Misiunea Asocia]iei Pro Democra]ia este de a înt\ri democra]ia în România
prin stimularea particip\rii civice.
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Scopul Asocia]iei Pro Democra]ia este consolidarea unei societ\]i capabile
s\ asigure, pentru cet\]enii s\i, realizarea libert\]ii [i egalit\]ii.
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Ceea ce am realizat între octombrie [i
decembrie 2004 a fost doar o minim\ [i tardiv\
repara]ie. Pe plan electoral, reforma este înc\ la
timpul viitor. {i de data aceasta [tim: putem s\
influen]\m procesul.

Introducere
În 2004 Asocia]ia Pro Democra]ia a dat proba
competen]ei [i maturit\]ii sale. Efortul nostru
conjugat de câ]iva ani, campaniile pentru codul
electoral, monitoriz\rile succesive ale aplic\rii
legii 544 sau ale cheltuielilor electorale [i-au f\cut
efectul. Opinia public\ a fost aliatul nostru cel mai
important. De aceea, dup\ ce Adunarea General\
din septembrie 2004 a dat direc]ia, ac]iunile
noastre au stat sub semnul rapidit\]ii [i al
coeren]ei.
Gravitatea situa]iei ne-a obligat la utilizarea
unor mijloace de reac]ie atipice. Doar astfel am
putut contribui la modificarea unor prevederi
legislative privind organizarea alegerilor atunci
când partidele politice d\duser\ gre[. Au urmat
trei luni de presiuni concertate. De[i avertizasem
c\ frauda electoral\ este posibil\, am constatat
c\ grani]a dintre posibil [i real este u[or de trecut
în cazul unor alegeri strânse, pe fundalul unei
legisla]ii lacunare.
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Cristian Pîrvulescu la primirea Premiului GDS
pe anul 2004, pentru activitatea desf\[urat\
în decursul anului electoral

Raport anual 2004

Strategia noastr\ de a observa procesul
electoral în zona rural\ a determinat ac]iunile
noastre. Situa]ia deplorabil\ a organiz\rii
alegerilor, impactul [i abuzul constant al
ac]iunilor administra]iei locale în procesul
electoral, inclusiv în ziua vot\rii, ne-a obligat la
reac]ii concrete. În 2004 am putut, pentru prima
dat\, observa liber alegerile parlamentare [i

preziden]iale. Am putut constata ceea ce doar
presupuneam: timp de 14 ani, alegerile
parlamentare nu fuseser\ nici complet libere,
nici total corecte. Sistemul politic dezechilibrat
[i corup]ia generalizat\ fuseser\ permise de
aceast\ realitate. Ori, când a ap\rut, în 1990,
Asocia]ia noastr\ urm\rea s\ stopeze tocmai
aceste practici.

Dup\ alternan]a preziden]ial\ din decembrie
2004 [i promovarea unei noi majorit\]i de c\tre
noul pre[edinte, via]a politic\ s-a transformat.
Efectul pervers al simultaneit\]ii alegerilor
parlamentare [i preziden]iale s-a manifestat
aducând în actualitate o criz\ rezidual\ a
sistemului politic românesc: criza regimului
institu]ional. Conflictul latent dintre cele dou\
axe ale executivului, pre[edinte [i guvern,
existent [i în perioada monocolor\ a
coresponden]ei politice dintre majoritatea
parlamentar\, guvern [i pre[edinte risc\ s\ se
transforme într-o confruntare institu]ional\
deschis\. Amânarea rezolv\rii tensiunii
constitu]ionale privind raportul institu]ional
dintre pre[edinte [i guvern se r\zbun\. Pentru
prima dat\ dup\ 1990, pre[edintele nu apar]ine
partidului care a ob]inut majoritatea relativ\ în
alegerile parlamentare.
În noul context, obiectivele APD trebuie
adaptate. Dac\, din perspectiv\ politic\, anul
2005 p\rea s\ aduc\ o nou\ formul\ politic\:
bipolarizarea, evolu]ia partidelor [i alian]elor de

tot felul nu a condus la consolidarea tendin]ei.
Dac\ cele dou\ forma]iuni politice importante,
alian]a [i PSD, au ob]inut 68% din voturi [i 83%
din mandate, evolu]ia lor politic\ nu a urmat
direc]ia indicat\ de electorat. Alian]a DA apare
ast\zi mai mult ca o formul\ electoral\, iar PSD
este în c\utarea unui nou echilibru. Dar sondajele
de opinie p\streaz\, dincolo de divergen]ele
existente între partide, o tent\ bipolar\. Datorit\
acesteia, PRM nu a profitat de noul context [i nu
a crescut la nivelul inten]iei de vot. Evolu]ia
opiniei publice ne oblig\ la o strategie de reac]ie
în raport cu sistemul de partide existent [i în
cadrul acestuia.
Calculul politic [i-a dovedit îns\ limitele.
Premierul Alian]ei a primit votul de investitura,
dar problemele Alian]ei, ca formul\ politic\, s-au
manifestat rapid. Incapacitatea de a negocia o
solu]ie de compromis în decembrie 2004 a
prelungit excesiv confruntarea electoral\.
Ambiguitatea institu]ional\ a devenit marca
guvern\rii. Lipsa de armonie, caracterul for]at al
colabor\rii, conflictele de autoritate au relevat
publicului larg gradul de improviza]ie al Alian]ei.
Formula de coali]ie practicat\ de Alian]\ nu a
favorizat promovarea politicilor publice, ci doar
numirea unor persoane agreate în pozi]ii de
decizie. Politizarea func]iilor de conducere a
continuat, dar colorat\ curcubeu.

Anul 2004 a demonstrat c\ la 15 ani de la
primele alegeri postcomuniste electoratul
românesc s-a schimbat. Capacitatea partidelor
de a manipula op]iunile alegatorilor s-a redus
sim]itor. Dincolo de controlul conjunctural [i
întotdeauna contraproductiv al media, dincolo
de în[el\toarea for]are a migr\rii unidirec]ionale
a ale[ilor locali, dincolo de dezechilibrul politic
artificial, aleg\torii [i-au în]eles rolul. Pân\ acum
spectator al jocului electoral, aleg\torul s-a
mobilizat, dar nu atât în favoarea unui partid sau
al altuia, ci ca un autentic arbitru. De aceea, rolul
Asocia]iei Pro Democra]ia r\mâne important.
Cet\]enii ne-au acordat sprijinul, voluntarii au
dovedit motiva]ie [i profesionalism, principiile
democra]iei [i statului de drept au trecut din
teorie în practic\: toate acestea ne onoreaz\ [i
ne oblig\. Participarea democratic\ r\mâne
slab\, corup]ia rezist\ asaltului electoral,
clientelismul se reproduce dincolo de
alternan]e, s\r\cia favorizeaz\ extremismul [i
intoleran]a [i afecteaz\ încrederea în
democra]ie. Sunt tot atâtea motive ca Asocia]ia
Pro Democra]ia s\ î[i continue, cu cel pu]in
acela[i ritm, activitatea. Succesul depinde doar
de capacitatea noastr\ de a ne mobiliza.
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Alegeri la limita democraœiei
Alegeri corecte în 2004
Perioada: 1 februarie 2004 – 31 ianuarie 2005
Scop: Asigurarea corectitudinii alegerilor locale,
parlamentare [i preziden]iale ce au avut loc, în
România, în anul 2004.
Ora[ele/cluburile implicate: toate cluburile
Asocia]iei, mai pu]in Clubul APD }\nd\rei. Cu
sprijinul partenerilor nostri, proiectul s-a
desf\[urat [i la nivelul urm\toarelor jude]e:
Buz\u, Dâmbovi]a, Mehedin]i, Mure[ [i S\laj.
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Obiective:
n Constituirea, unei coali]ii na]ionale de
organiza]ii neguvernamentale care s\
monitorizeze desf\[urarea alegerilor în
România în 2004;
n Asigurarea monitoriz\rii desf\[ur\rii alegerilor
locale, legislative [i preziden]iale în 2400 de
sec]ii de votare în localit\]i din mediul rural din
30 de jude]e ale ]\rii;
n Informarea opiniei publice [i a organismelor
interna]ionale cu privire la corectitudinea
derul\rii procesului electoral din România în
anul 2004, în ceea ce prive[te desf\[urarea
procesului electoral în ziua alegerilor.

Raport anual 2004

Realiz\ri:
Pentru monitorizarea procesului electoral la
nivelul a 30 de jude]e, Asocia]ia Pro Democra]ia a
format o coali]ie de organiza]ii
neguvernamentale din care au f\cut parte
Cluburile APD [i urm\toarele organiza]ii: "Centrul
Acces - Zal\u", Asocia]ia DUNAREA - Mehedin]i,
"Liga Pro Europa" - Târgu Mures, "Centrul
Regional de Ini]iative pentru Cet\]eni PROCIVIC"
- Buz\u [i Asocia]ia "Târgoviste spre Europa".
Problemele ap\rute cu ocazia alegerilor
locale par]iale anticipate din mai 2003 [i în
timpul Referendumului pentru Revizuirea
Constitu]iei ne-au determinat s\ ne îndrept\m
aten]ia, în principal, c\tre sec]iile de votare din
mediul rural. Astfel, la alegerile locale din 4
iunie 2004, APD a fost prezent\, prin
observatorii s\i, în 2.400 de sec]ii de votare
din mediul rural, în 951 de sec]ii din mediul
urban, acoperind 33 de jude]e.
În ceea ce prive[te alegerile locale, dac\ la
primul tur de scrutin, APD [i-a îndreptat aten]ia [i
eforturile c\tre sec]iile de votare din mediul rural,
la al doilea scrutin Asocia]ia Pro Democra]ia a
monitorizat procesul electoral în special în
ora[ele municipii de jude] unde a existat o lupt\

strâns\ între candida]i [i unde avem cluburi sau
parteneri.
La nivel na]ional, turul doi de scrutin al
alegerlor locale a fost monitorizat de Asocia]ia
Pro Democra]ia cu ajutorul a 2055 de observatori
interni [i, totodat\, s-au realizat num\r\tori
paralele rapide ale voturilor, în 21 de localit\]i,
rezultatele oficiale fiind în concordan]\ cu
num\r\toarea paralel\.
Fiind pentru prima dat\, de la începuturile
activit\]ii sale, când APD s-a concentrat mai ales
asupra sec]iilor de votare din mediul rural, APD a
constatat o multitudine de probleme legate de
modul în care se deruleaz\ procesul electoral în

mediul rural, probleme despre care, pân\ în 2004,
opinia public\ nu avea cuno[tin]\. În conferin]ele
de pres\, organizate dup\ fiecare tur de scrutin [i
în toate localit\]ile în care s-a desf\surat acest
proiect, APD a adus în aten]ia opiniei publice
faptul c\ din punct de vedere organizatoric,
alegerile locale au fost marcate de caren]e grave
în organizare [i c\, din p\cate, autorit\]ile române
nu reu[esc s\ realizeze nici un progres în privin]a
modului în care organizeaz\ alegerile.
La alegerile parlamentare [i preziden]iale,
Asocia]ia Pro Democra]ia s-a concentrat, în
continuare, pe sec]iile de votare din mediul rural,
unde au fost prezen]i, la primul tur de scrutin,
2.500 de observatori din cei 3.300 de observatori
pe care i-a acreditat APD. De asemenea APD a
avut [i 5 observatori care în ziua alegerilor au
monitorizat procesul electoral din str\inatate. La
alegerile preziden]iale din 12 decembrie, APD a
monitorizat procesul electoral, în 31 de jude]e, cu
sprijinul a 3000 de observatori interni.
Mai trebuie men]ionat faptul c\, pe lâng\
monitorizarea propriu-zis\ a celor dou\ tururi de
scrutin, Asocia]ia Pro Democra]ia a f\cut o serie
de demersuri/presuni în rândul membrilor
Parlamentului, Guvernului [i a altor autorit\]i, cu
scopul de ob]ine o serie de modific\ri ale
legislatiei electorale, modific\ri care s\ asigure
un minim de corectitudine [i transparen]\ a
procesului electoral. În urma efectu\rii acestor
demersuri, APD a deteminat Guvernul [i alte
autorit\]i s\ faca dou\ modific\ri destul de
importante ale Legii electorale, fapt care poate fi
considerat un succes în condi]iile în care APD
militeaz\ de 15 ani pentru asigurarea unui proces
electoral transparent:

experienœå

muncå
· s-a eliminat prevederea conform c\reia la o
sec]ie de votare putea fi acreditat un singur
observator, indiferent câte organiza]ii
neguvernamentale doreau s\ trimit\
observatori în sec]ia respectiv\. Astfel,
Asocia]ia Pro Democra]ia, ca orice alt\
organiza]ie implicat\ în monitorizarea
alegerilor, a putut trimite observatori în
sec]iile în care a dorit, în condi]iile în care o
acreditare a fost valabil\ pentru o
circumscrip]ie electoral\ (ci nu doar pentru o
sec]ie), fapt ce a permis fiec\rui observatori
s\ viziteze mai multe sec]ii de votare;
· pentru sec]iile de votare din str\in\tate, au
fost accepta]i observatori din partea partidelor
politice care putea asista la absolut toate
opera]iunile, de la deschiderea sec]iilor [i
pân\ la încheierea proceselor verbale de
constatare a rezultatelor votului (în condi]iile în
care biroul electoral al unei astfel de sec]ii era
compus din 3 membri, numiti de c\tre MAE).

Concluziile APD, ob]inute în urma desf\[ur\rii
acestui proiect, cu privire la procesele electorale
desf\surate în Romania în 2004 au fost
prezentate tutoror factorilor interesa]i din ]ar\ [i
din str\in\tate [i prin intermediul raportului
Alegeri locale 2004,– publicat în 1000 de
exemplare, precum [i cel al lucr\rii intitulate
Alegeri la limita democra]iei – Analiza procesului
electoral din România, octombrie – decembrie
2004, publicat în 1000 de exemplare. Aceste
doua publica]ii pot fi accesate [i pe pagina de
internet a APD (www.apd.ro).
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unde au fost prezen]i, la primul tur de scrutin,
2.500 de observatori din cei 3.300 de observatori
pe care i-a acreditat APD. De asemenea APD a
avut [i 5 observatori care în ziua alegerilor au
monitorizat procesul electoral din str\inatate. La
alegerile preziden]iale din 12 decembrie, APD a
monitorizat procesul electoral, în 31 de jude]e, cu
sprijinul a 3000 de observatori interni.
Mai trebuie men]ionat faptul c\, pe lâng\
monitorizarea propriu-zis\ a celor dou\ tururi de
scrutin, Asocia]ia Pro Democra]ia a f\cut o serie
de demersuri/presuni în rândul membrilor
Parlamentului, Guvernului [i a altor autorit\]i, cu
scopul de ob]ine o serie de modific\ri ale
legislatiei electorale, modific\ri care s\ asigure
un minim de corectitudine [i transparen]\ a
procesului electoral. În urma efectu\rii acestor
demersuri, APD a deteminat Guvernul [i alte
autorit\]i s\ faca dou\ modific\ri destul de
importante ale Legii electorale, fapt care poate fi
considerat un succes în condi]iile în care APD
militeaz\ de 15 ani pentru asigurarea unui proces
electoral transparent:

experienœå

muncå
· s-a eliminat prevederea conform c\reia la o
sec]ie de votare putea fi acreditat un singur
observator, indiferent câte organiza]ii
neguvernamentale doreau s\ trimit\
observatori în sec]ia respectiv\. Astfel,
Asocia]ia Pro Democra]ia, ca orice alt\
organiza]ie implicat\ în monitorizarea
alegerilor, a putut trimite observatori în
sec]iile în care a dorit, în condi]iile în care o
acreditare a fost valabil\ pentru o
circumscrip]ie electoral\ (ci nu doar pentru o
sec]ie), fapt ce a permis fiec\rui observatori
s\ viziteze mai multe sec]ii de votare;
· pentru sec]iile de votare din str\in\tate, au
fost accepta]i observatori din partea partidelor
politice care putea asista la absolut toate
opera]iunile, de la deschiderea sec]iilor [i
pân\ la încheierea proceselor verbale de
constatare a rezultatelor votului (în condi]iile în
care biroul electoral al unei astfel de sec]ii era
compus din 3 membri, numiti de c\tre MAE).

Concluziile APD, ob]inute în urma desf\[ur\rii
acestui proiect, cu privire la procesele electorale
desf\surate în Romania în 2004 au fost
prezentate tutoror factorilor interesa]i din ]ar\ [i
din str\in\tate [i prin intermediul raportului
Alegeri locale 2004,– publicat în 1000 de
exemplare, precum [i cel al lucr\rii intitulate
Alegeri la limita democra]iei – Analiza procesului
electoral din România, octombrie – decembrie
2004, publicat în 1000 de exemplare. Aceste
doua publica]ii pot fi accesate [i pe pagina de
internet a APD (www.apd.ro).

rezultate

implicare

realizåri

colaborare
Finan]ator: National Endowment for Democracy
[i National Democratic Institute for International
Affairs.

echipå

Buget: 80.000 (NED), 58.000 (NDI)

9

Banii æi politica
Perioada: februarie 2004- martie 2005
Scop: Diminuarea corup]iei generat\ de finan]\rile netransparente [i ilegale ale partidelor
politice [i ale campaniilor electorale în anul 2004
Ora[e/cluburi implicate: Bac\u, Bra[ov,
Constan]a, Cluj, Vâlcea [i Timi[, precum [i
municipiul Bucure[ti.
Obiective:
n Îmbun\t\]irea modului de aplicare a legisla]iei
privind finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale, editând un Ghid al
finan]\rii partidelor politice [i al campaniilor
electorale [i realizând o serie de seminarii de
instruire cu reprezentan]ii principalelor partide
politice din Bucure[ti, Bac\u, Bra[ov, ClujNapoca, Constan]a, Rm. Vâlcea [i Timi[oara;
n Cre[terea nivelului transparen]ei cu privire la
campaniile electorale ale partidelor politice,
prin determinarea independent\ a
cheltuielilor competitorilor politici în campania
electoral\ [i prin monitorizarea respect\rii
prevederilor legale referitoare la transparen]a
veniturilor [i cheltuielilor partidelor politice.

10

Realiz\ri:
Activit\]ile APD în direc]ia populariz\rii
problemelor din domeniul finan]\rii partidelor
politice prin semnalele de alarm\ pe care le-a tras
cu privire la înc\lcarea legisla]iei finan]\rii politice,
prin activit\]i de instruire [i clarificare a
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reglement\rilor, prin presiune constant\ pe care
APD a exercitat-o asupra organelor de control, au
condus, succesiv atât pentru alegerile locale, cât
[i pentru cele parlamentare [i prezinden]iale, la o
îmbun\t\]ire a respect\rii reglement\rilor
referitoare la transparen]a finan]\rii politice din
Legea 43/2003.
Chiar dac\ o parte a reglemet\rilor referitoare
la publicarea în Monitorul oficial a rapoartelor de
venituri [i cheltuieli din timpul campaniei, a
dona]iilor, [.a. au început s\ fie respectate,

trebuia s\ ne asigur\m c\ cifrele publicate oficial
de c\tre partide sunt reale sau nu.
În acest sens, APD a derulat o complex\
activitate de monitorizarea a cheltuielilor
partidelor politice în timpul campaniilor electorale
pentru publicitatea electoral\ în presa scris\ [i
publicitatea stradal\. Astfel s-a constatat c\
evalu\rile APD referitoare la cele dou\ categorii
de cheltuieli au dep\[it cu aproximativ 50%
cheltuielile declarate oficial de c\tre partidele
politice.

