3,14%

31,36%
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Surse de finanœare (proiecte contractate de Cluburile APD)
National
Endowment for
Democracy

Uniunea
European\ prin
Programul
PHARE

Ambasada
}\rilor de Jos

Charles Stewart
Mott Foundation

Municipalitatea
din Deventer

Ministerul de
Externe al
Olandei prin
programul
MATRA

47,51%

27,54%

12,15%

10,14%

2,20%

0,46%

Ambasada }\rilor de Jos

National Endowment for Democracy

10,14%

12,15%

27,54%
Municipalitatea din Deventer

Ministerul de Externe al Olandei prin programul
MATRA
Uniunea European\ prin Programul PHARE

0,46%
47,51%

Charles Stewart Mott Foundation

2,20%

Venituri 2003
Total venituri

19.563.650.411 LEI

$589.267

100%

Ajutoare [i împrumuturi nerambursabile externe

17.665.779.371 LEI

$532.102

90,30%

1.704.272.000 LEI

$51.333

8,71%

105.004.000 LEI

$3.163

0,54%

Venituri din dobânzi

55.469.480 LEI

$1.671

0,28%

Venituri din cotiza]ii [i contribu]ii

28.005.560 LEI

$844

0,14%

120.000 LEI

$4

0,00%

5.000.000 LEI

$151

0,03%

Venituri din activit\]i f\r\ scop lucrativ
Venituri din diferen]e de curs valutar

Venituri din dona]ii
Venituri din sponsoriz\ri
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Cheltuieli 2003
Total cheltuieli

16.984.310.000 LEI

$511.576

100%

Servicii contractate cu ter]i

4.094.091.672 LEI

$123.316

24,11%

Salarii personal permanent

2.836.119.824 LEI

$85.425

16,70%

Publica]ii

2.480.807.150 LEI

$74.723

14,61%

Administrative

1.979.360.000 LEI

$59.619

11,65%

Cazare [i masa

1.204.893.307 LEI

$36.292

7,09%

Taxe salarii personal permanent

1.038.824.526 LEI

$31.290

6,12%

Comunica]ii

744.757.858 LEI

$22.432

4,38%

Transport

702.377.999 LEI

$21.156

4,14%

Consumabile

682.013.416 LEI

$20.543

4,02%

Echipamente

479.991.529 LEI

$14.458

2,83%

Alte costuri

479.443.074 LEI

$14.441

2,82%

Onorarii colaboratori (taxe incluse)

153.383.688 LEI

$4.620

0,90%

Servicii bancare

70.087.189 LEI

$2.111

0,41%

Cheltuieli cu diferen]e din curs valutar

38.158.768 LEI

$1.149

0,22%

Venituri 2003
Total
Nerambursabile externe
Activit\]i f\r\scop lucrativ
Diferen]e de curs valutar
Dobânzi
Cotiza]ii [i contribu]ii
Sponsoriz\ri
Dona]ii

Activit\]i
f\r\ scop
lucrativ
Dona]ii

100,00%
90,30%
8,71%
0,54%
0,28%
0,14%
0,03%
0,00%

Cheltuieli 2003
Total
Servicii contractate cu ter]i
Salarii personal permanent
Publica]ii
Administrative
Cazare [i masa
Taxe salarii
Comunica]ii
Transport
Consumabile
Echipamente
Alte costuri
Onorarii colaboratori
Servicii bancare
Cheltuieli cu diferen]e de curs valutar

Diferen]e
de curs valutar
Cotiza]ii [i contribu]ii

Servicii bancare

Servicii contractate
cu ter]i

100,00%
24,11%
16,70%
14,61%
11,65%
7,09%
6,12%
4,38%
4,14%
4,02%
2,83%
2,82%
0,90%
0,41%
0,22%

Salarii
Taxe salarii
Onorarii colaboratori

Sponsoriz\ri
Dobânzi
Cheltuieli cu diferen]e
de curs valutar

Cazare [i masa
Transport

Publica]ii
Nerambursabile
externe

Administrative

Echipamente
Alte
costuri

Consumabile
Comunica]ii
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Structura APD

Cluburile APD
Acestea sunt filialele Asocia]iei, unde activeaz\ voluntarii [i membrii no[tri. Fiecare Club are un Comitet de Conducere dintre membrii c\ruia unul este Pre[edinte. Comitetul de
Conducere este ales de Adunarea General\ a Clubului.
În 2003, Asocia]ia Pro Democra]ia a avut 25 de cluburi în 22 jude]e [i în Bucure[ti. {apte dintre acestea (Bac\u, Bucure[ti, Bra[ov, Cluj, Constan]a, Craiova [i Timi[oara) sunt
Cluburi care coordoneaza activitatea Asocia]iei la nivel de regiuni.

