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În 2004,

C E

egii 544

de Interes Public

,

Strategia noastra de a observa proc

u

ea ce am realizat

,

uni politice

importante, A

.A.

Asociaţia Pro Democraţia a dat proba

competenţei şi maturităţii sale. Efortul nostru

conjugat de câţiva ani, campaniile pentru

odul lectoral, monitorizările succesive ale

aplicării L /2001 privind Liberul Acces la

Informaţii sau ale cheltuielilor

electorale şi-au făcut efectul. Opinia publică a

fost aliatul nostru cel mai important. De aceea,

după ce Adunarea Generală a Asociaţiei din

septembrie 2004 a dat direcţia, acţiunile

noaste au stat sub semnul rapidităţii şi al

coerenţei.

Gravitatea situaţiei ne-a obligat la utilizarea

unor mijloace de reacţie atipice. Doar astfel am

putut contribui la modificarea unor prevederi

legislative privind organizarea alegerilor

atunci când partidele politice dăduseră greş.

Au urmat trei luni de presiuni concertate. Deşi

avertizasem că frauda electorală este posibilă,

am constatat că graniţa dintre posibil şi real

este uşor de trecut în cazul unor alegeri

strânse, pe fundalul unei legislaţii lacunare.

esul

electoral în zona rurală a determinat acţiunile

noastre. Situaţia deplorabilă a organizării

alegerilor, impactul şi abuzul constant al

acţiunilor administraţiei locale în procesul

electoral, inclusiv în ziua votării, ne-a obligat

la reacţii concrete. În 2004 am putut, pentru

pr ima dată, observa l iber aleger i le

parlamentare şi prezidenţiale. Am putut

constata ceea ce doar presupuneam: 14 ani

alegerile parlamentare nu fuseseră nici

complet libere, nici total corecte. Sistemul

politic dezechilibrat şi corupţia generalizată

fuseseră permise de această realitate. Or,

când a apărut, în 1990, asociaţia noastr

urmărea să stopeze tocmai aceste practici.

Ce între octombrie şi

decembrie 2004 a fost doar o minimă şi tardivă

reparaţie. Pe plan electoral, reforma este încă

la timpul viitor. Şi de data aceasta ştim: putem

să influenţăm procesul.

După alternanţa prezidenţială din decembrie

2004 şi promovarea unei noi majorităţi de către

noul preşedinte, viaţa politică s-a transformat.

Efectul pervers al simultaneităţii alegerilor

parlamentare şi prezidenţiale s-a manifestat

aducând în actualitate o criză reziduală a

sistemului politic românesc: criza regimului

instituţional. Conflictul latent dintre cele două

axe ale executivului, preşedinte şi guvern,

existent şi în perioada monocoloră a

corespondenţei politice dintre majoritatea

parlamentară, guvern şi preşedinte riscă să se

transforme într-o confruntare instituţională

deschisă. Amânarea rezolvării tensiunii

constituţionale privind raportul instituţional

dintre preşedinte şi guvern se răzbună. Pentru

prima dată după 1990, preşedintele nu

aparţine partidului care a obţinut majoritatea

relativă în alegerile parlamentare.

În noul context, obiectivele APD trebuie

adaptate. Dacă, din perspectivă politică, anul

2005 părea să aducă o nouă formulă politică:

bipolarizarea, evoluţia partidelor şi alianţelor

de tot felul nu a condus la consolidarea

tendinţei. Dacă cele două formaţi

lianţa şi PSD, au obţinut 68% din

voturi şi 83% din mandate, evoluţia lor politică

nu a urmat direcţia indicată de electorat.

Alianţa D apare astăzi mai mult ca o formulă

electorală, iar PSD este în căutarea unui nou

echilibru. Dar sondajele de opinie păstrează,

dincolo de divergenţele existente între partide,

o tentă bipolară. Datorită acesteia, PRM nu a

profitat de noul context şi nu a crescut la nivelul

intenţiei de vot. Evoluţia opiniei publice ne

obligă la o strategie de reacţie în raport cu

sistemul de partide existent şi în cadrul
acestuia.

ă



Calculul politic şi-a dovedit însă limitele.