Evaluarea APD cu privire la
cheltuielile pe care partidele politice [i
candida]ii indepen-den]i le-au realizat
în timpul campaniei electorale are un
dublu rol: pe de o parte, ofer\
posibilitatea mass-media [i
aleg\torilor s\ dispun\ de informa]ii
relevante în ceea ce prive[te finan]ele
competitorilor politici înainte de ziua
vot\rii. Pe de alt\ parte ofer\, prin
compara]ia cu sumele de bani
declarate oficial de partidele politice, o
imagine asupra nivelului banilor negri
atra[i [i folosi]i de un partid politic sau
de un candidat în campania electoral\,
bani cu ajutorul c\rora, în mod ilegal,
candidatul respectiv a ob]inut o
func]ie de reprezentare în cel mai înalt for de
conducere al ]\rii, Parlamentul României.
Volumul de bani negri folosi]i de un candidat
sau un partid nu reprezint\ doar o sum\ de bani
nedeclarat\ de partidul politic sau candidatul
care i-a folosit, ci reprezint\ tot atâtea interese
oculte [i, în acela[i timp, tot atâtea obliga]ii de a
r\spunde politic sau economic unor servicii pe
care diverse entit\]i private le-au f\cut în timpul
campaniei electorale. Banii negri reprezint\ în
cele din urm\ un nivel al coruptibilit\]ii.
În acela[i timp, programul APD a avut o
puternic\ component\ de monitorizare a
abuzului de resurse publice în timpul campaniei
electorale. Am ar\tat astfel c\, îm perioada
cam-paniei electorale pentru alegerile
parlamentare, Guvernul României prin
institu]iile subordonate au contractat publicitate
de stat în valoare de peste 120.000 USD pentru

campaniile TV cu un v\dit caracter propagandistic în favoarea PSD.
De asemenea, a fost monitorizat\ activitatea
pre[edintelui de atunci al României, Ion Iliescu, în
timpul campaniei electorale. APD a demonstrat
c\, de[i în Constitu]ie se stipuleaz\ impar]ialitatea politic\ a pre[edintelui, domnul Ion Iliescu a
participat la multiple întâlniri electorale în
favoarea PSD, folosind în acela[i timp [i resursele institu]iei publice pentru aceste deplas\ri.
Unul dintre câ[tigurile acestui proiect este
metodologia dezvoltat\ pentru monitorizarea
finan]\rii partidelor politice [i a campaniilor
electorale, fiind pentru prima dat\ când o
organiza]ie relizeaz\
o monitorizarea a
cheltuielilor efectuate cu publicitatea electoral\
stradal\, acest model putând fi multiplicat [i de
c\tre orniza]iile similare din alte ]\ri.
Nu în ultimul rând, ca o continuare a acestui
proiect, a început un proces de reformare a

legisla]iei privind finan]area partidelor
politice din România asupra unor
puncte nevralgice din legisla]ie care
au incluse [i în Strategia Na]ional\
Anti-corup]ie II 2005-2007.
Concluziile APD, ob]inute în urma
desf\[ur\rii acestui proiect au fost
prezentate tutoror factorilor interesa]i
din ]ar\ [i din str\in\tate [i prin
intermediul Raportul monitoriz\rii
campaniei electorale pentru alegerile
locale – iunie 2004,– publicat în 1000
de exemplare, [i a lucr\rii intitulat\
Alegeri la limita democra]iei – Analiza
procesului electoral din România,
octombrie - decembrie 2004, publicat
în 1000 de exemplare. Aceste doua
publica]ii pot fi accesate [i pe pagina de internet
a APD dedicat\ special programului Banii [i
politica: www.apd.ro/map. Pe site mai pot fi
g\site: dona]iile primite de partidele politice a[a
cum sunt declarate în Monitorul Oficial,
raportele de venituri [i cheltuieli publicate
oficial de partidele politice, sinteza veniturile [i
cheltuielilor partidelor politice primite de la
Curtea de Conturi, legisla]ia privind finan]area
partidelor politice, Ghidul de aplicare [i
monitorizare a Legii 43/2003, studii [i rapoarte
cu privire la finan]area politic\.
Finan]ator: Agen]ia Canadiana de Dezvoltare
Interna]ional\ prin Programul de Sprijin a Bunei
Guvern\ri

Buget: 60.765 USD
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Banii æi politica
Perioada: februarie 2004- martie 2005
Scop: Diminuarea corup]iei generat\ de finan]\rile netransparente [i ilegale ale partidelor
politice [i ale campaniilor electorale în anul 2004
Ora[e/cluburi implicate: Bac\u, Bra[ov,
Constan]a, Cluj, Vâlcea [i Timi[, precum [i
municipiul Bucure[ti.
Obiective:
n Îmbun\t\]irea modului de aplicare a legisla]iei
privind finan]area partidelor politice [i a
campaniilor electorale, editând un Ghid al
finan]\rii partidelor politice [i al campaniilor
electorale [i realizând o serie de seminarii de
instruire cu reprezentan]ii principalelor partide
politice din Bucure[ti, Bac\u, Bra[ov, ClujNapoca, Constan]a, Rm. Vâlcea [i Timi[oara;
n Cre[terea nivelului transparen]ei cu privire la
campaniile electorale ale partidelor politice,
prin determinarea independent\ a
cheltuielilor competitorilor politici în campania
electoral\ [i prin monitorizarea respect\rii
prevederilor legale referitoare la transparen]a
veniturilor [i cheltuielilor partidelor politice.
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Realiz\ri:
Activit\]ile APD în direc]ia populariz\rii
problemelor din domeniul finan]\rii partidelor
politice prin semnalele de alarm\ pe care le-a tras
cu privire la înc\lcarea legisla]iei finan]\rii politice,
prin activit\]i de instruire [i clarificare a
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reglement\rilor, prin presiune constant\ pe care
APD a exercitat-o asupra organelor de control, au
condus, succesiv atât pentru alegerile locale, cât
[i pentru cele parlamentare [i prezinden]iale, la o
îmbun\t\]ire a respect\rii reglement\rilor
referitoare la transparen]a finan]\rii politice din
Legea 43/2003.
Chiar dac\ o parte a reglemet\rilor referitoare
la publicarea în Monitorul oficial a rapoartelor de
venituri [i cheltuieli din timpul campaniei, a
dona]iilor, [.a. au început s\ fie respectate,

trebuia s\ ne asigur\m c\ cifrele publicate oficial
de c\tre partide sunt reale sau nu.
În acest sens, APD a derulat o complex\
activitate de monitorizarea a cheltuielilor
partidelor politice în timpul campaniilor electorale
pentru publicitatea electoral\ în presa scris\ [i
publicitatea stradal\. Astfel s-a constatat c\
evalu\rile APD referitoare la cele dou\ categorii
de cheltuieli au dep\[it cu aproximativ 50%
cheltuielile declarate oficial de c\tre partidele
politice.

Evaluarea APD cu privire la
cheltuielile pe care partidele politice [i
candida]ii indepen-den]i le-au realizat
în timpul campaniei electorale are un
dublu rol: pe de o parte, ofer\
posibilitatea mass-media [i
aleg\torilor s\ dispun\ de informa]ii
relevante în ceea ce prive[te finan]ele
competitorilor politici înainte de ziua
vot\rii. Pe de alt\ parte ofer\, prin
compara]ia cu sumele de bani
declarate oficial de partidele politice, o
imagine asupra nivelului banilor negri
atra[i [i folosi]i de un partid politic sau
de un candidat în campania electoral\,
bani cu ajutorul c\rora, în mod ilegal,
candidatul respectiv a ob]inut o
func]ie de reprezentare în cel mai înalt for de
conducere al ]\rii, Parlamentul României.
Volumul de bani negri folosi]i de un candidat
sau un partid nu reprezint\ doar o sum\ de bani
nedeclarat\ de partidul politic sau candidatul
care i-a folosit, ci reprezint\ tot atâtea interese
oculte [i, în acela[i timp, tot atâtea obliga]ii de a
r\spunde politic sau economic unor servicii pe
care diverse entit\]i private le-au f\cut în timpul
campaniei electorale. Banii negri reprezint\ în
cele din urm\ un nivel al coruptibilit\]ii.
În acela[i timp, programul APD a avut o
puternic\ component\ de monitorizare a
abuzului de resurse publice în timpul campaniei
electorale. Am ar\tat astfel c\, îm perioada
cam-paniei electorale pentru alegerile
parlamentare, Guvernul României prin
institu]iile subordonate au contractat publicitate
de stat în valoare de peste 120.000 USD pentru

campaniile TV cu un v\dit caracter propagandistic în favoarea PSD.
De asemenea, a fost monitorizat\ activitatea
pre[edintelui de atunci al României, Ion Iliescu, în
timpul campaniei electorale. APD a demonstrat
c\, de[i în Constitu]ie se stipuleaz\ impar]ialitatea politic\ a pre[edintelui, domnul Ion Iliescu a
participat la multiple întâlniri electorale în
favoarea PSD, folosind în acela[i timp [i resursele institu]iei publice pentru aceste deplas\ri.
Unul dintre câ[tigurile acestui proiect este
metodologia dezvoltat\ pentru monitorizarea
finan]\rii partidelor politice [i a campaniilor
electorale, fiind pentru prima dat\ când o
organiza]ie relizeaz\
o monitorizarea a
cheltuielilor efectuate cu publicitatea electoral\
stradal\, acest model putând fi multiplicat [i de
c\tre orniza]iile similare din alte ]\ri.
Nu în ultimul rând, ca o continuare a acestui
proiect, a început un proces de reformare a

legisla]iei privind finan]area partidelor
politice din România asupra unor
puncte nevralgice din legisla]ie care
au incluse [i în Strategia Na]ional\
Anti-corup]ie II 2005-2007.
Concluziile APD, ob]inute în urma
desf\[ur\rii acestui proiect au fost
prezentate tutoror factorilor interesa]i
din ]ar\ [i din str\in\tate [i prin
intermediul Raportul monitoriz\rii
campaniei electorale pentru alegerile
locale – iunie 2004,– publicat în 1000
de exemplare, [i a lucr\rii intitulat\
Alegeri la limita democra]iei – Analiza
procesului electoral din România,
octombrie - decembrie 2004, publicat
în 1000 de exemplare. Aceste doua
publica]ii pot fi accesate [i pe pagina de internet
a APD dedicat\ special programului Banii [i
politica: www.apd.ro/map. Pe site mai pot fi
g\site: dona]iile primite de partidele politice a[a
cum sunt declarate în Monitorul Oficial,
raportele de venituri [i cheltuieli publicate
oficial de partidele politice, sinteza veniturile [i
cheltuielilor partidelor politice primite de la
Curtea de Conturi, legisla]ia privind finan]area
partidelor politice, Ghidul de aplicare [i
monitorizare a Legii 43/2003, studii [i rapoarte
cu privire la finan]area politic\.
Finan]ator: Agen]ia Canadiana de Dezvoltare
Interna]ional\ prin Programul de Sprijin a Bunei
Guvern\ri

Buget: 60.765 USD
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Coaliœia pentru un Parlament Curat
Perioada: decembrie 2003- decembrie 2004
Scop: Informarea cet\]enilor cu privire la candida]ii
pentru func]ia de parlamentar la alegerile
parlamentare din noiembrie 2004, în leg\tur\ cu
fapte din trecutul lor care i-ar face incompatibili cu
func]ia pentru care ace[tia candideaz\.
Ora[ele/cluburile implicate: toate cluburile
Asocia]iei.

Obiective:
n Realizarea, pentru fiecare jude] [i municipiul
Bucure[ti, a unui pliant în care s\ fie prezentate
biografiile candida]ilor considera]i incompatibili
pentru func]ia de parlamentar [i multiplicarea
pliantelor astfel încât s\ fie distribuite un num\r
de peste 1.500.000 la nivel na]ional;
n Distribuirea pliantelor direct c\tre cet\]eni [i
difuzarea informa]iei prin intermediul presei
centrale [i a celei locale.
Realiz\ri:
În prim\ faz\ a fost creat\ o re]ea de jurnali[ti la
nivel na]ional al c\rei scop a fost s\ adune
informa]ii relevante despre to]i candida]ii pentru
Parlamentul României. Dup\ ce aceste informa]ii
au fost puse la un loc, numele celor care nu
corespondeau criteriilor de integritate stabilite de
Coali]ie (implicarea în scandaluri de corup]ie,
traseism politic etc) au fost avansate [efilor de
partide din care ace[tia f\ceau parte, în vederea
scoaterii lor de pe listele parlamentare. Unele
partide au eliminat de pe liste o perte dintre persoanele care nu corespundeau criteriilor de integritate
moral\, dar altele nu. Astfel, s-a redactat o bro[ur\
pentru fiecare jude] în parte [i pentru municipiul

Bucure[ti care con]inea numele celor care nu
corespundeau criteriilor de integritate, precum [i
motiva]ia acestei st\ri de fapt. Bro[urile au fost
r\spândite mai ales în zonele rurale.
Finan]ator: Balkan Trust For Democracy
Buget: 24.928 USD
Parteneri: Agen]ia de Monitorizare a Presei
„Academia Ca]avencu”, Alian]a Civic\, Asocia]ia
Pentru Ap\rarea Drepturilor Omului – Comitetul
Helsinki, Asocia]ia Studen]ilor din Facultatea de
{tiin]e Politice a SNSPA, Centrul pentru Jurnalism
Independent, Freedom House România, Funda]ia
pentru o Societate Deschis\, Grupul pentru Dialog
Social, Societatea Academic\ din România
Not\/observa]ii: APD s-a ocupat de distribuirea
buletinelor informative c\tre cet\]eni.

Zidul Dorinœelor
Perioada: 3 mai – 27 iunie 2004
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Scop: Cre[terea interesului cet\]enilor fa]\ de
procesul electoral în cele 8 localit\]i incluse în
proiect (Arad, Bistri]a, Caracal, Foc[ani,
Miercurea-Ciuc, One[ti, Tulcea, Zimnicea).
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Obiective:
n S\ ajute cet\]eanul s\-[i clarifice [i s\-[i
formuleze dorin]ele [i nevoile vis-a-vis de via]a
proprie [i cea a localit\]ii în care tr\ie[te;
n S\ încurajeze cet\]eanul s\ comunice aceste
dorin]e [i nevoi candida]ilor, într-o form\ cât
mai vizibil\ [i mai direct\.

n S\ informeze candida]ii [i media privind
a[tept\rile comunit\]ii.
Realiz\ri:
Proiectul a constat în amplasarea unui panou,
cu aspect de zid, în centrul celor 8 localit\]i in care
s-a desf\surat acest proiect, zid care a fost practic o

interfa]\ pentru transmiterea dorin]elor cet\]enilor
c\tre cadida]ii la la fotoliile de primar [i consilier local.
Mesajele scrise de catre cet\]eni pe Zidul
Dorin]elor au fost colectate periodic [i afi[ate pe o
pagin\ de Internet dedicat\, www.ziduldorintelor.ro,
num\rul total al mesajelor fiind, la sfarsitul proiectului, de 3 018. În general mesajele cet\]enilor au

vizat probleme cum ar fi: cur\]enia ora[ului,
extinerea zonelor verzi, asfaltarea /repararea [i
iluminarea str\zilor, reducerea birocra]iei din
prim\rii si mai mult respect pentru cet\]eni etc.
În data de 3 iunie, au avut loc, în localit\]ile
Bistri]a, Caracal, Foc[ani, Miercurea-Ciuc,
Tulcea, Zimnicea, forumuri de candida]ii, în

timpul c\rora ace[tia au r\spuns la întreb\ri [i
probleme culese chiar de pe zid.
Finan]ator: Proiect conceput [i finan]at de
Funda]ia pentru o Societate Deschis\.
Buget: 30.130 USD

experienœå

Alegeri civilizate în Timiæoara
Perioada: aprilie-mai 2004, octombrie-noiembrie
2004
Cluburile/ora[ele implicate: Lugoj, Timi[oara
Scop: Realizarea unui cadru cat mai civilizat de
manifestare a partidelor politice pe timpul
campaniei electorale.
Obiective:
n Facilitarea adoptarii de catre filialele locale a
partidelor politice a unui „Protocol privind
conduita pe timpul campaniei electorale”;
n Determinarea realiz\rii unui afisaj electoral cât
mai civilizat pe raza municipiului Timi[oara.
Realiz\ri:
n Adoptarea [i monitorizarea respect\rii de
c\tre filialele locale ale partidelor politice a
protocolului privind conduita pe timpul
campaniei electorale;
n Crearea de condi]ii civilizate pentru afisajul
electoral în spa]iile publice legale;

n Sanc]ionarea public\ [i prevenirea afi[ajului
ilegal în spa]iile publice prin aplicarea
autocolantelor cu men]iunea „Afi[ ilegal!
Amplasat în afara spa]iilor special destinate
afisajului electoral.”

Finanta]or: autofinan]are

muncå

Buget: 4.000.000 lei

rezultate
Parteneri: Primaria Municipiului Timi[oara
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Coaliœia pentru un Parlament Curat
Perioada: decembrie 2003- decembrie 2004
Scop: Informarea cet\]enilor cu privire la candida]ii
pentru func]ia de parlamentar la alegerile
parlamentare din noiembrie 2004, în leg\tur\ cu
fapte din trecutul lor care i-ar face incompatibili cu
func]ia pentru care ace[tia candideaz\.
Ora[ele/cluburile implicate: toate cluburile
Asocia]iei.

Obiective:
n Realizarea, pentru fiecare jude] [i municipiul
Bucure[ti, a unui pliant în care s\ fie prezentate
biografiile candida]ilor considera]i incompatibili
pentru func]ia de parlamentar [i multiplicarea
pliantelor astfel încât s\ fie distribuite un num\r
de peste 1.500.000 la nivel na]ional;
n Distribuirea pliantelor direct c\tre cet\]eni [i
difuzarea informa]iei prin intermediul presei
centrale [i a celei locale.
Realiz\ri:
În prim\ faz\ a fost creat\ o re]ea de jurnali[ti la
nivel na]ional al c\rei scop a fost s\ adune
informa]ii relevante despre to]i candida]ii pentru
Parlamentul României. Dup\ ce aceste informa]ii
au fost puse la un loc, numele celor care nu
corespondeau criteriilor de integritate stabilite de
Coali]ie (implicarea în scandaluri de corup]ie,
traseism politic etc) au fost avansate [efilor de
partide din care ace[tia f\ceau parte, în vederea
scoaterii lor de pe listele parlamentare. Unele
partide au eliminat de pe liste o perte dintre persoanele care nu corespundeau criteriilor de integritate
moral\, dar altele nu. Astfel, s-a redactat o bro[ur\
pentru fiecare jude] în parte [i pentru municipiul

Bucure[ti care con]inea numele celor care nu
corespundeau criteriilor de integritate, precum [i
motiva]ia acestei st\ri de fapt. Bro[urile au fost
r\spândite mai ales în zonele rurale.
Finan]ator: Balkan Trust For Democracy
Buget: 24.928 USD
Parteneri: Agen]ia de Monitorizare a Presei
„Academia Ca]avencu”, Alian]a Civic\, Asocia]ia
Pentru Ap\rarea Drepturilor Omului – Comitetul
Helsinki, Asocia]ia Studen]ilor din Facultatea de
{tiin]e Politice a SNSPA, Centrul pentru Jurnalism
Independent, Freedom House România, Funda]ia
pentru o Societate Deschis\, Grupul pentru Dialog
Social, Societatea Academic\ din România
Not\/observa]ii: APD s-a ocupat de distribuirea
buletinelor informative c\tre cet\]eni.

Zidul Dorinœelor
Perioada: 3 mai – 27 iunie 2004
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Scop: Cre[terea interesului cet\]enilor fa]\ de
procesul electoral în cele 8 localit\]i incluse în
proiect (Arad, Bistri]a, Caracal, Foc[ani,
Miercurea-Ciuc, One[ti, Tulcea, Zimnicea).