Club Alexandria
Adresa: Str. Confedera]iei nr. 3, Alexandria, jud.
Teleorman
Tel.: 0247/316 178
Fax: 0247/316 315
E-mail: apd.alexandria@apd.ro
Pre[edinte: Daniel Dinc\
Club Bac\u - centru regional de resurse
Adresa: Mihai Eminescu nr. 10, cam. 6-7, OP. 1 CP.4,
Bac\u, jud. Bac\u
Tel./fax: 0234/570 057
E-mail: apd.bacau@apd.ro
Pre[edinte: Atena Topal\
Coordonator regional: Costic\ Topal\
Club Boto[ani
Adresa: Str. Marchian nr. 9, cam. 12, Boto[ani, jud.
Boto[ani
Tel./fax: 0231/532 717
Pre[edinte interimar: Dumitru Aionesei
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Club Bra[ov - centru regional de resurse
Adresa: Str. Mihail Sadoveanu nr. 3, Bra[ov, jud.
Bra[ov
Tel./fax: 0268/475 992, 410 192
E-mail: apd.brasov@apd.ro
Pre[edinte: Septimiu Frânculescu
Coordonator regional: Andreea Stinghe (din
octombrie - Hora]iu Iancu)
Club Br\ila
Adresa: Str. C\l\ra[ilor nr. 56, bl. 11, ap. 107, Br\ila,
jud. Br\ila
Tel.: 0239/626 951
Pre[edinte: Maricela Mrejeru
Club Breaza
Adresa: Str. Republicii nr. 35, Breaza, jud. Prahova
Tel.: 0244/343 177
E-mail: apd.breaza@apd.ro
Pre[edinte: Florin Nicola

Club Bucure[ti - centru regional de resurse
Adresa: Bd. Unirii, 45, bl. E3, sc. 3, ap. 76, et.6,
sector 3, Bucure[ti
Tel.: 021/327 77 57 Fax: 021/321 67 44
E-mail: apd.bucuresti@apd.ro
Pre[edinte: Ana-Maria Mo[neagu
Coordonator regional: Sorina Bunescu
Club Caracal
Adresa: Calea Bucure[ti nr. 5, Caracal, jud. Olt
Tel./fax: 0249/512 755
E-mail: apd.caracal@apd.ro
Pre[edinte interimar: Mi[u Sl\tculescu
Club Cluj-Napoca - centru regional de resurse
Adresa: Str. Gral. Traian Mo[oiu nr. 70, et. 4, sala 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel./fax: 0264/597 316
E-mail: apd.cluj@apd.ro
Pre[edinte: Gabriel B\descu
Coordonator regional: Iulia Manolache
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Club Constan]a - centru regional de resurse
Adresa: Str. Mercur nr. 12, Constan]a, jud. Constan]a
Tel./fax : 0241/520 060
E-mail: apd.constanta@apd.ro
Pre[edinte: Victor Loghin
Coordonator regional: Andrei {eitan
Club Craiova - centru regional de resurse *
Adresa: Str. M. Kog\lniceanu nr. 13, Craiova, jud. Dolj
Tel./fax: 0251/510 235
E-mail: apd.craiova@apd.ro
Pre[edinte: Cornelia Burchi[
Coordonator regional: Marius Grigorescu
Club Gala]i (Club înfiin]at în urma hot\rârii CC din 18
octombrie 2003)
Adresa: Bd. Dun\rea nr. 44, bl. B7, ap. 42, Gala]i, jud.
Gala]i
Tel./fax: 0236/463 701
E-mail: apd.galati@apd.ro
Pre[edinte: Gheorghe Tiber
Club Ia[i
Adresa: Aleea Copou nr. 7, ap. 3, Ia[i, jud. Ia[i
Tel./fax: 0232/311 055
E-mail: apd.iasi@apd.ro
Pre[edinte: Diana Andron

Club Oradea
Adresa: Str. Gen. Traian Mo[oiu nr. 16, Oradea, jud. Bihor
Tel./fax: 0259/234 505
E-mail: apd.oradea@apd.ro
Pre[edinte: Tiberiu Catona

Club }\nd\rei
Adresa: Str. Bucure[ti, bl. 52H, sc. C, ap. 8, }\nd\rei,
jud. Ialomi]a
Tel./fax: 0243/273 552
Pre[edinte: Floarea Sava