Premierul Alianţei a primit votul de investitur ,

dar problemele Alianţei, ca formulă politică, s-

au manifestat rapid. Incapacitatea de a

negocia o soluţie de compromis în decembrie

2004 a prelungit excesiv confruntarea

electorală. Ambiguitatea instituţională a

devenit marca guvernării. Lipsa de armonie,

caracterul forţat al colaborării, conflictele de

autoritate au relevat publicului larg gradul de

improvizaţie al Alianţei. Formula de coaliţie

practicată deAlianţă nu a favorizat promovarea

politicilor publice, ci doar numirea unor

persoane agreate în poziţii de decizie.

Politizarea funcţiilor de conducere a continuat,

dar colorată curcubeu.

Anul 2004 a demonstrat că

electoratul

românesc s-a schimbat. Capacitatea partidelor

de a manipula opţiunile alegatorilor s-a redus

simţitor. Dincolo de controlul conjunctural şi

întotdeauna contraproductiv al media, dincolo

de înşe lă toarea fo r ţa re a migră r i i

unidirecţionale a aleşilor locali, dincolo de

dezechilibrul politic artificial, alegătorii şi-au

înţeles rolul. Până acum spectator al jocului

electoral, alegătorul s-a mobilizat

De aceea, rolul Asociaţiei Pro Democraţia

rămâne important. Cetăţenii ne-au acordat

sprijinul, voluntarii au dovedit motivaţie şi

profesionalism, principiile democraţiei şi

statului de drept au trecut din teorie în practică:

toate acestea ne onorează şi ne obligă.

Participarea democratică rămâne slabă,

corupţ ia rez is tă asal tu lu i e lectora l ,

clientelismul se reproduce dincolo de

alternanţe, sărăcia favorizează extremismul şi

intoleranţa şi afectează încrederea în

democraţie. Sunt tot atâtea motive caAsociaţia

Pro Democraţia să îşi continue, cu cel puţin

acelaşi ritm, activitatea. Succesul depinde

doar de capacitatea noastră de a ne mobiliza.

ă

, la 15 ani de la

primele alegeri postcomuniste,

, dar nu atât

în favoarea unui partid sau al altuia, ci ca un

autentic arbitru. Cristian Pîrvulescu







Perioada

Scopul

Oraşele/ Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

martie 200 martie 2006

Consolidarea standardelor de calitate, de
transparenţă şi de integritate ale administraţiei
publice locale, precum şi dezvoltarea
capacităţii acesteia de a gestiona în mod
corect problemele de interes local.

Arad, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Drăgăşani,
Oneşti, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Timişoara,
Turda.

Dezvoltarea unui proces de îmbunătăţire a
activităţii administraţiei publice locale în 10-12
oraşe din România, în sensul creşterii
măsurilor anticorupţie şi a transparentizării
activităţii administraţiei publice locale.

Programul a debutat prin organizarea, la
nivelul fiecăruia dintre oraşele implicate, a unor
Grupuri pentru Integritate Locală (GIL),
alcătuite din reprezentanţi ai diverselor
sectoare de activitate: administraţia locală,
ONG, mass-media, sectorul de afaceri,

precum şi magistraţi, profesori şi alte persoane
interesate.

Una dintre cele mai complexe activităţi a fost
real izarea cercetăr i i pr iv ind nivelu l
transparenţei şi integrităţii în activitatea
administraţiilor publice locale din oraşele
impl icate, cercetare ce a
desfăşurarea unor interviuri cu persoane
resursă şi interpretarea datelor primite în urma
cererilor făcute administraţiilor locale în funcţie
de patru indicatori:

accesul la informaţie;

transparenţa decizională;

participarea publică;

integritatea.

Raportul complet, realizat în parteneriat cu
Transparency International - România,
cuprinde o analiză a integrităţii administraţiei
publice locale la nivel general, precum şi la
nivelul fiecăreia dintre localităţile implicate în
proiect, şi poate fi accesat pe pagina noastră
de internet, la www.apd.ro.

În anul 2005, membrii GIL au participat la un
training pe planificare strategică pentru
elaborarea, după stabilirea problemelor

prioritare, a Strategiilor pentru Integritate
Locală ce au fost propuse, mai apoi,
autorităţilor locale.