Raport anual 2004

Obiective:
n S\ ajute cet\]eanul s\-[i clarifice [i s\-[i
formuleze dorin]ele [i nevoile vis-a-vis de via]a
proprie [i cea a localit\]ii în care tr\ie[te;
n S\ încurajeze cet\]eanul s\ comunice aceste
dorin]e [i nevoi candida]ilor, într-o form\ cât
mai vizibil\ [i mai direct\.

n S\ informeze candida]ii [i media privind
a[tept\rile comunit\]ii.
Realiz\ri:
Proiectul a constat în amplasarea unui panou,
cu aspect de zid, în centrul celor 8 localit\]i in care
s-a desf\surat acest proiect, zid care a fost practic o

interfa]\ pentru transmiterea dorin]elor cet\]enilor
c\tre cadida]ii la la fotoliile de primar [i consilier local.
Mesajele scrise de catre cet\]eni pe Zidul
Dorin]elor au fost colectate periodic [i afi[ate pe o
pagin\ de Internet dedicat\, www.ziduldorintelor.ro,
num\rul total al mesajelor fiind, la sfarsitul proiectului, de 3 018. În general mesajele cet\]enilor au

vizat probleme cum ar fi: cur\]enia ora[ului,
extinerea zonelor verzi, asfaltarea /repararea [i
iluminarea str\zilor, reducerea birocra]iei din
prim\rii si mai mult respect pentru cet\]eni etc.
În data de 3 iunie, au avut loc, în localit\]ile
Bistri]a, Caracal, Foc[ani, Miercurea-Ciuc,
Tulcea, Zimnicea, forumuri de candida]ii, în

timpul c\rora ace[tia au r\spuns la întreb\ri [i
probleme culese chiar de pe zid.
Finan]ator: Proiect conceput [i finan]at de
Funda]ia pentru o Societate Deschis\.
Buget: 30.130 USD

experienœå

Alegeri civilizate în Timiæoara
Perioada: aprilie-mai 2004, octombrie-noiembrie
2004
Cluburile/ora[ele implicate: Lugoj, Timi[oara
Scop: Realizarea unui cadru cat mai civilizat de
manifestare a partidelor politice pe timpul
campaniei electorale.
Obiective:
n Facilitarea adoptarii de catre filialele locale a
partidelor politice a unui „Protocol privind
conduita pe timpul campaniei electorale”;
n Determinarea realiz\rii unui afisaj electoral cât
mai civilizat pe raza municipiului Timi[oara.
Realiz\ri:
n Adoptarea [i monitorizarea respect\rii de
c\tre filialele locale ale partidelor politice a
protocolului privind conduita pe timpul
campaniei electorale;
n Crearea de condi]ii civilizate pentru afisajul
electoral în spa]iile publice legale;

n Sanc]ionarea public\ [i prevenirea afi[ajului
ilegal în spa]iile publice prin aplicarea
autocolantelor cu men]iunea „Afi[ ilegal!
Amplasat în afara spa]iilor special destinate
afisajului electoral.”

Finanta]or: autofinan]are

muncå

Buget: 4.000.000 lei

rezultate
Parteneri: Primaria Municipiului Timi[oara

implicare

realizåri

colaborare

echipå
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Vot Democratic

Caravana alegåtorului (alegerile locale)
Perioada: 15 aprilie – 15 iunie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare pentru un
num\r de 5000 de persoane cu privire la rolul
[i atribu]iile ale[ilor locali, tehnica vot\rii [i
legisla]ia electoral\;
n Cre[terea competen]elor unui num\r de 150
de persoane (pre[edin]i ai comisiilor sec]iilor
de votare) cu privire la administrarea zilei
alegerilor;
n Con[tientizarea unui num\r de 500 de tineri
cu privire la importan]a particip\rii active în
procesul electoral;

Realiz\ri:
În luna aprilie au fost realizate bro[urile
“Alegeri 2004” [i “Ghidul aleg\torului”. Am
optat pentru realizarea a 2 materiale pentru a fi
mai apropiate de nevoile celor 2 grupuri ]int\: 500
de tineri [i 4500 de cet\]eni din mediul rural.
De asemenea, au fost tiparite un numar de
500 de afi[e cu tehnica vot\rii pentru alegerile
2004.
Au fost identifica]i tineri promotori prin
contactarea direct\ a tinerilor din liceele
f\g\r\[ene [i din rândul studen]ilor din
Universitatea Transilvania precum [i în cadrul
organiza]iilor partenere.
Au fost realizate doua seminarii de instruire
privind importan]a votului, sisteme electorale,
institu]ii pentru care se voteaz\ în România.

Rezultatul acestei activit\]i a constat în
instruirea unui num\r de 22 de tineri promotori
privind temele enumerate mai sus.
În urma celor 18 sesiuni au fost informa]i un
num\r de 482 de tineri care au votat în anul 2004
pentru prima dat\.
În Bra[ov au fost organizate dou\ caravane
având ca scop informarea cet\]enilor în special
din zonele rurale privind importan]a votului,
modul cum se voteaz\, partide politice, institu]ii
pentru care se voteaz\ etc.
Activitatea de recrutare de observatori s-a
desf\[urat la APD Bra[ov [i la Funda]ia Negru
Vod\ pentru zona F\g\ra[.
Finan]ator: National Democratic Institute
Buget: 900 USD
Parteneri: Kolping Romania, Funda]ia Cultural\
Negru Vod\ F\g\ra[

Perioada: 15 octombrie – 15 decembrie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Rm. Vâlcea,
Caracal.
Scop: Cre[terea nivelului de informare a tinerilor
votan]i [i în]elegerea aspectelor legate de
procesul electoral prin formarea a 15 multiplicatori de informa]ie electoral\.
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare a 1500 de
persoane din mediul rural cu privire la rolul [i
atribu]iile parlamentarilor [i a pre[edintelui

Perioada: mai –iunie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
Scop: Cre[terea implic\rii cet\]enilor rromi în
procesul electoral.
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Realiz\ri:
În vederea atingerii obiectivelor proiectelor a
fost creat un spot TV prin care se încuraja
participarea romilor la vot. Spotul a fost difuzat pe
parcursul a dou\ zile pe postul Prima TV. De
asemenea a fost monitorizat\ mass-media în
vederea cuantific\rii materialelor care abordau
atitudinea fa]\ de romi pe perioada campaniei
electorale.
Pentru implicarea efectiv\ a romilor în
procesul electoral au fost recruta]i observatori

Finan]ator: OSCE/ODHIR
Buget: 4.500 Euro

Finan]ator: International Republican Institute

experienœå

muncå

Buget: 16.400.000 lei.

Vot Democratic
Ora[ele/Cluburile implicate: Rm. Vâlcea

ai acestei etnii. În primul tur de scrutin au fost
acredita]i 3 observatori de etnie rom\ care au
observat alegerile în jude]ul Ilfov, Comuna
Pantelimon. În cel de-al doilea tur au fost
selecta]i 8 observatori de etnie rom\ care au
observat alegerile în Bucure[ti.

Realiz\ri:
Principalele realiz\ri ale proiectului au fost
elaborarea a 3000 de bro[uri [i pliante
informative privind procesul electoral [i
modalit\]ile de vot, precum [i informarea a
peste 1500 de persoane cu privire la
caracteristicile procesului electoral. De
asemenea au fost înfiin]ate grupuri civice în
zonele rurale, în parteneriat cu Administra]ia

Public\ Local\ [i cu alte ONG-uri, care s\
contracareze lipsa de informare civic\ din rândul
cet\]enilor din aceste zone.
O alt\ realizare important\ a fost organizarea
unui seminar de instruire de 2 zile pentru tinerii
multiplicatori, în cadrul c\ruia au primit informa]ii
despre doctrine [i familii politice, institu]iile
pentru care se voteaz\ în România [i atribu]iile
lor, sisteme electorale [i tehnica vot\rii.

rezultate

Perioada: noiembrie-decembrie 2004

Comunitåœile de etnie romå æi alegerile locale în România

României, tehnica vot\rii [i aspecte privind
legisla]ia electoral\;
n Încurajarea implic\rii [i particip\rii publicului larg
la procesul electoral din noiembrie 2004.

Scop: Informarea popula]iei din zona rural\ [i a
tinerilor cu privire la procesul electoral [i
sensibilizarea lor asupra particip\rii la vot.
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare a 1500 de
persoane din mediul rural cu privire la rolul [i
atribu]iile parlamentarilor [i a pre[edin-telui
României;
n Familiarizarea persoanelor vizate de proiect cu
tehnica vot\rii [i cu legisla]ia electoral\;

implicare
n Încurajarea implic\rii [i particip\rii publicului
larg la procesul electoral din noiembrie 2004.
Realiz\ri:
Primul pas din implementarea proiectului a
fost stabilirea echipei de lucru. Semnificativ în
debutul acestui proiect a fost sprijinul massmedia care a contribuit la diseminarea
informa]iilor prin articole de pres\ [i [tiri TV. În
vederea multiplic\rii informa]iei au fost selecta]i
15 voluntari din rândul membrilor APD, de la
centrul de voluntariat precum [i elevi din clasele
terminale de liceu (deci cu drept de vot). Cei 15
voluntari au fost instrui]i în cadrul a dou\ sesiuni
de seminarii cu privire la familiile politice [i la
sistemele electorale [i sistemele de partide.

Dup\ aceast\ sesiune de training, participan]ii
la instruire au participat la caravana de informare
în mediul rural, în care au multiplicat informa]ia pe
care au primit-o. Caravana a trecut prin localit\]ile
Bujoreni, D\e[ti, P\u[e[ti-M\gla[i, Vl\de[ti,
Bude[ti, B\beni în care voluntarii au distribuit
mate-rialele de informare [i au oferit r\spunsuri
prvitoare la problematica electoral\.
La finalul proiectului, multiplicatorilor de
informa]ie le-a fost înmânat\ o diplom\ care s\
ateste participarea lor la proiect.

realizåri

colaborare

echipå

Finan]ator: International Republican Institute
Buget: 16.400.000 lei.
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Vot Democratic

Caravana alegåtorului (alegerile locale)
Perioada: 15 aprilie – 15 iunie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare pentru un
num\r de 5000 de persoane cu privire la rolul
[i atribu]iile ale[ilor locali, tehnica vot\rii [i
legisla]ia electoral\;
n Cre[terea competen]elor unui num\r de 150
de persoane (pre[edin]i ai comisiilor sec]iilor
de votare) cu privire la administrarea zilei
alegerilor;
n Con[tientizarea unui num\r de 500 de tineri
cu privire la importan]a particip\rii active în
procesul electoral;

Realiz\ri:
În luna aprilie au fost realizate bro[urile
“Alegeri 2004” [i “Ghidul aleg\torului”. Am
optat pentru realizarea a 2 materiale pentru a fi
mai apropiate de nevoile celor 2 grupuri ]int\: 500
de tineri [i 4500 de cet\]eni din mediul rural.
De asemenea, au fost tiparite un numar de
500 de afi[e cu tehnica vot\rii pentru alegerile
2004.
Au fost identifica]i tineri promotori prin
contactarea direct\ a tinerilor din liceele
f\g\r\[ene [i din rândul studen]ilor din
Universitatea Transilvania precum [i în cadrul
organiza]iilor partenere.
Au fost realizate doua seminarii de instruire
privind importan]a votului, sisteme electorale,
institu]ii pentru care se voteaz\ în România.

Rezultatul acestei activit\]i a constat în
instruirea unui num\r de 22 de tineri promotori
privind temele enumerate mai sus.
În urma celor 18 sesiuni au fost informa]i un
num\r de 482 de tineri care au votat în anul 2004
pentru prima dat\.
În Bra[ov au fost organizate dou\ caravane
având ca scop informarea cet\]enilor în special
din zonele rurale privind importan]a votului,
modul cum se voteaz\, partide politice, institu]ii
pentru care se voteaz\ etc.
Activitatea de recrutare de observatori s-a
desf\[urat la APD Bra[ov [i la Funda]ia Negru
Vod\ pentru zona F\g\ra[.
Finan]ator: National Democratic Institute
Buget: 900 USD
Parteneri: Kolping Romania, Funda]ia Cultural\
Negru Vod\ F\g\ra[

Perioada: 15 octombrie – 15 decembrie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Rm. Vâlcea,
Caracal.
Scop: Cre[terea nivelului de informare a tinerilor
votan]i [i în]elegerea aspectelor legate de
procesul electoral prin formarea a 15 multiplicatori de informa]ie electoral\.
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare a 1500 de
persoane din mediul rural cu privire la rolul [i
atribu]iile parlamentarilor [i a pre[edintelui

Perioada: mai –iunie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
Scop: Cre[terea implic\rii cet\]enilor rromi în
procesul electoral.
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Realiz\ri:
În vederea atingerii obiectivelor proiectelor a
fost creat un spot TV prin care se încuraja
participarea romilor la vot. Spotul a fost difuzat pe
parcursul a dou\ zile pe postul Prima TV. De
asemenea a fost monitorizat\ mass-media în
vederea cuantific\rii materialelor care abordau
atitudinea fa]\ de romi pe perioada campaniei
electorale.
Pentru implicarea efectiv\ a romilor în
procesul electoral au fost recruta]i observatori

Finan]ator: OSCE/ODHIR
Buget: 4.500 Euro

Finan]ator: International Republican Institute

experienœå

muncå

Buget: 16.400.000 lei.

Vot Democratic
Ora[ele/Cluburile implicate: Rm. Vâlcea

ai acestei etnii. În primul tur de scrutin au fost
acredita]i 3 observatori de etnie rom\ care au
observat alegerile în jude]ul Ilfov, Comuna
Pantelimon. În cel de-al doilea tur au fost
selecta]i 8 observatori de etnie rom\ care au
observat alegerile în Bucure[ti.

Realiz\ri:
Principalele realiz\ri ale proiectului au fost
elaborarea a 3000 de bro[uri [i pliante
informative privind procesul electoral [i
modalit\]ile de vot, precum [i informarea a
peste 1500 de persoane cu privire la
caracteristicile procesului electoral. De
asemenea au fost înfiin]ate grupuri civice în
zonele rurale, în parteneriat cu Administra]ia

Public\ Local\ [i cu alte ONG-uri, care s\
contracareze lipsa de informare civic\ din rândul
cet\]enilor din aceste zone.
O alt\ realizare important\ a fost organizarea
unui seminar de instruire de 2 zile pentru tinerii
multiplicatori, în cadrul c\ruia au primit informa]ii
despre doctrine [i familii politice, institu]iile
pentru care se voteaz\ în România [i atribu]iile
lor, sisteme electorale [i tehnica vot\rii.

rezultate

Perioada: noiembrie-decembrie 2004

Comunitåœile de etnie romå æi alegerile locale în România

României, tehnica vot\rii [i aspecte privind
legisla]ia electoral\;
n Încurajarea implic\rii [i particip\rii publicului larg
la procesul electoral din noiembrie 2004.

Scop: Informarea popula]iei din zona rural\ [i a
tinerilor cu privire la procesul electoral [i
sensibilizarea lor asupra particip\rii la vot.
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare a 1500 de
persoane din mediul rural cu privire la rolul [i
atribu]iile parlamentarilor [i a pre[edin-telui
României;
n Familiarizarea persoanelor vizate de proiect cu
tehnica vot\rii [i cu legisla]ia electoral\;

implicare
n Încurajarea implic\rii [i particip\rii publicului
larg la procesul electoral din noiembrie 2004.
Realiz\ri:
Primul pas din implementarea proiectului a
fost stabilirea echipei de lucru. Semnificativ în
debutul acestui proiect a fost sprijinul massmedia care a contribuit la diseminarea
informa]iilor prin articole de pres\ [i [tiri TV. În
vederea multiplic\rii informa]iei au fost selecta]i
15 voluntari din rândul membrilor APD, de la
centrul de voluntariat precum [i elevi din clasele
terminale de liceu (deci cu drept de vot). Cei 15
voluntari au fost instrui]i în cadrul a dou\ sesiuni
de seminarii cu privire la familiile politice [i la
sistemele electorale [i sistemele de partide.

Dup\ aceast\ sesiune de training, participan]ii
la instruire au participat la caravana de informare
în mediul rural, în care au multiplicat informa]ia pe
care au primit-o. Caravana a trecut prin localit\]ile
Bujoreni, D\e[ti, P\u[e[ti-M\gla[i, Vl\de[ti,
Bude[ti, B\beni în care voluntarii au distribuit
mate-rialele de informare [i au oferit r\spunsuri
prvitoare la problematica electoral\.
La finalul proiectului, multiplicatorilor de
informa]ie le-a fost înmânat\ o diplom\ care s\
ateste participarea lor la proiect.

realizåri

colaborare

echipå

Finan]ator: International Republican Institute
Buget: 16.400.000 lei.
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Educaœie pentru Democraœie

Stimularea participårii la vot a tinerilor
Perioada: octombrie-noiembrie 2004
Cluburile/ora[ele implicate: Timi[oara
Scop: Stimularea particip\rii la vot a tinerilor care
voteaza pentru prima data (liceenii de an terminal ,
cls. XII, cls. XIII, din 12 licee timi[orene)

Obiective:
n Informarea tinerilor cu privire la institu]iile
statului : Parlamentul [i Pre[edintia, rolul lor,
modalitatea de alegere, atribu]ii.
n Informarea tinerilor cu privire la partidele
politice, rolul lor într-o societate democratic\,
modul de desf\[urare a unei campanii
electorale;
n Informarea tinerilor cu privire la tehnica de vot,
sensibilizarea lor în vederea particip\rii la vot
în data de 28 noiembrie 2004.

Primul meu vot
Perioada: ianuarie-decembrie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Tulcea
Scop: Educarea tineretului liceean [i încurajarea
acestuia în vederea exercit\rii pentru prima dat\ a
dreptului la vot, la alegerile generale din anul
2004.
Obiective:
n Cunoa[terea forma]iunilor politice [i a
candida]ilor la func]ia de primar;
n Realizarea unui pliant informativ [i a unor
întâlniri între aleg\tori [i candida]i.
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Realizari:
În prim\ faz\ au fost editate peste 1000 de
pliante cu informa]ii privind institu]iile statului [i
distribuite publicului ]int\ vizat de proiect. Ulterior
au fost realizate întâlniri cu elevi din 12 licee care
au primit informa]ii cu privire la tematicile
specificate în obiectivele proiectului
Finan]ator: autofinan]are
Buget: 1.000.000 lei

Perioada: 15 septembrie 2004 – 15 decembrie
2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov, Sibiu
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare a 6000
persoane din mediul rural cu privire la rolul [i
atribu]iile ale[ilor locali, tehnica vot\rii [i
legisla]ie electoral\;
n Formarea a 52 de multiplicatori de informa]ie
electoral\ pentru mediul rural;
n Încurajarea implic\rii [i particip\rii a 550
persoane la procesul electoral din noiembrie
2004.

Realizåri:
n Cre[terea nivelului de informare electoral\
pentru un num\r mai mare de 6000 persoane
din mediul rural;
n Participarea a 20 de tineri multiplicatori la
alegerile generale în calitate de observatori;
n Con[tientizarea importan]ei informa]iei de
c\tre persoanele din mediul rural;
n Multiplicarea informa]iilor [i în liceele [i
facult\]ile din mediul urban, precum [i în
cadrul asocia]iilor partenere;
n Implicarea mai mare a tinerilor forma]i în via]a
comunit\]ii;
n Dezvoltarea con[tiin]ei civice [i politice a
tinerilor multiplicatori;

n Dezvoltarea abilit\]ii de lucru în echip\ [i
îmbun\t\]irea capacit\]ilor decizionale a
tinerilor multiplicatori;
n Crearea unei re]ele între organiza]iile
partenere la proiect [i între tinerii implica]i în
acest program;
n Promovarea organiza]iilor partenere [i a
finan]atorului prin intermediul programului.

experienœå

Finan]ator: National Democratic Institute
Buget: 1.015 USD
Parteneri: Kolping România, Kolping Banat,
Kolping Alba-F\g\ra[

muncå

rezultate

implicare
Realiz\ri:
Proiectul a constat în elaborarea a peste 1000
de bro[uri care s\ prezinte candida]ii la func]ia
de primar, precum [i a forma]iunilor politice din
care ace[tia f\ceau parte, în vederea inform\rii
publicului cu privire la întreaga ofert\ electoral\.
De asemenea, au fost realizate întâlniri între
candida]i [i cet\]eni astfel încât cet\]enii s\ î[i
poat\ pun\ pe agenda viitorului primar propriile
preocup\ri

realizåri

colaborare

echipå

Parteneri: partidele politice care au contribuit la
editarea bro[urii.