Club Piatra Neam]
Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 3, et. 1, cam. 16,
Piatra Neam], jud. Neam]
Tel./fax: 0233/229 656
E-mail: apd.pneamt@ apd.ro
Pre[edinte: Cristian Savin

Club Timi[oara - centru regional de resurse
Adresa: Calea Al. Ioan Cuza nr. 12, ap. 12, Timi[oara,
jud. Timi[
Tel./fax: 0256/201 488
E-mail: apd.timisoara@apd.ro
Pre[edinte: Cristian Bratu

Club Râmnicu Vâlcea
Adresa: Bd. Tineretului nr. 1B, et. 5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel.: 0250/711 440
Tel./fax: 0250/711 454
E-mail: apd.rmvalcea@apd.ro
Pre[edinte: George Robu

Club Tulcea
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 8, Tulcea, jud. Tulcea
Tel./fax: 0240/516 215
Pre[edinte: Adrian Pal

Club Re[i]a
Adresa: Str. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. 7, et. 2,
Re[i]a, jud. Cara[ Severin
Tel.: 0255/220 773
E-mail: apd.resita@apd.ro
Pre[edinte: Dumitru Bogoevici

Club Miercurea Ciuc
Adresa: Str. Kajoni Janos nr. 47, Miercurea Ciuc, Jud.
Harghita
E-mail: apd.mciuc@apd.ro
Pre[edinte: Baniazs Lazslo

Club Sibiu
Adresa: Bd. Vasile Milea, bl. P1, sc. D, ap. 64, Sibiu,
jud. Sibiu
Tel./ fax: 0269/212 999
E-mail: apd.sibiu@apd.ro
Pre[edinte: Sorin Budnariu

Club One[ti
Adresa: Str. Emil Rebreanu, bl. 5, ap. 2, One[ti, jud. Bac\u
Tel.: 0234/323 646
E-mail: apd.onesti@apd.ro
Pre[edinte: Liviu Neagoe

Club Suceava
Adresa: Str. Mitropoliei nr. 3, Suceava, jud. Suceava
Tel./fax: 0230/206 348
E-mail: apd.suceava@apd.ro
Pre[edinte: {tefan Pu[ca[u

* Din martie 2004, acest centru regional s-a mutat la Rm. Vâlcea

Club Zimnicea
Adresa: Str. Mihai Viteazu, bl. 18C, sc. C, et. 1, ap. 2,
Zimnicea, jud. Teleorman
Tel.: 0247/368 229
Pre[edinte: Dorin Prun\
În anul 2004 s-au înfiin]at înc\ trei cluburi APD:
Club Arad
E-mail: apd.arad@apd.ro
Club Bistri]a
E-mail: apd.bistrita@apd.ro
Club Foc[ani
E-mail: apd.focsani@apd.ro

Consiliul de
Conducere (CC)

Centrul Naœional
de Coordonare (CNC)

Are în componen]\ [apte membri (inclusiv Pre[edintele), ale[i de
Adunarea General\ a APD pentru un mandat de doi ani.

Este structura executiv\ a Asocia]iei, cu sediul la Bucure[ti, care administreaz\
activitatea APD la nivel na]ional.

În 2003, Consiliul de Conducere a avut urm\toarea componen]\:

Componen]a CNC în anul 2003 (din componen]a CNC fac parte [i coordonatorii
regionali, care activeaz\ în cadrul Centrelor regionale de resurse):
Adrian Sorescu - Director executiv
Oana Bahnaru Preda - Director adjunct (de la 15 iulie - Costel Popa)
Iulian Burghelea - Director financiar (de la 1 august - Alina Lavinia
Tanislav)
Gabriel Ionescu - Contabil
Mariana Bogzoiu - Asistent financiar
Mioara Hrebenciuc - Coordonator re]ea
Eugenia Rotaru - Coordonator pentru rela]ia cu Parlamentul
Andreea Sandu - Coordonator rela]ii publice
Raluca Gagiu - Asistent staff

Înainte de Adunarea General\ a APD din 25-27 iulie 2003:
Pre[edinte - Cristian Pîrvulescu
Membri:
! Adriana Albu
! Viorel Balaci
! Dorin Berbescu
! {erban Chiosan
! Radu Ticiu
! Vasile Chiru
Dup\ de Adunarea General\ a APD din 25-27 iulie 2003
Pre[edinte - Cristian Pîrvulescu
Membri:
! Oana Bahnaru Preda
! Dorin Berbescu
! Bucur Bogdan
! Vasile Chiru
! Cornel Negrea
! Florin Nicola
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