După elaborarea strategiei, GIL a demarat
procesul de advocacy pentru adoptarea
Strategiei în Consiliul Local. Acest demers a
fost inegal în cele 10 oraşe, succesul
activităţilor de advocacy depinzând foarte mult
de disponibilitatea primarului din localitatea
respectivă de a susţine proiectul. Doar într-un
singur oraş, Braşov, Strategia propusă a fost
clar respinsă, deşi Primarul a afirmat că va face
o strategie proprie.

În cele din urmă, din 10 localităţi, cinci au
adoptat Strategia propusă de GIL: Bacău,
Drăgăşani, Oneşti, Râmnicu-Vâlcea, Turda. În
Timişoara, au fost adoptate direct măsuri pe
care GIL le-a propus (precum stabilirea unor
limite pentru cadourile ce trebuie declarate de
către funţioarii publici sau restructurarea
departamentului de achiziţii publice). De
asemenea, Cosiliul Local din Sibiu, deşi nu a
adoptat un Cod de conduită pentru aleşii locali,
a inclus în noul regulament intern multe din
propunerile existente în Codul de conduită.
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La Arad şi Cluj-Napoca, procesul de advocacy

pentru adoptarea strategiilor continuă, la Cluj-

Napoca existând intenţia de a include Strategia

pentru Integritate Locală în Strategia de

dezvoltare a municipiului.

Principalele instrumente incluse în strategiile

adoptate de către consiliile locale sunt:

in fo rmarea ce tă ţen i lo r asupra

declaraţiilor de avere şi de interese ale

consilierilor locali;

afişarea rapoartelor anuale de activitate

ale consilierilor locali;

îmbunătăţirea informării cetăţenilor cu

privire la activităţile autorităţilor locale;

redefinirea structurii organizatorice a
imăriei, prin realizarea biroului unic”;

organizarea de întâlniri periodice cu
Comitetele Consultative Cetăţeneşti la
nivel de cartiere;

informarea trimestrială a cetăţenilor cu
privire la cheltuielile publice;

verificarea incompatibilităţilor;

adoptarea unor declaraţii împotriva
migraţiei politice;

implicarea cetăţenilor în procesul de
luare a deciziilor;

dezvoltarea unor grupuri de lucru în
sensul instituţionalizării parteneriatului
public-privat;

transparentizarea achiziţiilor publice.

Tot în anul 2005, echipa de proiect a început
lucrul pentru redactarea unui studiu bazat pe
experienţa acumulată în implementarea
proiectului. Intitulat Cine se teme de
integritate? , materialul prezintă câteva
probleme majore legate de integritate şi
sugerează modalităţi realiste de îmbunătăţire a
integrităţii la nivelul administraţiei locale.
Asumându-şi dorinţa de a redacta un manual-
analiză a paşilor ce trebuie urmaţi pentru
realizarea unui proiect pe integritate, acest
material constituie o resursă excelentă pentru
toţi cei ce doresc să demareze un proiect
similar.

Activităţile planificate pentru anul 2006 în
cadrul acestui proiect includ încheierea
redactării şi tipărirea manualului Cine se teme
de integritate?" şi organizarea unei conferinţe
finale a proiectului.Această conferinţă finală va
fi destinată evaluării modului în care s-a derulat
proiectul în cele 10 localităţi, a formulării unor
concluzii privind implementarea proiectului şi a
discutării unor idei de planuri viitoare.

ţ

Fundaţia TransFORMA, Transparency
International - România
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Programul MATRA al Ministerului de Afaceri
Ex te rne d in Olanda pr in Funda ia
TransFORMA

104.825 USD
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Finanţator

Buget

Parteneri

Conferi ţn ă în cadrul proiectului (Sinaia, februarie 2005)Integritate în Administra ă ăţia Public Local



Perioada

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Grupuri ţintă

Realizările proiectului

ianuarie - decembrie 2005

Braşov

extinderea reţelei DIALOG în localitatea
Tărlungeni;

creşterea gradului de informare a 3.000
de cetăţeni din Braşov şi 500 din
Tărlungeni cu privire la metodele de
implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor
publice la nivel local;

identificarea, recrutarea şi formarea a 25
de lideri de opinie din două cartiere ale
Braşovului pentru a forma un Comitet
Consultativ Cetăţenesc, compus din
cetăţeni interesaţi să se implice în
p ro iec te rep rezen ta t i ve pen t ru
comunitate;

remedierea deficienţelor în activitatea
unui serviciu public local prin implicarea
membrilor Comitetului Consultativ
Cetăţenesc din cartierele ţintă, în
parteneriat cu administraţia publică
locală, în elaborarea şi implementarea
planului de optimizare.