17

Educaœie pentru Democraœie

Stimularea participårii la vot a tinerilor
Perioada: octombrie-noiembrie 2004
Cluburile/ora[ele implicate: Timi[oara
Scop: Stimularea particip\rii la vot a tinerilor care
voteaza pentru prima data (liceenii de an terminal ,
cls. XII, cls. XIII, din 12 licee timi[orene)

Obiective:
n Informarea tinerilor cu privire la institu]iile
statului : Parlamentul [i Pre[edintia, rolul lor,
modalitatea de alegere, atribu]ii.
n Informarea tinerilor cu privire la partidele
politice, rolul lor într-o societate democratic\,
modul de desf\[urare a unei campanii
electorale;
n Informarea tinerilor cu privire la tehnica de vot,
sensibilizarea lor în vederea particip\rii la vot
în data de 28 noiembrie 2004.

Primul meu vot
Perioada: ianuarie-decembrie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Tulcea
Scop: Educarea tineretului liceean [i încurajarea
acestuia în vederea exercit\rii pentru prima dat\ a
dreptului la vot, la alegerile generale din anul
2004.
Obiective:
n Cunoa[terea forma]iunilor politice [i a
candida]ilor la func]ia de primar;
n Realizarea unui pliant informativ [i a unor
întâlniri între aleg\tori [i candida]i.
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Realizari:
În prim\ faz\ au fost editate peste 1000 de
pliante cu informa]ii privind institu]iile statului [i
distribuite publicului ]int\ vizat de proiect. Ulterior
au fost realizate întâlniri cu elevi din 12 licee care
au primit informa]ii cu privire la tematicile
specificate în obiectivele proiectului
Finan]ator: autofinan]are
Buget: 1.000.000 lei

Perioada: 15 septembrie 2004 – 15 decembrie
2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov, Sibiu
Obiective:
n Cre[terea nivelului de informare a 6000
persoane din mediul rural cu privire la rolul [i
atribu]iile ale[ilor locali, tehnica vot\rii [i
legisla]ie electoral\;
n Formarea a 52 de multiplicatori de informa]ie
electoral\ pentru mediul rural;
n Încurajarea implic\rii [i particip\rii a 550
persoane la procesul electoral din noiembrie
2004.

Realizåri:
n Cre[terea nivelului de informare electoral\
pentru un num\r mai mare de 6000 persoane
din mediul rural;
n Participarea a 20 de tineri multiplicatori la
alegerile generale în calitate de observatori;
n Con[tientizarea importan]ei informa]iei de
c\tre persoanele din mediul rural;
n Multiplicarea informa]iilor [i în liceele [i
facult\]ile din mediul urban, precum [i în
cadrul asocia]iilor partenere;
n Implicarea mai mare a tinerilor forma]i în via]a
comunit\]ii;
n Dezvoltarea con[tiin]ei civice [i politice a
tinerilor multiplicatori;

n Dezvoltarea abilit\]ii de lucru în echip\ [i
îmbun\t\]irea capacit\]ilor decizionale a
tinerilor multiplicatori;
n Crearea unei re]ele între organiza]iile
partenere la proiect [i între tinerii implica]i în
acest program;
n Promovarea organiza]iilor partenere [i a
finan]atorului prin intermediul programului.

experienœå

Finan]ator: National Democratic Institute
Buget: 1.015 USD
Parteneri: Kolping România, Kolping Banat,
Kolping Alba-F\g\ra[

muncå

rezultate

implicare
Realiz\ri:
Proiectul a constat în elaborarea a peste 1000
de bro[uri care s\ prezinte candida]ii la func]ia
de primar, precum [i a forma]iunilor politice din
care ace[tia f\ceau parte, în vederea inform\rii
publicului cu privire la întreaga ofert\ electoral\.
De asemenea, au fost realizate întâlniri între
candida]i [i cet\]eni astfel încât cet\]enii s\ î[i
poat\ pun\ pe agenda viitorului primar propriile
preocup\ri

realizåri

colaborare

echipå

Parteneri: partidele politice care au contribuit la
editarea bro[urii.
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Participarea cetåœenilor la procesul de luare a deciziilor
la nivelul Administraœiei Publice Locale
Integritate în administraœia publicå localå
Perioada: martie 2004 – martie 2006
Scop: Consolidarea standardelor de calitate, de
transparen]\ [i de integritate ale administratiei
publice locale, precum [i dezvoltarea capacit\]ii
ei de a gestiona în mod corect problemele de
interes local.
Ora[ele/cluburile implicate: Arad, Bac\u,
Bra[ov, Cluj, Constan]a, Dr\g\[ani, Mangalia,
One[ti, Rm. Vâlcea, Sibiu, Timi[oara, Turda.
Obiective:
Dezvoltarea unui proces de îmbun\t\]ire a
activit\]ii administra]iei publice locale în 10-12
ora[e din România, în sensul cre[terii m\surilor
anticorup]ie [i a transparentiz\rii activit\]ii
administra]iei publice locale.
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Realiz\ri:
Programul a debutat prin organizarea la nivelul
fiec\ruia dintre ora[ele implicate a unor Grupuri
pentru Integritate Local\ (GIL), alc\tuite din
reprezentan]i ai diverselor sectoare de activitate:
reprezentan]i ai administra]iei locale, ai ONGurilor, ai mass-mediei, ai sectorului de afaceri,

Raport anual 2004

precum [i magistra]i, profesori [i alte persoane
interesate.
Pentru a asigura buna func]ionare a acestor
grupuri [i pentru oferi instrumentele necesare
desf\[ur\rii proiectului, s-a organizat o instruire
pentru coordonatorii locali ai proiectului din cele
12 ora[e pe temele: dinamica grupurilor [i
indicatori de integritate.
Una dintre cele mai complexe activit\]i a fost
realizarea cercet\rii privind nivelul transparen]ei
[i integrit\]ii la nivelul tuturor ora[elor implicate,
cercetare ce a implicat o parte de interviuri cu
persone resurs\ [i interpretarea datelor primite
în urma cerererilor f\cute administra]iilor locale
pentru patru indicatori:
- Accesul la informa]ie
- Transparen]\ decizional\
- Participare public\
- Integritate
Raportul complet, realizat în parteneriat cu
Transparency International Romania, cuprinde o
analiza la nivel general, precum [i la nivelul
fiec\reia dintre localit\]ile implicate în proiect.
Acesta poate fi accesat pe pagina noastr\ de
internet la www.apd.ro.

Încercând s\ transform\m într-un avantaj
faptul c\ în timpul derul\rii proiectului s-au
desf\[urat alegerile locale din iunie 2004, în
cadrul proiectului au fost organizate forumuri de
candida]i în fiecare localitate implicat\. În cadrul
acestor forumuri problema central\ propus\ a
fost : integritatea în administra]ia public\ local\.
Pornind de la studiul men]ionat [i având în
vedere necesitatea de a rezolva unele probleme
de integritate la nivel local, pentru membrii
Grupului pentru Integritate Local\ au fost
organizate o serie de sesiuni de instruire pe tema
planific\rii strategice [i a intrumentelor ce pot fi

folosite pentru a cre[te gradul de transparen]\ [i
integritate în administra]ia public\ local\ (APL).
Principalul obiectiv al sesiunilor de intruire a fost
acela de a oferi membrilor GIL
posibilitatea s\ dezvolte în parteneriat
cu reprezentan]ii APL o strategie
pentru integritate care s\ fie apoi
însu[it\ de c\tre Consiliul Local din
ora[ele participante.
Elaborarea strategiilor a avut în
vedere problemele specifice [i
stringente ale administra]iei publice [i
s-au folosit în primul rând de
instrumente prin care s-au propus
schimb\ri institu]ionale în vederea
cre[terii transparen]ei, a consult\rii
publice, a dezvolt\rii parteneriatelor
public-privat. De asemenea s-a avut în

vedere dezvoltarea unor circuite informa]ionale
intra- [i inter- institu]ionale care s\ perimit\ o mai
mare rezisten]\ la corup]ie.

Pân\ în prezent, Strategiile pentru Integritate
Local\ au fost adoptate de c\tre Consiliile locale
din Bac\u, One[ti, Râmnicu Vâlcea [i Drag\[ani,
[i sunt pe cale s\ fie adoptate în Sibiu,
Cluj-Napoca, Turda, Arad [i Timi[oara.
Finan]ator: Programul MATRA al
Ministerului de Afaceri Externe din
Olanda.

experienœå

Buget: 72.000 EUR
Parteneri: Funda]ia transForma,
Transparency International-România,
Funda]ia Parteneri pentru Dezvoltare
Local\

muncå

rezultate

implicare

Tåcerea ta ne costå!
Perioada: septembrie -- decembrie 2004;
Cluburile/ora[ele implicate: Arad, Lupeni,
Re[ita, Timi[oara
Scop: Sensibilizarea angaja]ilor institu]iilor
publice din jude]ele Arad, Cara[-Severin,
Hunedoara, Timi[ [i cu privire la formele pe care
le poate lua fenomenul de deturnare a resurselor
publice – fie c\ sunt financiare, patrimoniale sau
resurse umane – c\tre zona privat\ a finan]\rii
partidelor politice;

Obiective:
n Realizarea, tip\rirea [i distribuirea unui pliant
al campaniei;
n Realizarea, publicarea [i promovarea pe
Internet a unui site dedicat subiectului.
Realiz\ri:
A fost realizat [i tip\rit un plian în 16.000 de
exemplare [i distribuit apoi c\tre angajatii din
institutiile publice din judetele Arad, Cara[-Severin,
Hunedoara [i Timi[. Concomitent a fost realizat
site-ului campaniei:

http://stopcoruptia.prodemocratia.org
cu scopul de a asigura o surs\ permanet\ de
informare la nivelul acestui proiect.

realizåri

colaborare
Finan]atori: donatori persoane fizice din judetele
Arad, Cara[-Severin, Hunedoara [i Timi[.
Buget: 37.400.000 lei

echipå
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Participarea cetåœenilor la procesul de luare a deciziilor
la nivelul Administraœiei Publice Locale
Integritate în administraœia publicå localå
Perioada: martie 2004 – martie 2006
Scop: Consolidarea standardelor de calitate, de
transparen]\ [i de integritate ale administratiei
publice locale, precum [i dezvoltarea capacit\]ii
ei de a gestiona în mod corect problemele de
interes local.
Ora[ele/cluburile implicate: Arad, Bac\u,
Bra[ov, Cluj, Constan]a, Dr\g\[ani, Mangalia,
One[ti, Rm. Vâlcea, Sibiu, Timi[oara, Turda.
Obiective:
Dezvoltarea unui proces de îmbun\t\]ire a
activit\]ii administra]iei publice locale în 10-12
ora[e din România, în sensul cre[terii m\surilor
anticorup]ie [i a transparentiz\rii activit\]ii
administra]iei publice locale.

18

Realiz\ri:
Programul a debutat prin organizarea la nivelul
fiec\ruia dintre ora[ele implicate a unor Grupuri
pentru Integritate Local\ (GIL), alc\tuite din
reprezentan]i ai diverselor sectoare de activitate:
reprezentan]i ai administra]iei locale, ai ONGurilor, ai mass-mediei, ai sectorului de afaceri,
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precum [i magistra]i, profesori [i alte persoane
interesate.
Pentru a asigura buna func]ionare a acestor
grupuri [i pentru oferi instrumentele necesare
desf\[ur\rii proiectului, s-a organizat o instruire
pentru coordonatorii locali ai proiectului din cele
12 ora[e pe temele: dinamica grupurilor [i
indicatori de integritate.
Una dintre cele mai complexe activit\]i a fost
realizarea cercet\rii privind nivelul transparen]ei
[i integrit\]ii la nivelul tuturor ora[elor implicate,
cercetare ce a implicat o parte de interviuri cu
persone resurs\ [i interpretarea datelor primite
în urma cerererilor f\cute administra]iilor locale
pentru patru indicatori:
- Accesul la informa]ie
- Transparen]\ decizional\
- Participare public\
- Integritate
Raportul complet, realizat în parteneriat cu
Transparency International Romania, cuprinde o
analiza la nivel general, precum [i la nivelul
fiec\reia dintre localit\]ile implicate în proiect.
Acesta poate fi accesat pe pagina noastr\ de
internet la www.apd.ro.

Încercând s\ transform\m într-un avantaj
faptul c\ în timpul derul\rii proiectului s-au
desf\[urat alegerile locale din iunie 2004, în
cadrul proiectului au fost organizate forumuri de
candida]i în fiecare localitate implicat\. În cadrul
acestor forumuri problema central\ propus\ a
fost : integritatea în administra]ia public\ local\.
Pornind de la studiul men]ionat [i având în
vedere necesitatea de a rezolva unele probleme
de integritate la nivel local, pentru membrii
Grupului pentru Integritate Local\ au fost
organizate o serie de sesiuni de instruire pe tema
planific\rii strategice [i a intrumentelor ce pot fi

folosite pentru a cre[te gradul de transparen]\ [i
integritate în administra]ia public\ local\ (APL).
Principalul obiectiv al sesiunilor de intruire a fost
acela de a oferi membrilor GIL
posibilitatea s\ dezvolte în parteneriat
cu reprezentan]ii APL o strategie
pentru integritate care s\ fie apoi
însu[it\ de c\tre Consiliul Local din
ora[ele participante.
Elaborarea strategiilor a avut în
vedere problemele specifice [i
stringente ale administra]iei publice [i
s-au folosit în primul rând de
instrumente prin care s-au propus
schimb\ri institu]ionale în vederea
cre[terii transparen]ei, a consult\rii
publice, a dezvolt\rii parteneriatelor
public-privat. De asemenea s-a avut în

vedere dezvoltarea unor circuite informa]ionale
intra- [i inter- institu]ionale care s\ perimit\ o mai
mare rezisten]\ la corup]ie.

Pân\ în prezent, Strategiile pentru Integritate
Local\ au fost adoptate de c\tre Consiliile locale
din Bac\u, One[ti, Râmnicu Vâlcea [i Drag\[ani,
[i sunt pe cale s\ fie adoptate în Sibiu,
Cluj-Napoca, Turda, Arad [i Timi[oara.
Finan]ator: Programul MATRA al
Ministerului de Afaceri Externe din
Olanda.

experienœå

Buget: 72.000 EUR
Parteneri: Funda]ia transForma,
Transparency International-România,
Funda]ia Parteneri pentru Dezvoltare
Local\

muncå

rezultate

implicare

Tåcerea ta ne costå!
Perioada: septembrie -- decembrie 2004;
Cluburile/ora[ele implicate: Arad, Lupeni,
Re[ita, Timi[oara
Scop: Sensibilizarea angaja]ilor institu]iilor
publice din jude]ele Arad, Cara[-Severin,
Hunedoara, Timi[ [i cu privire la formele pe care
le poate lua fenomenul de deturnare a resurselor
publice – fie c\ sunt financiare, patrimoniale sau
resurse umane – c\tre zona privat\ a finan]\rii
partidelor politice;

Obiective:
n Realizarea, tip\rirea [i distribuirea unui pliant
al campaniei;
n Realizarea, publicarea [i promovarea pe
Internet a unui site dedicat subiectului.
Realiz\ri:
A fost realizat [i tip\rit un plian în 16.000 de
exemplare [i distribuit apoi c\tre angajatii din
institutiile publice din judetele Arad, Cara[-Severin,
Hunedoara [i Timi[. Concomitent a fost realizat
site-ului campaniei:

http://stopcoruptia.prodemocratia.org
cu scopul de a asigura o surs\ permanet\ de
informare la nivelul acestui proiect.

realizåri

colaborare
Finan]atori: donatori persoane fizice din judetele
Arad, Cara[-Severin, Hunedoara [i Timi[.
Buget: 37.400.000 lei

echipå
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Forumuri de candidaœi pe problemele economice æi de tineret
ale Municipiului Arad
Perioada: 1 noiembrie-24 noiembrie
Ora[ele/cluburile implicate: Arad
Scop: Identificarea în comunitate a problemelor
legate de economie [i tineret înaintea unui nou
mandat.
Obiective:
n Redactarea a 50 de chestionare pe problematica economic\ [i de tineret (10 întreb\ri) [i
aplicarea acestora reprezentan]ilor mediului
economic local [i în rândul liderilor tineretului;
n Organizarea a dou\ forumuri de candida]i pe
problematica amintit\.

Realiz\ri:
Elaborarea [i aplicarea chestionarelor la 50 de
conduc\tori ai unor societ\]i comerciale [i la 50
de tineri lideri din licee [i din mediul studen]esc în
vederea determin\rii problemelor [i a[tept\rilor
acestora. Urm\torul pas a fost organizarea a dou\
forumuri de candida]i pe problematica amintit\ la
care au fost prezen]i 8 candida]i din partea Uniunii
Na]ionale PSD + PUR; Alian]a D.A. PNL – PD;
URR [i FDGR.

Scopul: Implicarea cet\]enilor reziden]i în Bra[ov
în luarea deciziei publice prin participarea activ\ la
dezbaterea [i adoptarea bugetului local.
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Obiectivele proiectului:
n Sporirea transparen]ei procesului de
elaborare [i dezbatere a bugetului local anual
în 5 ora[e Dialog (Adjud, Bra[ov, Cisn\die,

20
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Finan]ator: National Endowment for Democracy
Buget: 7.399 USD
Parteneri: Funda]ia Comunit\]ii Sibiu, Asocia]ia
pentru Parteneriat Comunitar, Foc[ani

Programul DIALOG – Parteneriat public-privat în folosul comunitåœii locale
Perioada: ianuarie –decembrie 2004
Realiz\ri:

Finan]ator: International Republican Institute
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Buget: 10.000.000 lei
Parteneri: Consiliul Jude]ean Arad.

Foc[ani, Sibiu) prin implicarea cet\]enilor în
procesul de elaborare/evaluare (procesul de
elaborare [i dezbatere a bugetului local anual
este unul din activit\]ile municipalit\]ii care
ofer\ cea mai bun\ oportunitate de punere în
practic\ a conceptului de participare public\);
n Asistarea cet\]enilor/grupurilor de interes din
7 ora[e DIALOG (Adjud, Bra[ov, Cisn\die,
Foc[ani, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sibiu)
privind 70 de proiecte de hot\râre ale
Consiliilor Locale din localit\]ile men]ionate;
n Înt\rirea re]elei programului Dialog România.

n Organizarea a 10 întâlniri pentru formularea de
propuneri, sugestii c\tre Prim\riile ora[elor;
n Monitorizarea adoptarii hot\rârilor la care au
fost f\cute propuneri din partea societ\]ii
civile;
n Elaborarea raportului privind monitorizarea
Legii nr. 52.

experienœå

Administrare eficientå prin participare publicå
Perioada: 1 februarie 2004 - 1 ianuarie 2005

n Organizarea de întâlniri publice pe transparen]\ bugetar\;
n Elaborarea de materiale informative
referitoare la Legea nr. 52 [i distribuirea lor;
n Identificarea proiectelor de hot\râre de interes public [i informarea cet\]enilor/grupurilor
de interes despre aceste hot\râri;

Realiz\ri:
n Colectarea de informa]ii [i editarea de
materiale informative (500 de bro[uri
informative [i 500 de pliante);
n Organizarea unei sesiuni de instruire pentru
grupul de lucru;
n Sus]inerea activit\]ilor grupurilor de lucru în
ora[ele Dialog;
n Organizarea de focus-grupuri;
n Elaborarea planurilor de lucru;
n Acordarea de asisten]\ grupurilor de lucru în
ceea ce prive[te implementarea planurilor de
lucru;

Obiective:
n Cre[terea capacit\]ii manageriale pentru 20
de asocia]ii de proprietari din ora[ul Bra[ov în
vederea implic\rii lor în elaborarea de proiecte
[i implementarea lor în parteneriat cu
administra]ia local\;
n Cre[terea nivelului de cunoa[tere a 1500 de
cet\]eni din municipiul Bra[ov legat de modul
în care se pot implica în procesul luare a
deciziei publice la nivel local [i în rezolvarea
problemelor comunit\]ii în parteneriat cu
administra]ia local\;
n Asigurarea asisten]ei tehnice [i consultan]ei
pentru 20 de proiecte comunitare concepute
[i aplicate de c\tre reprezentan]ii asocia]iilor
de proprietari în parteneriat cu administra]ia
publicã local\ în cartierele din Bra[ov.