Preşedinţii şi administratorii asociaţiilor
de proprietari din două cartiere ale
Braşovului. Aceştia urmau să fie implicaţi
în identificarea şi rezolvarea problemelor
unui serviciu public. Liderii de opinie şi
cetăţenii urmau să fie informaţi cu privire
la necesitatea implicării în procesul de
luare a deciziilor publice;

Reprezentanţi ai administraţiei publice
locale, membri ai departamentelor
specializate ale primăriei sau ai
s t r uc tu r i l o r i ndependen te ca re
a d m i n i s t r e a z ă s e r v i c i i p u b l i c e
subordonate Consiliului Local. În proiect
s-a plănuit, de asemenea, să fie implicaţi
şi consilieri locali, membri ai comisiilor de
specialitate în a căror subordonare se află
activitatea serviciului public ales spre
optimizare;

Un grup ţintă secundar l-a reprezentat
mass-media din Braşov care urma să fie
implicată în promovarea proiectului la
nivelul comunităţii şi în informarea
cetăţenilor despre rolul şi atribuţiile
administraţiei publice locale;

Proiectul viza, de asemenea, 200 de
cetăţeni din localitatea Tărlungeni care
sunt implicaţi în identificarea şi
prioritizarea problemelor la nivel local.

În cadrul acestui proiect, au fost desfăşurate
activităţi dedicate Zilei Copilului prin Comitetul
Consultativ Cetăţenesc Craiter şi a fost
demarată o campanie de monitorizare privind
aplicarea Legii 544/2001 (Legea privind Liberul
Acces la Informaţii de Interes Public).

Ident i f icarea problemelor cetăţeni lor
municipiului Braşov s-a realizat prin
intermediul Biroului de Consiliere pentru
Cetăţeni Braşov (BCC Braşov), care a realizat
un raport în care au fost sintetizate problemele
beneficiarilor săi în perioada ianuarie - mai
2005.

Astfel, în 29 iunie 2005, a avut loc, la Prefectura
Braşov, o întâlnire cu reprezentanţi ai
instituţiilor publice locale din Braşov, cu
participarea unui reprezentant al Institutului de
Politici Publice. De asemenea, au fost invitaţi
reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, lideri
de opinie şi reprezentanţi ai Birourilor de
Consiliere pentru Cetăţeni din zonă.

Majoritatea problemelor semnalate de către
cetăţeni, relevate în raportul BCC Braşov,
aveau ca sursă comunicarea defectuoasă a
instituţiilor publice cu cetăţenii. Instituţiile
publice au recunoscut că au mari deficienţe în
oferirea de informaţii publice cetăţenilor. De
aceea, s-a hotărât ca serviciul public vizat
pentru a fi îmbunătăţit să fie departamentul de
informare - relaţii cu publicul. Îmbunătăţirea
acestui serviciu ar determina o reducere a
problemelor adresate de cetăţeni acestor
instituţii şi ar genera creşterea gradului de
încredere a cetăţenilor în instituţiile publice prin
transparentizarea activităţii acestora din urmă.

Deoarece s-a constatat că această
comunicare defectuoasă între instituţia publică
şi cetăţean se manifestă la nivel generalizat, a
fost stabilită, împreună cu grupul de lucru, o
listă de 38 de instituţii care să fie monitorizate şi
evaluate din punc de vedere al organizării
departamentului conform prevederilor Legii
544/2001: Consiliul Judeţean, Prefectura,
Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,
Autoritatea Rutieră Română, Casa Asigurărilor
de Sănătate a Judeţului Braşov, Casa
Judeţeană de Pensii, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, Direcţia pentru Dialog,
Familie şi Solidaritate Socială, Direcţia
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Generală de Sănătate Publică, Direcţia
Sanitar-Veterinară, Direcţia Judeţeană pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţia
pentru Sport, Direcţia Silvică, Direcţia
Regională Vamală, Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi
Cinegetic, Institutul de Statistică şi Studii
Economice, Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă, Oficiul Judeţean de Cadastru,
Geodezie şi Publicitate Imobiliară, Oficiul
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor,
Judecătoria, Tribunalul, Curtea de Apel,
Parchetul de pe lângă Judecătorie, Parchetul
de pe lângă Tribunal, Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel, Avocatul Poporului, Parchetul
Naţional Anticorupţie - Biroul Teritorial Braşov,
Serviciul Român de Informaţii, Centrul Militar
Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara
Bârsei”, Pol i ţ ia Municipiului Braşov,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspecţia în
Construcţii, Garda de Mediu.

Programul DIALOG a fost extins în localitatea
Tărlungeni din judeţul Braşov, localitate în care
s-a coagulat un grup de iniţiativă determinat să
acţioneze pentru dezvoltarea comunităţii.

Tărlungeni este o localitate eterogenă etnic, cu
probleme sociale diverse: nivel ridicat al
şomajului, comunitate rromă numeroasă etc.
De altfel, în decursul timpului, locuitori ai
localităţii Tărlungeni au sesizat Biroului de
Consiliere pentru Cetăţeni, care funcţionează
în cadrul Braşov, multiple
deficienţe în activitatea administraţiei publice

locale, precum nerespectarea Legilor
544/2001 şi 52/2003.

Componenţa grupului de iniţiativă: liderul
grupului de iniţiativă este Ruxandra
Dumitrescu. Din grupul de iniţiativă fac parte:
Valentina Blanu, Lenke Boros, Ciobanu,
Corina Fejer, Alexandru Jica, Andrada
Munteanu, Raluca Şoană, Rare Şoană,
Andreea Vajda, Gabriel Bercea, Mihai Bercea,
Bebe Fejer, Alice Dumitru, Ioana Sinta. Grupul
de iniţ iativă beneficiază de sprij inul
consilierului local Ligia Şoană.

Activităţile desfăşurate includ

Grupul de iniţiativă din comuna Tărlungeni, sat
Zizin, judeţul Braşov, a fost consiliat în
demersul de obţinere a personalităţii juridice
proprii. Organizaţia nou-înfiinţată va purta
numele Asociaţia Ambasadorii Zizinului”.
Astfel, grupul de iniţiativă a fost consiliat în
ceea ce priveşte redactarea statului Asociaţiei

demersul concret care trebuie urmat, acest
proces fiind în curs de definitivare.

A fost conceput un chestionar pentru
identificarea nevoilor localităţii Tărlungeni,
pentru a se radiografia gradul de cunoaştere a
Legilor 52/2003 (Legea privind Transparenţa
Decizională) şi 544/2001, a stadiului aplicării
acestora, gradul de încredere al locuitorilor
comunităţii faţă de reprezentanţii administraţiei
publice locale, aleşi sau numiţi. Chestionarul
este în curs de aplicare într-un număr de 200
de exemplare, proporţional cu populaţia
fiecărui sat (sat Zizin - 57 de chestionare, sat

Tărlungeni - 93 de chestionare, sat Purcăreni -
41 de chestionare, Cărpiniş - 9 chestionare).
Sunt intervievate persoane adulte (cu drept de
vot) cu domiciliul în Tărlungeni. Operatorii de
interviu sunt voluntari din grupul de iniţiativă
cetăţenească.

A fost conturată o metodologie de monitorizare
a aplicării Legii 544/2001 de către administraţia
publică locală din Tărlungeni. Monitorizarea a
fost demarată în luna ianuarie 2005.
Monitor izarea va testa transparenţ
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte
furnizarea informaţiilor produse şi gestionate
conform legii, disponibilit şi capacit de
a furniza aceste informaţii în baza Legii
544/2001.

Charles Stewart Mott Foundation

10 750 USD

În reţeaua DIALOG
Fundaţia Comunităţii Sibiu - contractor
principal
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar
Focşani, Asociaţia Etnocultură Miercurea Ciuc

Dialog T - Iniţiativa
cet ţeneascâ din comuna T rlungeni
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Consiliere pentru obţinerea personalităţii
juridice proprii

Identificarea nevoilor comunităţii

Monitorizarea aplicării Legii 544/2001
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Perioada

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

ianuarie 2005 - ianuarie 2006

îmbunătăţirea competenţelor/abilităţilor a
cinci funcţionari publici şi consilieri locali
din Braşov referitor la implementarea
Legii 52/2003 privind Transparenţa
Decizională în Administraţia Publică şi a
Legii 544/2001 privind Liberul Acces la
Informaţii de Interes Public;

creşterea gradului de informare pentru
1.000 de cetăţeni în ceea ce priveşte
Legile 52/2003 şi 544/2001 şi modul de
elaborare şi execuţie bugetară pentru
Braşov;

asigurarea, în fiecare trimestru, a
consultării publice cu privire la deciziile
locale de interes public pentru Braşov.