1. Seminarii:
Au fost organizate 6 seminarii de instruire la care
au participat reprezentan]i a 32 de asocia]ii, dintre
care 20 de persoane s-au implicat în
implementarea de proiecte comunitare. În total,
în cadrul proiectelor au fost implicate 43 de
asocia]ii, la ini]iativa participan]ilor la seminarii.
2. Asisten]\ [i consultare
În prim\ faz\ au fost vizate peste 50 de asocia]ii
din care 43 s-au implicat în proiecte.
Proiectele au avut ca ]intã peste 10000 de
beneficiari din care 3300 de beneficiari ai
proiectelor realizate.
3. Ob]inerea de sponsoriz\ri pentru proiecte în
parteneriat public - privat
Unul dintre dezideratele Programului DIALOG
este acela de a implica comunitatea în rezolvarea
problemelor locale. Pentru a atinge acest obiectiv,
DIALOG s-a str\duit s\ atrag\ în realizarea
proiectelor în parteneriat public - privat care se

refereau la amenajarea spaþiilor publice din jurul
asocia]iilor de locatari [i firmele bra[ovene care
s\ participe cu contribu]ii în natur\. Firmele care
au contribuit: Forex, Cibin si Vectra Services.
În urma unor discu]ii cu reprezentan]ii Prim\riei
Municipiului Bra[ov (Serviciul CIC, Asocia]ii de
Proprietari, Registratur\, Serviciul Buget, Biroul
de rela]ii cu ONG-urile, Serviciul Public Patrimoniu)
[i reprezentan]i ai APD, a fost elaborat un proiect
de modificare a Regulamentului privind derularea
parteneriatelor de tip public-privat (civic) între
Municipiul Bra[ov [i Asocia]iile de Proprietari.
5. Publica]ii
Raport de activitate al Programului Dialog 2003-2004

muncå

rezultate

implicare

realizåri

colaborare

Finan]ator: Charles Stuart Mott Foundation for
Democracy
Buget: 10.000 USD
Parteneri:Funda]ia Comunit\]ii Sibiu, contractor
principal, Asocia]ia pentru Parteneriat Comunitar,
Foc[ani, Asocia]ia EUROCULTURA, Miercurea
Ciuc.

echipå
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Forumuri de candidaœi pe problemele economice æi de tineret
ale Municipiului Arad
Perioada: 1 noiembrie-24 noiembrie
Ora[ele/cluburile implicate: Arad
Scop: Identificarea în comunitate a problemelor
legate de economie [i tineret înaintea unui nou
mandat.
Obiective:
n Redactarea a 50 de chestionare pe problematica economic\ [i de tineret (10 întreb\ri) [i
aplicarea acestora reprezentan]ilor mediului
economic local [i în rândul liderilor tineretului;
n Organizarea a dou\ forumuri de candida]i pe
problematica amintit\.

Realiz\ri:
Elaborarea [i aplicarea chestionarelor la 50 de
conduc\tori ai unor societ\]i comerciale [i la 50
de tineri lideri din licee [i din mediul studen]esc în
vederea determin\rii problemelor [i a[tept\rilor
acestora. Urm\torul pas a fost organizarea a dou\
forumuri de candida]i pe problematica amintit\ la
care au fost prezen]i 8 candida]i din partea Uniunii
Na]ionale PSD + PUR; Alian]a D.A. PNL – PD;
URR [i FDGR.

Scopul: Implicarea cet\]enilor reziden]i în Bra[ov
în luarea deciziei publice prin participarea activ\ la
dezbaterea [i adoptarea bugetului local.
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Obiectivele proiectului:
n Sporirea transparen]ei procesului de
elaborare [i dezbatere a bugetului local anual
în 5 ora[e Dialog (Adjud, Bra[ov, Cisn\die,
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Finan]ator: National Endowment for Democracy
Buget: 7.399 USD
Parteneri: Funda]ia Comunit\]ii Sibiu, Asocia]ia
pentru Parteneriat Comunitar, Foc[ani

Programul DIALOG – Parteneriat public-privat în folosul comunitåœii locale
Perioada: ianuarie –decembrie 2004
Realiz\ri:

Finan]ator: International Republican Institute
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Buget: 10.000.000 lei
Parteneri: Consiliul Jude]ean Arad.

Foc[ani, Sibiu) prin implicarea cet\]enilor în
procesul de elaborare/evaluare (procesul de
elaborare [i dezbatere a bugetului local anual
este unul din activit\]ile municipalit\]ii care
ofer\ cea mai bun\ oportunitate de punere în
practic\ a conceptului de participare public\);
n Asistarea cet\]enilor/grupurilor de interes din
7 ora[e DIALOG (Adjud, Bra[ov, Cisn\die,
Foc[ani, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sibiu)
privind 70 de proiecte de hot\râre ale
Consiliilor Locale din localit\]ile men]ionate;
n Înt\rirea re]elei programului Dialog România.

n Organizarea a 10 întâlniri pentru formularea de
propuneri, sugestii c\tre Prim\riile ora[elor;
n Monitorizarea adoptarii hot\rârilor la care au
fost f\cute propuneri din partea societ\]ii
civile;
n Elaborarea raportului privind monitorizarea
Legii nr. 52.
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Administrare eficientå prin participare publicå
Perioada: 1 februarie 2004 - 1 ianuarie 2005

n Organizarea de întâlniri publice pe transparen]\ bugetar\;
n Elaborarea de materiale informative
referitoare la Legea nr. 52 [i distribuirea lor;
n Identificarea proiectelor de hot\râre de interes public [i informarea cet\]enilor/grupurilor
de interes despre aceste hot\râri;

Realiz\ri:
n Colectarea de informa]ii [i editarea de
materiale informative (500 de bro[uri
informative [i 500 de pliante);
n Organizarea unei sesiuni de instruire pentru
grupul de lucru;
n Sus]inerea activit\]ilor grupurilor de lucru în
ora[ele Dialog;
n Organizarea de focus-grupuri;
n Elaborarea planurilor de lucru;
n Acordarea de asisten]\ grupurilor de lucru în
ceea ce prive[te implementarea planurilor de
lucru;

Obiective:
n Cre[terea capacit\]ii manageriale pentru 20
de asocia]ii de proprietari din ora[ul Bra[ov în
vederea implic\rii lor în elaborarea de proiecte
[i implementarea lor în parteneriat cu
administra]ia local\;
n Cre[terea nivelului de cunoa[tere a 1500 de
cet\]eni din municipiul Bra[ov legat de modul
în care se pot implica în procesul luare a
deciziei publice la nivel local [i în rezolvarea
problemelor comunit\]ii în parteneriat cu
administra]ia local\;
n Asigurarea asisten]ei tehnice [i consultan]ei
pentru 20 de proiecte comunitare concepute
[i aplicate de c\tre reprezentan]ii asocia]iilor
de proprietari în parteneriat cu administra]ia
publicã local\ în cartierele din Bra[ov.

1. Seminarii:
Au fost organizate 6 seminarii de instruire la care
au participat reprezentan]i a 32 de asocia]ii, dintre
care 20 de persoane s-au implicat în
implementarea de proiecte comunitare. În total,
în cadrul proiectelor au fost implicate 43 de
asocia]ii, la ini]iativa participan]ilor la seminarii.
2. Asisten]\ [i consultare
În prim\ faz\ au fost vizate peste 50 de asocia]ii
din care 43 s-au implicat în proiecte.
Proiectele au avut ca ]intã peste 10000 de
beneficiari din care 3300 de beneficiari ai
proiectelor realizate.
3. Ob]inerea de sponsoriz\ri pentru proiecte în
parteneriat public - privat
Unul dintre dezideratele Programului DIALOG
este acela de a implica comunitatea în rezolvarea
problemelor locale. Pentru a atinge acest obiectiv,
DIALOG s-a str\duit s\ atrag\ în realizarea
proiectelor în parteneriat public - privat care se

refereau la amenajarea spaþiilor publice din jurul
asocia]iilor de locatari [i firmele bra[ovene care
s\ participe cu contribu]ii în natur\. Firmele care
au contribuit: Forex, Cibin si Vectra Services.
În urma unor discu]ii cu reprezentan]ii Prim\riei
Municipiului Bra[ov (Serviciul CIC, Asocia]ii de
Proprietari, Registratur\, Serviciul Buget, Biroul
de rela]ii cu ONG-urile, Serviciul Public Patrimoniu)
[i reprezentan]i ai APD, a fost elaborat un proiect
de modificare a Regulamentului privind derularea
parteneriatelor de tip public-privat (civic) între
Municipiul Bra[ov [i Asocia]iile de Proprietari.
5. Publica]ii
Raport de activitate al Programului Dialog 2003-2004

muncå

rezultate

implicare

realizåri

colaborare

Finan]ator: Charles Stuart Mott Foundation for
Democracy
Buget: 10.000 USD
Parteneri:Funda]ia Comunit\]ii Sibiu, contractor
principal, Asocia]ia pentru Parteneriat Comunitar,
Foc[ani, Asocia]ia EUROCULTURA, Miercurea
Ciuc.

echipå
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Biroul de Consiliere pentru Cetåœeni Braæov
Perioada: ianuarie 2004-august 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Obiective:
n Facilitarea accesului la informa]ii de interes
public, sprijin pentru rezolvarea problemelor
cet\]enilor în exercitarea drepturilor [i
obliga]iilor acestora;
n Oferirea serviciilor de consiliere pentru
cetãceni de cãtre un personal competent [i
instruit în domeniile identificate ca prioritare
pentru municipiul Bra[ov;
n Con[tientizarea, la nivelul cetã]enilor, a
normelor impuse României de cãtre Uniunea

European\ în procesul de aderare, a
drepturilor [i obliga]iilor acestora prin
activitatea zilnicã specificã a biroului [i prin
campanii publicitare;
n Stabilirea unui climat de colaborare între
institu]iile cu activit\]i cuprinse în obiectivul
Biroului de Consiliere pentru Cet\]eni- Bra[ov
în scopul transferului rapid de informa]ii
exacte [i crearea unor baze de date utile
pentru realizarea obiectivelor propuse.

realizate peste 20.000 de pliante informative în
10 domenii de activitate. O component\
important\ a proiectului a fost organizarea de
seminarii. Astfel au fost organizate 9 asemenea
sesiuni de instruire care au vizat [omerii, rromii,
persoanele fizice autorizate, consumatorii,
asocia]iile de proprietari etc. La final a fost
redactat raportul anual de activitate al BCC
Bra[ov 2003/2004.

Diagonale 2004
Perioada: 9-11 decembrie 2004.

Buget: 27.410 euro

Scop: Facilitarea dialogului [i schimbului de
experien]\ între ONG-urile clujene, precum [i a
dialogului acestora cu administra]ia public\ local\
[i alte institu]ii [i autorit\]i publice.

Parteneri: Municipalitatea Bra[ov, Asocia]ia Axe

Ora[ele/cluburile implicate: Cluj-Napoca

Finan]ator: Uniunea European\
Realiz\ri:
Prin implementarea acestui proiect au fost
consilia]i peste 1200 de cet\]eni în peste 12
domenii de consiliere. De asemenea au fost

Îmbunåtåœirea relaœiei alegåtor – ales

Realiz\ri:
În cadrul forumului, APD Cluj a ini]iat [i moderat
dezbateri referitoare la accesul ONG la informa]ii
de interes public [i la transparen]a în administra]ia public\ local\. Concluziile participan]ilor la
aceste dezbateri au pus accent pe aspecte legate
de familiarizarea ONG-urilor cu legisla]ia privind
accesul la informa]ii [i transparen]a decizional\,

precum [i pe identificarea modalit\]ilor în care
legisla]ia respectiv\ poate facilita accesul ONGurilor. La organizarea forumului staff-ul APD a
fost asistat de c\tre [ase voluntari.

Finan]ator: Organiza]iile partenere au f\cut
contribu]ii in kind pentru organizarea forumului.

Comitete consultative cetåœeneæti
Perioada: septembrie-noiembrie 2004.
Scop: Constituirea unor canale de comunicare
între administra]ia local\ [i cet\]eni.
Ora[ele/cluburile implicate: Cluj-Napoca
Obiective:
n Stimularea implic\rii cet\]enilor în procesul de
luare a deciziilor în cadrul administra]iei
publice locale, prin constituirea unor comitete
consultative cet\]ene[ti la nivel de cartier.
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Realiz\ri:
Au fost înfiin]ate comitete consultative cet\]ene[ti
la nivel de cartier, la ini]itiva Prim\riei. În acest scop
ora[ul a fost împ\r]it în mai multe zone: M\n\[tur
(inclusiv Plopilor [i Gr\dini M\n\[tur), Grigorescu,
Gruia [i Dâmbul Rotund, Iris [i Bulgaria, M\r\[ti
(inclusiv Aurel Vlaicu [i Între Lacuri), Zorilor, Some[eni, Centru, Gheorgheni [i Andrei Mure[anu.
Pân\ în prezent a avut loc o prim\ întâlnire a
primarului Emil Boc [i a altor reprezentan]i ai
Prim\riei cu cet\]enii interesa]i din 5 din cele 8
zone. Într-una din cele cinci zone (Gheorghieni) au
avut loc [i întâlniri ulterioare. Proiectul se afl\ în
acest moment în etapa preg\titoare, el urmând a fi
continuat pe durata anului 2005.

experienœå

muncå

rezultate

implicare
Finan]ator: autofinan]are
Not\/observa]ii :
Proiectul a fost ini]iat în luna septembrie 2004 de
c\tre Prim\ria municipiului Cluj-Napoca, care a
solicitat APD s\ contribuie la formarea unor
comitete consultative cet\]ene[ti la nivelul
municipiului Cluj-Napoca; facilitarea rela]iilor dintre
aceste comitete [i structurile administra]iei
publice locale (Consiliul Local, Primarul, aparatul
administrativ din subordinea Primarului [i a
Consiliului Local) [i institu]ionalizarea la nivelul
administra]iei publice locale a unor proceduri de
consultare a Comitetelor consultative cet\]ene[ti
în procesul de luare a deciziilor de interes public.

realizåri

colaborare

echipå
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Biroul de Consiliere pentru Cetåœeni Braæov
Perioada: ianuarie 2004-august 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov
Obiective:
n Facilitarea accesului la informa]ii de interes
public, sprijin pentru rezolvarea problemelor
cet\]enilor în exercitarea drepturilor [i
obliga]iilor acestora;
n Oferirea serviciilor de consiliere pentru
cetãceni de cãtre un personal competent [i
instruit în domeniile identificate ca prioritare
pentru municipiul Bra[ov;
n Con[tientizarea, la nivelul cetã]enilor, a
normelor impuse României de cãtre Uniunea

European\ în procesul de aderare, a
drepturilor [i obliga]iilor acestora prin
activitatea zilnicã specificã a biroului [i prin
campanii publicitare;
n Stabilirea unui climat de colaborare între
institu]iile cu activit\]i cuprinse în obiectivul
Biroului de Consiliere pentru Cet\]eni- Bra[ov
în scopul transferului rapid de informa]ii
exacte [i crearea unor baze de date utile
pentru realizarea obiectivelor propuse.

realizate peste 20.000 de pliante informative în
10 domenii de activitate. O component\
important\ a proiectului a fost organizarea de
seminarii. Astfel au fost organizate 9 asemenea
sesiuni de instruire care au vizat [omerii, rromii,
persoanele fizice autorizate, consumatorii,
asocia]iile de proprietari etc. La final a fost
redactat raportul anual de activitate al BCC
Bra[ov 2003/2004.

Diagonale 2004
Perioada: 9-11 decembrie 2004.

Buget: 27.410 euro

Scop: Facilitarea dialogului [i schimbului de
experien]\ între ONG-urile clujene, precum [i a
dialogului acestora cu administra]ia public\ local\
[i alte institu]ii [i autorit\]i publice.

Parteneri: Municipalitatea Bra[ov, Asocia]ia Axe

Ora[ele/cluburile implicate: Cluj-Napoca

Finan]ator: Uniunea European\
Realiz\ri:
Prin implementarea acestui proiect au fost
consilia]i peste 1200 de cet\]eni în peste 12
domenii de consiliere. De asemenea au fost

Îmbunåtåœirea relaœiei alegåtor – ales

Realiz\ri:
În cadrul forumului, APD Cluj a ini]iat [i moderat
dezbateri referitoare la accesul ONG la informa]ii
de interes public [i la transparen]a în administra]ia public\ local\. Concluziile participan]ilor la
aceste dezbateri au pus accent pe aspecte legate
de familiarizarea ONG-urilor cu legisla]ia privind
accesul la informa]ii [i transparen]a decizional\,

precum [i pe identificarea modalit\]ilor în care
legisla]ia respectiv\ poate facilita accesul ONGurilor. La organizarea forumului staff-ul APD a
fost asistat de c\tre [ase voluntari.

Finan]ator: Organiza]iile partenere au f\cut
contribu]ii in kind pentru organizarea forumului.

Comitete consultative cetåœeneæti
Perioada: septembrie-noiembrie 2004.
Scop: Constituirea unor canale de comunicare
între administra]ia local\ [i cet\]eni.
Ora[ele/cluburile implicate: Cluj-Napoca
Obiective:
n Stimularea implic\rii cet\]enilor în procesul de
luare a deciziilor în cadrul administra]iei
publice locale, prin constituirea unor comitete
consultative cet\]ene[ti la nivel de cartier.

22
Raport anual 2004

Realiz\ri:
Au fost înfiin]ate comitete consultative cet\]ene[ti
la nivel de cartier, la ini]itiva Prim\riei. În acest scop
ora[ul a fost împ\r]it în mai multe zone: M\n\[tur
(inclusiv Plopilor [i Gr\dini M\n\[tur), Grigorescu,
Gruia [i Dâmbul Rotund, Iris [i Bulgaria, M\r\[ti
(inclusiv Aurel Vlaicu [i Între Lacuri), Zorilor, Some[eni, Centru, Gheorgheni [i Andrei Mure[anu.
Pân\ în prezent a avut loc o prim\ întâlnire a
primarului Emil Boc [i a altor reprezentan]i ai
Prim\riei cu cet\]enii interesa]i din 5 din cele 8
zone. Într-una din cele cinci zone (Gheorghieni) au
avut loc [i întâlniri ulterioare. Proiectul se afl\ în
acest moment în etapa preg\titoare, el urmând a fi
continuat pe durata anului 2005.

experienœå

muncå

rezultate

implicare
Finan]ator: autofinan]are
Not\/observa]ii :
Proiectul a fost ini]iat în luna septembrie 2004 de
c\tre Prim\ria municipiului Cluj-Napoca, care a
solicitat APD s\ contribuie la formarea unor
comitete consultative cet\]ene[ti la nivelul
municipiului Cluj-Napoca; facilitarea rela]iilor dintre
aceste comitete [i structurile administra]iei
publice locale (Consiliul Local, Primarul, aparatul
administrativ din subordinea Primarului [i a
Consiliului Local) [i institu]ionalizarea la nivelul
administra]iei publice locale a unor proceduri de
consultare a Comitetelor consultative cet\]ene[ti
în procesul de luare a deciziilor de interes public.

realizåri

colaborare

echipå
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Ce vor caracalenii
Perioada: 1 ianuarie 2004 – 31 ianuarie 2004
Scop: Familiarizarea candida]iilor la func]ia de primar
cu problemele de maxim interes ale cet\]enilor.

n Con[tientizarea grupurilor politice ale
municipiului nostru privind realit\]ile
perceptive a cet\]enilor.

puse la dispozi]ia conducerii partidelor politice,
pentru a le familiariza cu a[tept\rile [i nevoile
cet\]enilor.