Proiectul de faţă a fost derulat în cadrul reţelei
DIALOG, coordonatorul său fiind Fundaţia
Comunităţii Sibiu. În cadrul proiectului au fost
desfăşurate următoarele activităţi:

În cadrul acestui proiect, au fost organizate
două întâlniri ale Grupului de lucru pentru
conturarea programului de desfăşurare a
activităţilor.

Au avut loc patru dezbateri publice organizate
de Primăria Municipiului Braşov la iniţiativă
proprie, dar fără referire la Legea 52/2003. La
dezbaterile organizate în datele de 17, 21, 23 şi
24 martie au participat 350 de persoane.

La solicitarea APD Club Braşov, Primăria
Municipiului Braşov a organizat două
dezbateri: una în data de 28 aprilie 2005,

privind regulamentul de parcare în Municipiul
Braşov, şi alta în data de 23 iunie 2005, privind
impozitele şi taxele locale pentru anul 2006. La
solicitarea cetăţenilor, Agenţia de Protecţia
Mediului a organizat, în data de 21 septembrie
2005 o dezbatere pentru amenajarea unui
spaţiu.

Reprezentanţii Clubului APD Braşov au
participat la realizarea pliantului referitor la
Legea 52/2003 pentru Kolping România şi la
distribuirea lui, prin intermediul caravanelor,
într-un număr de 1.000 de exemplare în judeţul
Braşov.

Membrii Clubului APD Braşov au redactat
broşura Cum s-au cheltuit banii municipiului
Braşov. Execuţia bugetară în 2004" şi au
distribuit un număr de 000 de exemplare prin
intermediul Clubului APD Braşov, al Centrului de

Informaţii pentru Cetăţeni, Braşov - Primăria
Braşov şi al Consiliulului Judeţean Braşov.

În cadrul proiectului, Fundaţia Comunităţii
Sibiu a tipărit câte 1 000 de pliante pentru
fiecare oraş implicat în proiectul Dialog, pliante
informative cu privire la Legea 544/2001 şi
Legea 52/2003. Acestea au fost distribuite la
sediul Clubului APD Braşov şi Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei
Municipiului Braşov.

În cadrul aceluiaşi proiect, a fost desfăşurată o
monitorizare, cu ajutorul Legii 544/2001, a
modului de aplicare a Legii 571/2004 cu privire
la protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii. Rezultatele
raportului au fost date publicităţii în cadrul
conferinţei de presă organizate în data de 15
decembrie 2005.
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Întâlniri ale grupului de lucru

Dezbateri publice

Materiale informative

Monitorizarea modului de aplicare a Legii
571/2004

,
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Seminar de instruire în cadrul proiectului Administrare eficientă prin participare publică



Finanţator

Buget

Parteneri
National Endowment for Democracy

8.210 USD

Fundaţia Comunităţii Sibiu - contractor
principal, Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar, Focşani.

Perioada

Scop

Obiective

Realizările proiectului

martie - iunie 2005

Întărirea participării cetăţenilor la procesul de

luare a deciziilor la nivel local în Bosnia
Herţegovina şi România prin folosirea

forumurilor deliberative democratice, dar şi

prin împărtăşirea de experienţe în promovarea

participării cetăţeneşti în cele două ţări.

experimentarea implicării cetăţeneşti în
procesul de luare a deciziilor la nivel local,
în identificarea şi rezolvarea de probleme
specifice comunităţii;

întărirea cooperării între instituţiile locale
şi cetăţeni în procesul de luare a
deciziilor;

dezvoltarea experienţei anterioare în
implicarea cetăţenilor prin folosirea une

abordări specifice - aceea a forumurilor

deliberative.