Îmbunåtåœirea legislaœiei æi a aplicårii ei

Buget: autofinan]are
Obiective:
n Realizarea unui sondaj de opinie la nivelul
municipiului Caracal, privind op]iunile politice
ale cet\]enilor asupra Consiliului Local [i a
conducerii Prim\riei;
n Identificarea direc]iilor de probleme [i nevoi
cerute de cet\]eni;

Realiz\ri:
Realizarea unui sondaj de opinie privind op]iunile
cet\]enilor asupra Consiliului Local [i a conducerii
prim\riei, sondaj care dup\ alegerile locale din
iunie, 2004 a stabilit o marj\ de eroare de 0,7%,
considerat ca fiind cel mai bun sondaj realizat la
nivel local. Rezultatele acestui sondaj au fost

Parteneri: Sindicatul Liber din Înv\]\mânt –-Zona
Caracal.
Not\: Partenerii s-au ocupat de realizarea
sondajului de opinie, furnizând operatorii de teren

Ora[ele/cluburile implicate: Tulcea
Scop: Informarea electoratului cu privire la
activitatea parlamentarilor în ultimii patru ani de
mandat
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Obiective: Înt\rirea rela]iiei între aleg\tori [i ale[i
pe de o parte [i între APD [i cet\]eni pe de alt\
parte
Realiz\ri:
Au fost adresate scrisori, prin intermediul massmedia, tuturor parlamentarilor tulceni, în care
erau ruga]i s\ î[i prezinte realiz\rile ob]inute,
ac]iunile întreprinse, m\surile luate, spre

Perioada: decembrie 2003 - februarie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
La jum\tatea anului trecut, Ministerul Justi]iei a
întreprins un amplu proces de evaluare a
magistra]ilor din întrega ]ar\ privind „ integritatea
[i rezisten]a la corup]ie a sistemului judiciar". Ca
metod\ de evaluare a sistemului juridic a fost
folosit chestionarul.

La sfâræit de mandat
Perioada: 18 octombrie- 10 noiembrie 2004

Parteneri ai Ministerului Justiœiei

beneficiul aleg\torilor.
Din rea voin]\, din dezinteres sau din lipsa unor
ac]iuni concrete pe parcursul mandatului, nici
unul dintre parlamentarii viza]i, nu a r\spuns
solicit\rii Clubului APD Tulcea
Parteneri: mass-media local\
Finan]are: autofinan]are

Pentru elaborarea chestionarului ce urma s\ fie
aplicat judec\torilor a fost consultat\ [i societatea
civil\, îns\ opiniile reprezentan]ilor acesteia privind
metodologia [i con]inutul chestionarului nu s-au
reg\sit în forma final\ a chestionarului.
La solicitarea Ministerului Justi]iei, Clubul
APD Bucure[ti a acceptat s\ sprijine Ministerul
prin prelucrarea statistic\ a rezultatelor testului
de integritate efectuat cu magistra]ii judecatori
din tar\.
La centralizarea chestionarelor au fost

implica]i 15 voluntari care au introdus aproximativ
4.000 de chestionare.
La momentul redact\rii raportului de evaluare,
Ministerul Justi]iei ne-a solicitat girul pentru
con]inutul raportului de evalaure a sistemului
judiciar, îns\ datorit\ îndoilelilor pe care le-am
avut [i noi, asemenea altor ong-uri, cu privire la
metodologia folosit\ [i con]inutul întreb\rilor, nu
am acceptat aceast\ propunere. Singurul rol pe
care ni l-am asumat a fost acela de a introduce
datele chestionarelor de evaluare.

În cadrul anchetei realizate, membrii Asocia]iei
Pro Democra]ia – Club Bucure[ti au solicitat
Prim\riei Generale a Capitalei [i fiec\reia dintre
prim\riile de sector, atât verbal, cât [i în scris,
informa]ii referitoare la: metodele prin care au
fost f\cute cunoscute proiectele de bugete,
modalit\]ile prin care s-a realizat consultarea
cet\]enilor pe marginea proiectului de buget,
bugetul aprobat, procesul verbal al [edin]ei de
Consiliu în care a fost aprobat bugetul pe anul
2004 [i num\rul [i subiectele contesta]iilor
referitoare la buget.

Clubul APD Bucure[ti a constatat c\, în cadrul
procesului de elaborare a proiectelor de buget [i
de adoptare a bugetelor, nu au fost respectate
prevederile Legii 52/2003 privind transparen]a în
activitatea administra]iei publice. În plus, în
perioada care a urmat momentului adopt\rii
bugetelor, o parte dintre prim\riile bucure[tene
au refuzat s\ furnizeze informa]ii legate de
bugete, înc\lcând, astfel, Legea 544/2001 privind
liberul acces la informa]iile de interes public.
Rezultatele achetei realizate au fost f\cute
publice într-o conferin]\ de pres\, iar evenimentul a fost mediatizat de 3 cotidiane [i un post TV.

experienœå

muncå

rezultate

implicare

Unde-i lege, e tocmealå!
Perioada: ianuarie –februarie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
Clubul APD Bucure[ti a realizat în perioada
23 ianuarie – 12 februarie o anchet\ cu privire la
modul în care au fost adoptate bugetele locale pe
anul 2004, de c\tre Consiliile Locale ale
sectoarelor Municipiului Bucure[ti [i de c\tre
Consiliul General al Municipiului Bucure[ti.
Scopul: Îmbun\t\]irea modului de aplicare a legii
52/2003 privind transparen]a în activitatea
administra]iei publice locale.

realizåri

colaborare
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Ce vor caracalenii
Perioada: 1 ianuarie 2004 – 31 ianuarie 2004
Scop: Familiarizarea candida]iilor la func]ia de primar
cu problemele de maxim interes ale cet\]enilor.

n Con[tientizarea grupurilor politice ale
municipiului nostru privind realit\]ile
perceptive a cet\]enilor.

puse la dispozi]ia conducerii partidelor politice,
pentru a le familiariza cu a[tept\rile [i nevoile
cet\]enilor.

Îmbunåtåœirea legislaœiei æi a aplicårii ei

Buget: autofinan]are
Obiective:
n Realizarea unui sondaj de opinie la nivelul
municipiului Caracal, privind op]iunile politice
ale cet\]enilor asupra Consiliului Local [i a
conducerii Prim\riei;
n Identificarea direc]iilor de probleme [i nevoi
cerute de cet\]eni;

Realiz\ri:
Realizarea unui sondaj de opinie privind op]iunile
cet\]enilor asupra Consiliului Local [i a conducerii
prim\riei, sondaj care dup\ alegerile locale din
iunie, 2004 a stabilit o marj\ de eroare de 0,7%,
considerat ca fiind cel mai bun sondaj realizat la
nivel local. Rezultatele acestui sondaj au fost

Parteneri: Sindicatul Liber din Înv\]\mânt –-Zona
Caracal.
Not\: Partenerii s-au ocupat de realizarea
sondajului de opinie, furnizând operatorii de teren

Ora[ele/cluburile implicate: Tulcea
Scop: Informarea electoratului cu privire la
activitatea parlamentarilor în ultimii patru ani de
mandat
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Obiective: Înt\rirea rela]iiei între aleg\tori [i ale[i
pe de o parte [i între APD [i cet\]eni pe de alt\
parte
Realiz\ri:
Au fost adresate scrisori, prin intermediul massmedia, tuturor parlamentarilor tulceni, în care
erau ruga]i s\ î[i prezinte realiz\rile ob]inute,
ac]iunile întreprinse, m\surile luate, spre

Perioada: decembrie 2003 - februarie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
La jum\tatea anului trecut, Ministerul Justi]iei a
întreprins un amplu proces de evaluare a
magistra]ilor din întrega ]ar\ privind „ integritatea
[i rezisten]a la corup]ie a sistemului judiciar". Ca
metod\ de evaluare a sistemului juridic a fost
folosit chestionarul.

La sfâræit de mandat
Perioada: 18 octombrie- 10 noiembrie 2004

Parteneri ai Ministerului Justiœiei

beneficiul aleg\torilor.
Din rea voin]\, din dezinteres sau din lipsa unor
ac]iuni concrete pe parcursul mandatului, nici
unul dintre parlamentarii viza]i, nu a r\spuns
solicit\rii Clubului APD Tulcea
Parteneri: mass-media local\
Finan]are: autofinan]are

Pentru elaborarea chestionarului ce urma s\ fie
aplicat judec\torilor a fost consultat\ [i societatea
civil\, îns\ opiniile reprezentan]ilor acesteia privind
metodologia [i con]inutul chestionarului nu s-au
reg\sit în forma final\ a chestionarului.
La solicitarea Ministerului Justi]iei, Clubul
APD Bucure[ti a acceptat s\ sprijine Ministerul
prin prelucrarea statistic\ a rezultatelor testului
de integritate efectuat cu magistra]ii judecatori
din tar\.
La centralizarea chestionarelor au fost

implica]i 15 voluntari care au introdus aproximativ
4.000 de chestionare.
La momentul redact\rii raportului de evaluare,
Ministerul Justi]iei ne-a solicitat girul pentru
con]inutul raportului de evalaure a sistemului
judiciar, îns\ datorit\ îndoilelilor pe care le-am
avut [i noi, asemenea altor ong-uri, cu privire la
metodologia folosit\ [i con]inutul întreb\rilor, nu
am acceptat aceast\ propunere. Singurul rol pe
care ni l-am asumat a fost acela de a introduce
datele chestionarelor de evaluare.

În cadrul anchetei realizate, membrii Asocia]iei
Pro Democra]ia – Club Bucure[ti au solicitat
Prim\riei Generale a Capitalei [i fiec\reia dintre
prim\riile de sector, atât verbal, cât [i în scris,
informa]ii referitoare la: metodele prin care au
fost f\cute cunoscute proiectele de bugete,
modalit\]ile prin care s-a realizat consultarea
cet\]enilor pe marginea proiectului de buget,
bugetul aprobat, procesul verbal al [edin]ei de
Consiliu în care a fost aprobat bugetul pe anul
2004 [i num\rul [i subiectele contesta]iilor
referitoare la buget.

Clubul APD Bucure[ti a constatat c\, în cadrul
procesului de elaborare a proiectelor de buget [i
de adoptare a bugetelor, nu au fost respectate
prevederile Legii 52/2003 privind transparen]a în
activitatea administra]iei publice. În plus, în
perioada care a urmat momentului adopt\rii
bugetelor, o parte dintre prim\riile bucure[tene
au refuzat s\ furnizeze informa]ii legate de
bugete, înc\lcând, astfel, Legea 544/2001 privind
liberul acces la informa]iile de interes public.
Rezultatele achetei realizate au fost f\cute
publice într-o conferin]\ de pres\, iar evenimentul a fost mediatizat de 3 cotidiane [i un post TV.

experienœå

muncå

rezultate

implicare

Unde-i lege, e tocmealå!
Perioada: ianuarie –februarie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
Clubul APD Bucure[ti a realizat în perioada
23 ianuarie – 12 februarie o anchet\ cu privire la
modul în care au fost adoptate bugetele locale pe
anul 2004, de c\tre Consiliile Locale ale
sectoarelor Municipiului Bucure[ti [i de c\tre
Consiliul General al Municipiului Bucure[ti.
Scopul: Îmbun\t\]irea modului de aplicare a legii
52/2003 privind transparen]a în activitatea
administra]iei publice locale.

realizåri

colaborare

echipå
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Campanii de educaœie electoralå în comunitåœi multietnice

Educaœie pentru democraœie

Perioada: martie 2004 – februarie 2005.
Scop: Consolidarea proceselor [i practicilor
democratice la alegerile locale, parlamentare [i
preziden]iale din 30 de comunit\]i rurale
interetnice din România, în 2004.

Democraœia æi campania electoralå (seminar)
Perioada: 30 septembrie – 01 octombrie
Ora[ele/cluburile implicate: Arad
Scop: Analiza modului de derulare a campaniei
electorale din iunie 2004 [i abordarea celei pentru
alegerile parlamentare [i preziden]iale.
Obiective:
n Descrierea [i abordarea general\ a campaniei
electorale: raportul campanie pozitiv\ vs.

campanie negativ\; grani]a dintre lupta
politic\ [i calomnie; conceptele de oponent
sau du[man politic;
n Surprinderea manipul\rilor ilegale ale
electoratului prin sondaje de opinie realizate
„virtual" sau neprofesionist;
n Analiza finan]\rii campaniei electorale –
raportarea veniturilor [i cheltuielilor realizate
pe parcursul campaniei electorale (Legea
43/2002).

Realiz\ri:
La seminar au participat directori/responsabili ai
campaniei electorale precum [i mandatarii
financiari din 10 forma]iuni politice: PSD, PNL,
PD, UDMR, PUR, PNTCD, URR, FDR, FDG, PNG.
Finan]ator: International Republican Institute,
Consiliul Jude]ean Arad.
Buget: 18.400.000 lei (10.000.000 lei Consiliul
Jude]ean Arad; 8.400.000 lei Institutul Republican
Intrna]ional Bucure[ti).

Educaœie civicå prin limba maternå – romani
Perioada: decembrie 2003 - august 2004.
Ora[ele/cluburile implicate: Cluj-Napoca
Scop: Cre[terea capacit\]ii a 30 de [coli cu ore de
predare în limba romani de a dezvolta activit\]i de
educa]ia civic\ în [coal\ [i în comunit\]ile cu
romi. Beneficiarii direc]i ai acestui proiect au fost
30 de institutori romi.
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Obiective:
n Sporirea capacit\]ii institu]iilor de înv\]\mânt
de a dezvolta activit\]i de educa]ie civic\;
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n Cre[terea competen]elor profesionale ale
profesorilor [i instructorilor de educa]ie civic\
[i monitorizarea aplic\rii în practic\ a
cuno[tin]elor dobândite;
n Încurajarea implic\rii mass-media în
promovarea valorilor [i practicilor civice.
Realiz\ri:
Pe baza nevoilor identificate de c\tre beneficiarii
direc]i a fost eleborat un ghid practic bilingv de
educa]ie civic\ specific comunit\]ilor de romi.

Finan]ator: Uniunea European\ în cadrul
programului Phare 2001 – Educa]ie civic\.
Bugetul: 71 574 Euro.
Parteneri: Universitatea Bucuresti – CREDIS,
Fundatia PHOENIX Bucure[ti [i PER România,
Biroul Târgu Mure[.
Proiectul a fost coordonat de Centrul de Resurse
pentru Comunitatile de Romi. APD Cluj a fost
partener în acest proiect.

Ora[ele/cluburile implicate: Bazna, Valea
Viilor, Nem[a, Biertan (Sibiu), Uila, Goreni, Deaj,
Tonciu, Sânpaul (Mure[), Ba]a (Bistri]a N\s\ud),
Comlo[u Mic, Ma[loc, M\guri (Timi[), Agrij,
Popeni, Pusta Vale (S\laj), Nire[, Fini[el,

Gligore[ti (Cluj), Unirea, Decea (Alba),
Jugureanu, Drogu (Br\ila), V\rbil\u, Lip\ne[ti
(Prahova), Slobozia (Ia[i), Culciu Mare, Stâna,
Terebe[ti [i Craidorol] (Satu-Mare).
Obiective:
Realizarea a peste 20 de întâlniri de instruire [i
cooptare a liderilor comunitari, ai membrilor
asocia]iilor/grupurilor de ini]iativ\, în
planificarea [i derularea sesiunilor de informare,
educare [i stimulare a particip\rii la vot.
(Întâlnirile [i sesiunile de informare au fost

monitorizate de o echip\ din cadrul Centrul de
Resurse pentru Comunit\]ile de Romi [i APD –
Filiala Cluj).
Realiz\ri:
Au fost derulate campanii de informare electoral\
în localit\]ile în care existau deja grupuri de
ini]iativ\ sau asocia]ii comunitare. În timpul
acestor campanii au fost distribuite peste 9500
bro[uri bilingve [i 10000 de flutura[i de educa]ie
electoral\. De asemenea, în cadrul proiectului au
fost elaborate dou\ materiale video: un clip de
stimulare a particip\rii la alegerile din 2004 [i un
film (de 12 minute) de educa]ie electoral\, care
au fost difuzate de posturile na]ionale TVR2 [i
TVR1 [i de posturile regionale Cluj, Timi[oara,
Craiova. Filmul [i spotul au fost difuzate [i în 10
comunit\]i în timpul campaniilor desf\[urate
înaintea alegerilor parlamen-tare [i preziden]iale
din 2004. Campaniile s-au adresat cu prec\dere
comunit\]ilor de romi, iar evaluarea impactului
campaniilor de educa]ie electoral\ s-a f\cut prin
aplicarea de chestionare [i organizarea de focus
grupuri cu femei [i focus grupuri cu b\rba]i romi.
Finan]ator: Agen]ia Canadian\ de Dezvoltare
Interna]ional\ prin Programul de Sprijin al Bunei
Guvern\ri [i Funda]ia pentru o Societate
Deschis\ România.

experienœå

muncå

rezultate

implicare

realizåri

colaborare

echipå

Buget: 4.710 USD.
Parteneri: Centrul de Resurse pentru Comunit\]ile de Romi

27

Campanii de educaœie electoralå în comunitåœi multietnice

Educaœie pentru democraœie
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Interni în instituœiile publice VI
n sprijinirea activit\]ii institu]iilor publice
printr-o infuzie de tineri studen]i cu
preg\tire deosebit\ în domenii legate de
activitatea respectivelor institu]ii

Perioada: martie-decembrie 2004.
Scop: Facilitarea procesului de institu]ionalizare a internship-ului, sub forma unui
parteneriat viabil între universit\]i, institu]ii
[i autorit\]i publice.

Realiz\ri:
În 2004 în cadrul acestui proiect au fost
plasa]i interni în institu]ii publice centrale [i
locale. De asemenea, conduc\torii proiectului au insistat pe lâng\ universit\]ile din
care proveneau studen]ii ca internshipul s\
devin\ o practic\ curent\ [i institu]ionalizat\.

Ora[ele/cluburile implicate: Bra[ov,
Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i, Oradea, Sibiu [i
Timi[oara.
Obiective:
n dezvoltarea tinerilor lideri politici [i a
celor cu apeten]\ pentru cariera de
func]ionar public;

Finan]atori: National Endowment for
Democracy
Buget: 40.000 USD

Cetåœenia mondialå Albert Einstein
Perioada: ianuarie – octombrie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Constan]a
Scop: Stabilirea unui cadru legal pentru
voluntariat în Europa de Sud Est, fapt care va
permite mobilitatea tinerilor în regiune [i a
implic\rii lor active în societate prin sporirea
activit\]ilor de voluntariat.
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Obiective:
n Recunoa[terea importan]ei voluntariatului de
c\tre guvernele ]\rilor din Europa de Sud Est;
n Crearea unui proiect de Lege a voluntariatului
de c\tre sectorul neguvernamental, institu]ii
publice [i guvernele ]\rilor din Europa de Sud
Est (în România se militeaz\ pentru modificarea Legii Voluntariatului, deja existent\);
n Adoptarea oficial\ a Legii voluntariatului astfel
creat\, de c\tre Parlamentele na]ionale pe tot
cuprinsul Europei de Sud Est.

Realiz\ri:
n Selectarea [i finan]area a 10 proiecte de mic\
anvergur\ ce au derulat activit\]i de
promovare a voluntariatului, dintr-un total de
112 propuneri de proiecte;
n Realizarea website-ului proiectului,
http://constanta.apd.ro/ae/ , site ce a avut peste
3.000 vizitatori unici pe parcursul anului 2004;
n Acoperire media bun\: peste 30 reportaje TV
[i radio, peste 60 articole în ziare din
Constan]a sau na]ionale.

Finan]ator: Funda]ia MS Denmark, prin South
East European Youth Network (SEEYN) – BosniaHertegovina.
Buget: buget total – 120.000 EUR, dintre care
9.000 EUR pentru România

Parteneri:
South East European Youth Network – BosniaHertegovina, Balkan Human Right Network –
Bosnia-Hertegovina, Youth Communication
Center (OKC) – Bosnia-Hertegovina, Bureau for
Human Rights – Bosnia-Hertegovina, Youth
Information Agency (OIA) Bosnia-Hertegovina,

Volunteer' Center Zagreb (VCZ) – Croatia,
Young Researches of Serbia (YRS) – Serbia,
ADP Zid – Muntenegru, Albanian Youth Council
(AYC) – Albania, Balkan Youth Club (BYC) –
Bulgaria, Youth Forum Eye (YFE) – Macedonia,
United Nations Volunteers (UNV) – Biroul din
Sarajevo, Bosnia-Hertegovina.

Carte æcolarå pentru Transnistria
Perioada: august - septembrie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Club Constan]a
Scop: Sus]inerea profesorilor [i elevilor din
[colile române[ti din Tighina [i Râbni]a (localit\]i
din zona transnistrean\ a Republicii Moldova) ce
au ini]iat mi[carea de rezisten]\ la amenin]area
cu desfii]area de c\tre regimul de la Tiraspol în
cazul p\str\rii grafiei latine.

Obiective:
n Colectarea de c\r]i [i manuale [colare de la
cet\]eni [i de la [coli;
n Expedierea c\r]ilor la Tighina.
Realiz\ri:
n Colectarea, pe parcursul unei luni (între 17
august – 18 septembrie 2004) a peste 2 tone
de c\r]i [colare (manuale, culegeri, volume
din bibliografia de studiu) pentru clasele din
ciclul gimnazial [i liceal;

muncå
n Mediatizare excelent\: peste 30 articole,
15 reportaje TV [i radio, spot radio produs [i
difuzat de Radio Sky de 5 ori pe zi, pe toat\
durata campaniei;
n Ob]inerea unei contribu]ii din partea editurii
Humanitas Educa]ional, constând în 4,5 tone
de carte [colar\.
Parteneri: Sindicatul Liber al Salaria]ilor din
Înv\]\mântul Preuniversitar const\n]ean,
Funda]ia „Neamul Românesc“ – Filiala Constan]a

Liceeni þi Deputaœi
Perioada: noiembrie 2003 – martie 2004
Ora[ele/cluburile implicate: Bucure[ti
Scopul: Îmbun\t\]irea cuno[tin]elor liceenilor cu
privire la institu]iile publice-rol [i atribu]ii,
separarea puterilor în stat, institu]ii UE.

experienœå

rezultate

implicare

realizåri

colaborare
Realiz\ri:
În cadrul acestui proiect, membrii Clubului APD
Bucure[ti au sus]inut cursuri de educa]ie civic\
liceeniilor (clasele a XI-a [i a XII-a) din dou\ licee
bucure[tene: Liceul A. I. Cuza [i G. Co[buc.
Cursurile au fost împ\r]ite în 4 module, 3
teoretice [i unul practic. Temele abordate în

cadrul cursurilor au vizat principiile separ\rii
puterilor în stat, institu]iile publice, Parlamentul
României-Parlamentul UE, procesul legislativ. În
cadrul celui de-al patrulea curs, liceeni au
dezb\tut o „propunere legislativ\".
Finan]ator: autofinan]are

echipå
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echipå
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Resurse pentru Democraœie
Perioada: ianuarie – decembrie 2004
Cluburile/ora[ele implicate: Timi[oara
Scop: Oferirea de resurse informa]ionale
necesare cet\]enilor interesa]i s\ se implice în
via]a public\ a României, cât [i func]ionarilor
publici [i oamenilor politici, în vederea amelior\rii
rela]iei lor cu cet\]enii;

Obiective:
n Cre[terea gradului de implicare civic\ a
cet\]enilor ]\rii;
n Îmbun\t\]irea, pe diverse aspecte, a comunic\rii cet\]eanului cu institu]iile statului [i cu
structurile organizate ale societ\]ii civile.

ini]iat\ sec]iunea dedicat\ institu]iilor publice [i a
fost completat\ sec]iunea referitoare la legisla]ie.
(http://resurse-pentru-democratie.org )
Finan]ator: Consiliul Local al Municipiului
Timi[oara

Cluburile/ora[ele implicate: Timi[oara
Scop: Dezvoltarea de programe educa]ionale
pentru instructori care lucreaz\ în domeniul
democra]iei participative; instruirea unor
promotori ai democra]iei care s\ se constituie în
pun]i de leg\tur\ între societatea civil\ [i nivelul
decizional public.

Observarea alegerilor în Ucraina

Buget: 7.130.000 lei
Realiz\ri:
În anul 2004 au fost realizate sec]iunile dedicate
partidelor politice [i procesului electoral, a fost

Not\/observa]ii: Proiectul a fost ini]iat în anul
2003 [i se deruleaz\ pe perioad\ nedeterminat\.

Building Real Inclusion and Democratic Governance through Education
Perioada: 2004 - 2005

Alte activitåœi APD în 2004

Obiective:
n Dezvoltarea unei curricule de curs pentru
promotori ai democra]iei;
n Derularea unui program de training testat de
c\tre fiecare partener în proiect în parte;
n Realizarea unei baze de date online ce
cuprinde proiecte de democra]ie participativ\,
care se constituie într-o resurs\ important\ în
ceea ce prive[te experien]a, sursa de
inspira]ie [i loc de identificat posibili parteneri
pentru cei care doresc s\ dezvolte asemenea
proiecte în cadrul comunit\]ii lor;

Realiz\ri: în momentul de fa]\ toate produsele
proiectului sunt în lucru;
Finan]ator: Uniunea Europeana prin Socrates
Grundtvig Program

experienœå
Scop: Asigurarea, în calitate de membri ai
European Network of Election Monitoring
Organizations (ENEMO), împreun\ cu echipe de
observatori interna]ionali ai celorlalte organiza]ii
membre ENEMO, a unui proces electoral corect
ca parte a extinderii democra]iei în regiune.

Obiective:
n Recrutarea unui num\r semnificativ de observatori, capabili s\ asigure observarea alegerilor într-un num\r relevant de sec]ii de votare;
n Observarea celui de-al doilea [i a celui de al
treilea tur de scrutin al alegerilor preziden]iale
din Ucraina, în sec]iile de votare repartizate
APD, în condi]ii de maxim\ eficien]\.

Ora[e/cluburi implicate: observatorii care s-au
deplasat în Ucraina au provenit de la mai multe
cluburi APD din ]ar\: Bra[ov, Bucure[ti, Cluj,
Constan]a, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timi[oara,

Realiz\ri:
n Trimiterea în Ucraina a 6 observatori pe
termen lung;

Perioada: octombrie-decembrie 2004

n Trimiterea în Ucraina a 24 de observatori pe
termen scurt care au monitorizat procesul
electoral în peste 120 de sec]ii de votare [i
peste 10 Comisii Teritoriale Electorale;
n Participare la conferin]a de pres\ ENEMO de
la Kiev.
Finan]ator: Freedom House

muncå

rezultate

Buget: 64.365 USD
Parteneri: European Network for Election
Monitoring Organization

implicare

Buget: 222.632.000 lei
Not\/observa]ii: Coordonatorul proiectului este
Copenhagen Adult Education Institute din
Danemarca. Parteneri: organiza]ii neguvernamentale active pe domeniul educa]ie civic\ din
Olanda, Estonia, Spania [i România.

realizåri

colaborare

echipå
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Resurse pentru Democraœie
Perioada: ianuarie – decembrie 2004
Cluburile/ora[ele implicate: Timi[oara
Scop: Oferirea de resurse informa]ionale
necesare cet\]enilor interesa]i s\ se implice în
via]a public\ a României, cât [i func]ionarilor
publici [i oamenilor politici, în vederea amelior\rii
rela]iei lor cu cet\]enii;

Obiective:
n Cre[terea gradului de implicare civic\ a
cet\]enilor ]\rii;
n Îmbun\t\]irea, pe diverse aspecte, a comunic\rii cet\]eanului cu institu]iile statului [i cu
structurile organizate ale societ\]ii civile.

ini]iat\ sec]iunea dedicat\ institu]iilor publice [i a
fost completat\ sec]iunea referitoare la legisla]ie.
(http://resurse-pentru-democratie.org )
Finan]ator: Consiliul Local al Municipiului
Timi[oara
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Scop: Dezvoltarea de programe educa]ionale
pentru instructori care lucreaz\ în domeniul
democra]iei participative; instruirea unor
promotori ai democra]iei care s\ se constituie în
pun]i de leg\tur\ între societatea civil\ [i nivelul
decizional public.
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Dialoguri politice la Prometheus
Pre[edintele Asocia]iei Pro Democra]ia, domnul
Cristian Pîrvulescu, este moderatorul unei întâlniri
lunare în Clubul Prometheus. „Dialoguri politice"
reprezint\ o alt\ modalitate de a înt\ri democra]ia
în spa]iul public românesc prin oferirea unei
ferestre de oportunitate spre dialog, dezbatere [i
polemic\ fertil\ pe teme politice ale României de
azi. Invita]ii domnului Pîrvulescu (politicieni,

jurnali[ti, anali[ti, sociologi), precum [i ceilal]i
participan]i articuleaz\ în cadrul dezbaterilor un
adev\rat model de spa]iu public deschis în care
opiniile (contrare sau convergente) se exprim\
organizat, civilizat, pe baz\ de argumente. Temele
acute ale României de azi sunt discutate cu gândul
la precisa lor conturare [i la g\sirea, în consecin]\, a
unor posibile solu]ii.

experienœå

Spitalul de campanie electoralå
Asocia]ia Pro Democra]ia, Agen]ia de
Monitorizare a Presei „Academia Ca]avencu",
revista Psihologia Azi [i editura Psyhe
au organizat pe 19 octombrie 2004
„Spitalul de campanie electoral\".
Evenimentul a fost prilejuit de lansarea
c\r]ii „Psihopolitica recidiva. Fals tratat
de psihopatologie social\" de Florin
Tudose [i Ion Barbu. Cartea încearc\
s\ arate c\ „Oamenii care au anumite
dizarmonii de personali-tate sau sunt
personalit\]i accentuate într-un sens
negativ, accentuate de be]ia, delirul
sau de complexul puterii, sunt în pozi]ii
de decizie.

Cred c\ dac\ publicul va în]elege acest lucru
va fi mai prudent în alegerile pe care le face [i va
în]elege c\ m\car o parte dintre
aceste persoane nu au ce c\uta pe
scena politic\. Evident c\ nu este un
demers ce ]ine de profesiunea mea,
psihiatria, dar cred c\ orice caracterologie apar]ine psihiatriei sociale.
Iar descrierea tipologiei sociale are
efect benefic asupra publicului.
Mi-am asumat riscul de a ilustra
cartea cu personaje publice, care se
încadrau în tipologiile descrise" (Dr.
Florin Tudose).

muncå
De asemenea, în cadrul evenimentului
Asocia]ia Pro Democra]ia a prezentat un
„inventar" al principaleleor metode de fraudare a
alegerilor, având în vedere c\ alegerile generale
erau la doar o lun\ distan]\, iar Agen]ia de
Monitorizare a presei „Academia Ca]avencu" a
subliniat principalele presiuni [i agresiuni la care
sunt supu[i jurnali[tii, mai ales de c\tre
politicieni. Evenimentul s-a dorit o abordare mai
pu]in conven]ional\ a raportului cu puterea [i
politicienii, într-o manier\ în care raportul de
putere tradi]ional era inversat fundamental.

rezultate

implicare

realizåri
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În urma constat\rii a unor probleme legate de
modul în care reprezentan]ii unor institu]ii sau
autorit\]i publice în]eleg rela]ia cu societatea
civil\, Asocia]ia Pro Democra]ia a organizat o
dezbatere cu tema „Procesul de integrare
european\ [i dezvoltarea societ\]ii deschise în
România". Evenimentul a avut loc în data de 20
februarie 2004, la International Business Centre
[i a avut ca scop facilitarea contactului [i
comunicarea dintre diferitele institu]ii [i
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organiza]ii interesate [i implicate în procesul de
integrare a României în Uniunea European\.
Decizia de a organiza o discu]ie pe aceast\
tem\ s-a bazat [i pe faptul c\, în lumea
contemporan\, organiza]iile componente ale
societ\]ii civile din alte ]\ri din Europa Central\ [i
de Est au contribuit la structurarea proceselor de
integrare european\ în ]\rile respective, în
special în procesele privind consolidarea
democra]iei prin cre[terea transparen]ei

decizionale [i a implic\rii organiza]iilor
neguvernamentale [i a cet\]enilor în elaborarea
deciziilor administrative sau politice,.
Dezbaterea a fost moderat\ de Ion Caramitru
– Pre[edintele Uniunii Teatrale din România [i
Cristian Pîrvulescu – Pre[edintele Asocia]iei Pro
Democra]ia, cuvântul de deschidere fiind
sus]inut de Excelen]a sa domnul Jonathan
Scheele - {eful Delega]iei Comisiei Europene la
Bucure[ti.

colaborare

echipå
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Proiect

Proiecte naœionale æi locale

Proiect
Alegeri corecte `n 2004

Finan]ator

Perioada

Tip proiect

Buget asigurat
de finan]ator*

Perioada

Tip proiect

$9,995

octombrie 2004 februarie 2005

na]ional

2.43%

National Democratic Institute
for International Affairs

Centrul Na]ional de
Coordonare

Canadian International
Development Agency

$55,754

februarie 2004 februarie 2005

na]ional

12.65%

~nt\rirea democra]iei
`n România

Centrul Na]ional de
Coordonare

Charles Stewart Mott
Foundation

$99,845

septembrie 2004
- august 2006

na]ional

1.73%

19.47%

Integritate `n Administra]ia Public\ Local\

Centrul Na]ional de
Coordonare

transFORMA

$78,610

martie 2004 decembrie 2005

na]ional

11.80%

14.13%

Zidul dorin]elor

Centrul Na]ional de
Coordonare

Fundatia pentru o Societate
Deschisa

$30,130

mai 2004 iunie 2004

na]ional

7.33%

Procent din total
pentru anul 2004

National Endowment for
Democracy

$80,000

februarie 2004 ianuarie 2005

Centrul Na]ional
de Coordonare

National Democratic Institute for
International Affairs

$58,050

februarie 2004 ianuarie 2006

Monitorizarea modului de
implementare a Legii nr.
544/2001

Centrul Na]ional
de Coordonare

USAID (prin World Learning)

$103,803

decembrie 2002
- ianuarie 2004

na]ional

1.30%

TOTAL CNC

Campania pentru reform\
politic\

Centrul Na]ional
de Coordonare

National Endowment for Democracy

$76,025

februarie 2003 februarie 2004

na]ional

1.54%

Interni în institu]iile
publice din România

Asocia]ia Pro Democra]ia
- Club Cluj

National Endowment for
Democracy

$38,411

Centrul Na]ional
de Coordonare

The German Marshall Fund of the
United States

$24,540

0.50%

Biroul de Consiliere
pentru Cet\]eni Bra[ov

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

Uniunea European\ prin
Programul PHARE

Centrul Na]ional
de Coordonare

European Initiative for Democracy
and Human Rights

$85,094

1.29%

Administrare eficient\
prin participare public\

National Endowment for
Democracy

Centrul Na]ional
de Coordonare

Ministerul Olandez pentru Afaceri
Externe

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

Programul DIALOG

APD [i Comunit\]ile
locale

Centrul Na]ional
de Coordonare

Charles Stewart Mott Foundation

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

Charles Stewart Mott
Foundation

Un Parlament Curat

Centrul Na]ional
de Coordonare

The Balkan Trust for Democracy

Monitorizarea alegerilor
prezidentiale din Ucraina

Centrul Na]ional
de Coordonare

Freedom House
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ianuarie 2002 aprilie 2004

na]ional

na]ional

7.10%

iunie 2002 - mai
2004

na]ional

$24,953

noiembrie 2004 ianuarie 2005

na]ional

3.06%

$64,365

octombrie 2004 decembrie 2004

na]ional

15.66%

$99,970

Procent din total
pentru anul 2004

Centrul Na]ional
de Coordonare

Banii [i politica

Buget asigurat
de finan]ator*

Finan]ator

Centrul Na]ional
de Coordonare

Parlamentari [i cet\]eni

34

Contractant

Contractant

TOTAL
TOTAL GENERAL**

experienœå

$891,134

100.00%

martie 2003 februarie 2004

na]ional

$27,149

martie 2003 ianuarie 2004

local

32.32%

$9,767

ianuarie 2003 ianuarie2004

local

10.74%

ianuarie 2003 decembrie 2004

local

11.91%

muncå

rezultate

45.04%

implicare

realizåri

colaborare
$20,000
$95,327

100%

echipå

$986,461

* Bugetele reprezint\ suma total\ a finan]\rii [i nu suma primit\ în decursul anului 2004
**Pentru bugetele exprimate în alte monede decât USD, s-au folosit urm\toarele rate de schimb: 1Euro = 1,2 USD
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Surse de finanœare
Proiecte contractate de CNC
National Endowment
for Democracy

National Democratic
Institute for
International Affairs

21.01%
Charles Stewart Mott
Foundation

USAID (prin World
Learning)

16.56%
The Balkan Trust for
Democracy

8.83%

Proiecte contractate de Cluburile APD
The German Marshall
Fund of the United
States

1.30%

0.50%

Freedom House

3.06%

Canadian International
Development Agency

15.66%

12.65%

European Initiative for
Democracy and
Human Rights

Ministerul Olandez
pentru Afaceri Externe

0.65%
transFORMA

0.65%

21.01%

11.80%

Uniunea European\ prin
Programul PHARE

55.77%

32.32%

experienœå

Charles Stewart Mott
Foundation

muncå

11.91%

Fundatia pentru o
Societate Deschisa

11.80%

7.33%

rezultate
100.00%

National Endowment for Democracy

7.33%

National Endowment for
Democracy

11.91%

implicare

National Endowment for Democracy

National Democratic Institute for International Affairs

realizåri

USAID (prin World Learning)
The German Marshall Fund of the United States

Uniunea Europeana prin Programul PHARE

32.32%

European Initiative for Democracy and Human Rights
Ministerul Olandez pentru Afaceri Externe
Charles Stewart Mott Foundation

12.65%
16.56%
1.30%
15.66%
3.06%
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8.83%

0.50%
0.65%

The Balkan Trust for Democracy

colaborare

Charles Stewart Mott Foundation

55.77%

echipå

Freedom House
Canadian International Development Agency

0.65%

transFORMA
Fundatia pentru o Societate Deschisa
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Surse de finanœare
Proiecte contractate de CNC
National Endowment
for Democracy

National Democratic
Institute for
International Affairs

21.01%
Charles Stewart Mott
Foundation

USAID (prin World
Learning)

16.56%
The Balkan Trust for
Democracy

8.83%

Proiecte contractate de Cluburile APD
The German Marshall
Fund of the United
States

1.30%

0.50%

Freedom House

3.06%

Canadian International
Development Agency

15.66%

12.65%

European Initiative for
Democracy and
Human Rights

Ministerul Olandez
pentru Afaceri Externe

0.65%
transFORMA

0.65%

21.01%

11.80%

Uniunea European\ prin
Programul PHARE

55.77%

32.32%

experienœå

Charles Stewart Mott
Foundation

muncå

11.91%

Fundatia pentru o
Societate Deschisa

11.80%

7.33%

rezultate
100.00%

National Endowment for Democracy

7.33%

National Endowment for
Democracy

11.91%

implicare

National Endowment for Democracy

National Democratic Institute for International Affairs

realizåri

USAID (prin World Learning)
The German Marshall Fund of the United States

Uniunea Europeana prin Programul PHARE

32.32%

European Initiative for Democracy and Human Rights
Ministerul Olandez pentru Afaceri Externe
Charles Stewart Mott Foundation

12.65%
16.56%
1.30%
15.66%
3.06%
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8.83%

0.50%
0.65%

The Balkan Trust for Democracy

colaborare

Charles Stewart Mott Foundation

55.77%

echipå

Freedom House
Canadian International Development Agency

0.65%

transFORMA
Fundatia pentru o Societate Deschisa
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Cheltuieli 2004
Total cheltuieli

Venituri 2004

20,380,794,191 lei

$613,879

100%

Salarii personal permanent

2,878,581,323 lei

$86,704

14.12%

Taxe salarii personal permanent

1,181,968,447 lei

$35,601

5.80%

Onorarii colaboratori (taxe incluse)

9,253,147 lei

$279

0.05%

Cheltuieli protocol

485,324,232

$14,618

2.38%

64,782,132

$1,951

0.32%

6,979,052

$210

0.03%

512,163,688

$15,427

2.51%

82,817,073

$2,494

0.41%

19,569,405,888 lei

$589,440

100%

46,432,867 lei

$1,399

0.24%

Cheltuieli cu energie apa

Venituri din dona]ii

403,420,150 lei

$12,151

2.06%

Cheltuieli cu intretinere reparatii

Venituri din dobânzi

36,870,423 lei

$1,111

0.19%

Cheltuieli cu chirii

18,146,194,642 lei

$546,572

92.73%

925,995,260 lei

$27,891

4.73%

Deplasari

2,322,497,358

$69,955

11.40%

10,492,546 lei

$316 lei

0.05%

Transport

2,872,315,355 lei

$86,516

14.09%

42,303,749 lei

$1,274

0.21%

307,763,235 lei

$9,270

1.51%

1,114,648,935 lei

$33,574

5.47%

319,498,611 lei

$9,623

1.57%

Publica]ii

2,363,192,636 lei

$71,181

11.60%

Cheltuieli cu diferen]e din curs valutar

3,269,300,170 lei

$98,473

16.04%

88,185,106 lei

$2,656

0.43%

2,459,219,942 lei

$74,073

12.07%

Total venituri
Venituri din cotiza]ii [i contribu]ii

Ajutoare [i împrumuturi nerambursabile externe
Venituri din activit\]i f\r\ scop lucrativ
Venituri din diferen]e de curs valutar

Cheltuieli cu prime de asigurare

Cheltuieli cu obiecte de inventar
Consumabile
Telecomunicatii
Alte costuri

Servicii bancare
Servicii contractate cu ter]i
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experienœå

muncå

rezultate

implicare

realizåri

colaborare

echipå
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Cheltuieli 2004
Total cheltuieli

Venituri 2004

20,380,794,191 lei

$613,879

100%

Salarii personal permanent

2,878,581,323 lei

$86,704

14.12%

Taxe salarii personal permanent

1,181,968,447 lei

$35,601

5.80%

Onorarii colaboratori (taxe incluse)

9,253,147 lei

$279

0.05%

Cheltuieli protocol

485,324,232

$14,618

2.38%

64,782,132

$1,951

0.32%

6,979,052

$210

0.03%

512,163,688

$15,427

2.51%

82,817,073

$2,494

0.41%

19,569,405,888 lei

$589,440

100%

46,432,867 lei

$1,399

0.24%

Cheltuieli cu energie apa

Venituri din dona]ii

403,420,150 lei

$12,151

2.06%

Cheltuieli cu intretinere reparatii

Venituri din dobânzi

36,870,423 lei

$1,111

0.19%

Cheltuieli cu chirii

18,146,194,642 lei

$546,572

92.73%

925,995,260 lei

$27,891

4.73%

Deplasari

2,322,497,358

$69,955

11.40%

10,492,546 lei

$316 lei

0.05%

Transport

2,872,315,355 lei

$86,516

14.09%

42,303,749 lei

$1,274

0.21%

307,763,235 lei

$9,270

1.51%

1,114,648,935 lei

$33,574

5.47%

319,498,611 lei

$9,623

1.57%

Publica]ii

2,363,192,636 lei

$71,181

11.60%

Cheltuieli cu diferen]e din curs valutar

3,269,300,170 lei

$98,473

16.04%

88,185,106 lei

$2,656

0.43%

2,459,219,942 lei

$74,073

12.07%

Total venituri
Venituri din cotiza]ii [i contribu]ii

Ajutoare [i împrumuturi nerambursabile externe
Venituri din activit\]i f\r\ scop lucrativ
Venituri din diferen]e de curs valutar

Cheltuieli cu prime de asigurare

Cheltuieli cu obiecte de inventar
Consumabile
Telecomunicatii
Alte costuri

Servicii bancare
Servicii contractate cu ter]i
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Venituri 2004

Cheltuieli 2004

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

4.73%
Activitati fara
scop lucrativ

Total
Salarii personal permanent
Taxe salarii
Onorarii colaboratori
Cheltuieli de protocol
Energie si apa
Intretinere si reparatii
Chirii
Deplasari
Prime de asigurare
Transport
Obiecte de inventar
Consumabile
Telecomunicatii
Alte costuri
Publica]ii
Cheltuieli cu diferen]e de curs valutar
Servicii bancare
Servicii contractate cu ter]i

100.00%
0.24%
92.73%
0.19%
2.06%
4.73%
0.05%

0.05%
Diferen]e de
curs valutar

2.06%
Donatii

0.24%
Cotizatii si contributii

0.19%
Dobânzi

100.00%
14.12%
5.80%
0.05%
2.38%
0.32%
0.03%
2.51%
11.40%
0.41%
14.09%
0.21%
1.51%
5.47%
2.82%
11.60%
16.04%
0.43%
12.07%

experienœå

muncå

rezultate

implicare
12.07%

92.73%
Nerambursabile externe

Servicii contractate
cu terti

0.43%

14.12%

5.80%

Salarii personal
permanent

Taxe salarii

0.05%

realizåri

Onorarii colaboratori

2.38%

Servicii bancare

Cheltuieli de protocol

16.04%

0.32%

Cheltuieli cu diferente
de curs valutar

colaborare

Energie [i ap\

0.03%
~ntre]inere [i repara]ii

11.60%

Chirii

2.82%

1.51%

Alte costuri

5.47%
Telecomunica]ii
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echipå

2.51%

Publicatii

Consumabile

0.21%

14.09%

Obiecte
Transport
de inventar

11.40%
0.41%
Prime de asigurare

Deplas\ri

Structura APD
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Venituri 2004

Cheltuieli 2004

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

4.73%
Activitati fara
scop lucrativ

Total
Salarii personal permanent
Taxe salarii
Onorarii colaboratori
Cheltuieli de protocol
Energie si apa
Intretinere si reparatii
Chirii
Deplasari
Prime de asigurare
Transport
Obiecte de inventar
Consumabile
Telecomunicatii
Alte costuri
Publica]ii
Cheltuieli cu diferen]e de curs valutar
Servicii bancare
Servicii contractate cu ter]i

100.00%
0.24%
92.73%
0.19%
2.06%
4.73%
0.05%

0.05%
Diferen]e de
curs valutar

2.06%
Donatii

0.24%
Cotizatii si contributii

0.19%
Dobânzi

100.00%
14.12%
5.80%
0.05%
2.38%
0.32%
0.03%
2.51%
11.40%
0.41%
14.09%
0.21%
1.51%
5.47%
2.82%
11.60%
16.04%
0.43%
12.07%

experienœå

muncå

rezultate

implicare
12.07%

92.73%
Nerambursabile externe

Servicii contractate
cu terti

0.43%

14.12%

5.80%

Salarii personal
permanent

Taxe salarii

0.05%

realizåri

Onorarii colaboratori

2.38%

Servicii bancare

Cheltuieli de protocol

16.04%

0.32%

Cheltuieli cu diferente
de curs valutar

colaborare

Energie [i ap\

0.03%
~ntre]inere [i repara]ii

11.60%

Chirii

2.82%

1.51%

Alte costuri

5.47%
Telecomunica]ii
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2.51%

Publicatii

Consumabile

0.21%

14.09%

Obiecte
Transport
de inventar

11.40%
0.41%
Prime de asigurare

Deplas\ri

Structura APD

41

Cluburile
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 2004, Asocia]ia Pro Democra]ia a avut 30 de
cluburi în 28 jude]e [i în Bucure[ti. {apte dintre
acestea (Bac\u, Bucure[ti, Bra[ov, Cluj,
Constan]a, Rm Vâlcea [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: apdalexandr@cdw.ro
Pre[edinte: Daniel Dinc\
Club Arad
Adresa: P-]a Avram Iancu, nr.9, ap.7,
cod 310099
Arad, Arad CP 240 OP 3
Tel.: 0257-214 189
Fax: 0257-214182
E-mail: apd.arad@apd.ro
Pre[edinte: Adrian Tama[
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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: 0234/510 982
E-mail: apd.bacau@apd.ro
Pre[edinte: Atena Topal\
Coordonator regional: Costic\ Topal\
Club Baia Mare
Adresa: Bd. Bucure[ti 19, ap.42, cod 430251,
Baia Mare, jud. Maramure[
Tel.: 0744-600 786
Fax: 0262-430 732
E-mail: apd.baiamare@apd.ro
Pre[edinte: Ioan Bârta[
Club Bistri]a
Tel: 0744 299 712
Pre[edinte: Lucian Suciu
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
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: Maricel Olariu
Coordonator regional: Hora]iu Iancu

Club Br\ila
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 46, Br\ila,
jud. Br\ila
Tel.: 0239/611 381
Pre[edinte: Maricela Mrejeru
Club Breaza
Adresa: Aleea Parcului bl. 6, ap. 9 cod 105400,
Breaza, Prahova
Tel.: 0244/343 177
E-mail: apd.breaza@apd.ro
Club Bucure[ti
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: Drago[ Geam\na (interimar)
Club Caracal
Adresa : Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, bl. C3,
sc. 2, ap. 6, Caracal, jud. Olt
Tel.: 0249/511 697
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

Club Constan]a
Adresa: Str. Mercur nr. 12, Constan]a,
jud. Constan]a
Tel./fax : 0241/520 060
E-mail: apd.constanta@apd.ro
Pre[edinte: Ramona Oan\

Club Lupeni - Valea Jiului
Adresa: OP.1, CP.9, Lupeni - cod:
335600, jud. Hunedoara
Tel: 0254/562.463
E-mail: apd.lupeni@apd.ro
Pre[edinte: Gabriela Chiorcea

Club Craiova
Adresa: Str. M. Kog\lniceanu nr. 13, Craiova,
jud. Dolj
Tel./fax: 0251/510 235
E-mail: apd.craiova@apd.ro
Pre[edinte: Ion Gheorghe Lauren]iu

Club Miercurea Ciuc
Adresa: Str. Cetatii nr. 1, cam. 63,
Miercurea Ciuc, Jud. Harghita
Tel./fax: 0266/310 437
E-mail: apd.mciuc@apd.ro
Pre[edinte: Adam Olbert

Club Foc[ani-centru regional de resurse
Adresa: Bd. Republicii nr. 9, et. 2, Foc[ani,
jud. Vrancea
Tel./Fax: 0237/621 306
E-mail: apd.focsani@apd.ro
Pre[edinte: Ionel Sârbu
Coordonator regional: Ciprian Bobeica

Club One[ti
Adresa: Str. Armoniei, bl.1, et.1, ap.5,
One[ti, jud. Bac\u
Tel.: 0234/323 646
E-mail: apd.onesti@apd.ro
Pre[edinte: Liviu Neagoe

Club Gala]i
Adresa: Str. C-tin Brancoveanu nr. 2, bl. DL1,
sc. 2, et. 1, ap. 40, cod 80058, 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: 0232/415 125
E-mail: apd.iasi@apd.ro
Pre[edinte: Diana Andron

Club Oradea
Adresa: Str. Gen. Traian Mo[oiu nr. 16,
Oradea, jud. Bihor
Tel: 0359/410 788
E-mail: apd.oradea@apd.ro
Pre[edinte: Adrian Simon
Club Piatra Neam]
Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 3, et. 1, cam.
6, Piatra Neam], jud. Neam]
Tel./fax: 0233/229 656
E-mail: apd.pneamt@apd.ro
Pre[edinte: Cristian Savin

Club Ploie[ti
Adresa: Str.Tache Ionescu nr.12, et. 3,
camera nr. 1 (sediul Dir. de Sanatate Publica)
Ploiesti, Prahova
Tel.: 0722 442 675
E-mail: apd.ploiesti@apd.ro
Persoana de contact: Cezar Pîrvulescu

experienœå
Club Râmnicu Vâlcea – centru regional
de resurse
Adresa: Bd. Tineretului nr. 1, et. 5,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel: 0350/401 785
Tel./fax: 0350/401 1784
E-mail: apd.rmvalcea@apd.ro
Pre[edinte: Ramona Bercea Teodorescu
Coordonator regional: Corina Iordache
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 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: Stanca Ungureanu

muncå

rezultate

implicare

realizåri

colaborare

echipå
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Cluburile
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 2004, Asocia]ia Pro Democra]ia a avut 30 de
cluburi în 28 jude]e [i în Bucure[ti. {apte dintre
acestea (Bac\u, Bucure[ti, Bra[ov, Cluj,
Constan]a, Rm Vâlcea [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: apdalexandr@cdw.ro
Pre[edinte: Daniel Dinc\
Club Arad
Adresa: P-]a Avram Iancu, nr.9, ap.7,
cod 310099
Arad, Arad CP 240 OP 3
Tel.: 0257-214 189
Fax: 0257-214182
E-mail: apd.arad@apd.ro
Pre[edinte: Adrian Tama[
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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: 0234/510 982
E-mail: apd.bacau@apd.ro
Pre[edinte: Atena Topal\
Coordonator regional: Costic\ Topal\
Club Baia Mare
Adresa: Bd. Bucure[ti 19, ap.42, cod 430251,
Baia Mare, jud. Maramure[
Tel.: 0744-600 786
Fax: 0262-430 732
E-mail: apd.baiamare@apd.ro
Pre[edinte: Ioan Bârta[
Club Bistri]a
Tel: 0744 299 712
Pre[edinte: Lucian Suciu
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
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: Maricel Olariu
Coordonator regional: Hora]iu Iancu

Club Br\ila
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 46, Br\ila,
jud. Br\ila
Tel.: 0239/611 381
Pre[edinte: Maricela Mrejeru
Club Breaza
Adresa: Aleea Parcului bl. 6, ap. 9 cod 105400,
Breaza, Prahova
Tel.: 0244/343 177
E-mail: apd.breaza@apd.ro
Club Bucure[ti
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: Drago[ Geam\na (interimar)
Club Caracal
Adresa : Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, bl. C3,
sc. 2, ap. 6, Caracal, jud. Olt
Tel.: 0249/511 697
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

Club Constan]a
Adresa: Str. Mercur nr. 12, Constan]a,
jud. Constan]a
Tel./fax : 0241/520 060
E-mail: apd.constanta@apd.ro
Pre[edinte: Ramona Oan\

Club Lupeni - Valea Jiului
Adresa: OP.1, CP.9, Lupeni - cod:
335600, jud. Hunedoara
Tel: 0254/562.463
E-mail: apd.lupeni@apd.ro
Pre[edinte: Gabriela Chiorcea

Club Craiova
Adresa: Str. M. Kog\lniceanu nr. 13, Craiova,
jud. Dolj
Tel./fax: 0251/510 235
E-mail: apd.craiova@apd.ro
Pre[edinte: Ion Gheorghe Lauren]iu

Club Miercurea Ciuc
Adresa: Str. Cetatii nr. 1, cam. 63,
Miercurea Ciuc, Jud. Harghita
Tel./fax: 0266/310 437
E-mail: apd.mciuc@apd.ro
Pre[edinte: Adam Olbert

Club Foc[ani-centru regional de resurse
Adresa: Bd. Republicii nr. 9, et. 2, Foc[ani,
jud. Vrancea
Tel./Fax: 0237/621 306
E-mail: apd.focsani@apd.ro
Pre[edinte: Ionel Sârbu
Coordonator regional: Ciprian Bobeica

Club One[ti
Adresa: Str. Armoniei, bl.1, et.1, ap.5,
One[ti, jud. Bac\u
Tel.: 0234/323 646
E-mail: apd.onesti@apd.ro
Pre[edinte: Liviu Neagoe

Club Gala]i
Adresa: Str. C-tin Brancoveanu nr. 2, bl. DL1,
sc. 2, et. 1, ap. 40, cod 80058, 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: 0232/415 125
E-mail: apd.iasi@apd.ro
Pre[edinte: Diana Andron

Club Oradea
Adresa: Str. Gen. Traian Mo[oiu nr. 16,
Oradea, jud. Bihor
Tel: 0359/410 788
E-mail: apd.oradea@apd.ro
Pre[edinte: Adrian Simon
Club Piatra Neam]
Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 3, et. 1, cam.
6, Piatra Neam], jud. Neam]
Tel./fax: 0233/229 656
E-mail: apd.pneamt@apd.ro
Pre[edinte: Cristian Savin

Club Ploie[ti
Adresa: Str.Tache Ionescu nr.12, et. 3,
camera nr. 1 (sediul Dir. de Sanatate Publica)
Ploiesti, Prahova
Tel.: 0722 442 675
E-mail: apd.ploiesti@apd.ro
Persoana de contact: Cezar Pîrvulescu

experienœå
Club Râmnicu Vâlcea – centru regional
de resurse
Adresa: Bd. Tineretului nr. 1, et. 5,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel: 0350/401 785
Tel./fax: 0350/401 1784
E-mail: apd.rmvalcea@apd.ro
Pre[edinte: Ramona Bercea Teodorescu
Coordonator regional: Corina Iordache
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 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: Stanca Ungureanu
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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
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 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: Liviu Pop
Web: timisoara.prodemocratia.org
Coordonator regional: Cristian Bratu

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 Asociatiei, cu sediul
la Bucure[ti, care administreaz\ activitatea APD
la nivel na]ional.

În 2004, Consiliul de Conducere a avut
urm\toarea componen]\:

Componen]a CNC în anul 2004 (din
componen]a CNC fac parte [i coordonatorii
regionali, care activeaz\ în cadrul Centrelor
regionale de resurse):

Pre[edinte – Cristian Pîrvulescu
Membri:
Oana Bahnaru Preda
Dorin Berbescu
Bucur Bogdan
Vasile Chiru
Cornel Negrea
Florin Nicola

experienœå

muncå

Adrian Sorescu - Director executiv
Costel Popa - Director adjunct
Lavinia Tanislav – Director financiar
Victori]a Mihai- Asistent financiar
Mioara Hrebenciuc - Coordonator re]ea
Andreea Sorescu - Coordonator rela]ii publice
Mihai {tef\nescu- Asistent staff
Constantin Mârza –Manager IT

rezultate

implicare

Club Tulcea
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 8, Tulcea,
jud. Tulcea
Tel./fax: 0240/516 215
E-mail: apd.tulcea@apd.ro
Pre[edinte: Adrian Pal
Club Zimnicea
Adresa: Str. Mihai Viteazu, bl. 18C, sc. C, et. 1,
ap. 2, Zimnicea, jud. Teleorman
Tel.: 0247/368 229
E-mail: apd.zimnicea@apd.ro
Pre[edinte: Dorin Prun\
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