Prin acest proiect, Clubul APD Cluj-Napoca şi-

a propus să contribuie la folosirea forumurilor

deliberative ca metodă de consultare a

cetăţenilor înainte ca deciziile să fie luate la

nivel local în cele două ţări.

ul

le proiectului

,

�

�

�

În anul 2005, repezentanţii Clubului APD
Braşov au susţinut o serie de seminarii pe tema
participării publice, la Poiana Braşov (judeţul
Braşov), între 20 şi 22 mai 2005, la Băile
Olăneşti (judeţul Vâlcea), între 15 şi 17 iulie
2005, şi la Greşu (judeţul Vrancea), între 6 şi 8
noiembrie 2005.

Scopul seminariilor a fost acela de a transfera
cunoştinţe şi experienţe privind participarea
publică către reprezentanţi ai administraţiei
locale din comunităţi mici ale judeţelor Braşov,
Vâlcea şi Vrancea.

Seminariile s-au focalizat pe următoarele
teme: conceptul de participare cetăţenească;
Legea 52/2003 privind transparenţa în
administraţia publică: prezentare generală;

cerinţe minime pe care trebuie să le
îndeplinească autorităţile administraţiei
publice în informarea cetăţenilor, conform Legii
52/2003; informarea cetăţenilor şi asigurarea
accesului liber la informaţia de interes public, în
baza Legii 544/2001; aplicarea principiului
consultării cetăţenilor şi a asociaţiilor legal
constituite; metode de punere în practică a
principiului participării active a cetăţenilor la
luarea deciziilor administrative.

La seminarul din judeţul Braşov au participat
un număr de 26 de reprezentanţi ai
administraţiei publice locale din nouă
comunităţi mici ale judeţului şi ai Consiliului
Judeţean Braşov. Aceştia sunt atât membri ai
consiliilor locale, cât şi funcţionari publici în a
căror responsabilitate intră aplicarea Legilor
52/2003 şi 544/2001.

Seminarul din Vâlcea s-a bucurat de prezenţa
a 28 de participanţi, reprezentanţi ai
administraţiei publice locale din 10 comunităţi
mici ale judeţului Vâlcea, membri ai consiliilor
locale şi funcţionari publici în a căror
responsabilitate intră aplicarea Legilor
52/2003 şi 544/2001.

La seminarul din judeţul Vrancea au participat
19 persoane: reprezentanţi ai administraţiei
publice locale din nouă comunităţi mici ale
judeţului, membri ai consiliilor locale şi
funcţionari publici în a căror responsabilitate
intră aplicarea Legilor 52/2003 şi 544/2001

Fundaţia Konrad Adenauer - Biroul din
România

.

Finanţator



Seminarul internaţional care a fost organizat la
Sinaia, în luna mai 2005, a oferit participanţilor
posibilitatea de a învăţa din experienţa
celorlate persoane implicate în proiecte de
participare cetăţenească. De aceea, seminarul
internaţional a adus faţ ţ ţi ai
o rgan iza ţ i i l o r neguvernamenta le

ţiei publice locale din

-

În cadrul seminarului, au fost discutate
modal i tă ţ i le pr in care organ iza ţ i i le

neguvernamentale şi instituţiile publice implică
cetăţenii în luarea deciziilor şi schimbul
opinii despre îmbunătăţirea acestui proces în
cele două ţări.

Pentru dezvoltarea componentei de
sustenabilitate, organizaţiile partenere au
organizat, cu participanţi din cele două ţări, un
forum deliberativ pe tema corupţiei. În cadrul
acestui forum deliberativ a fost gândit un plan
de acţiune comun pentru municipalităţile
prezente din ambele state.

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, prin
rogramul East-East

10.450 USD, din care 9.500 USD finanţare
FSD şi 950 USD contribuţie Club APD Cluj

Fundaţia Civitas pentru Societate Civilă, Cluj-
Napoca, Comitetul Helsinki, Tuzla şi Banjaluka

ă în fa ă reprezentan
ş i

administra Carei, Zalău,
Cluj, Baia Mare şi Oradea, din România, şi din
Zvornik, Banjaluka, Mostar Bihac şi Tuzla din
Bosnia Herţegovina.

de
P

-
Napoca

Finanţator

Buget

Parteneri

Perioada

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

noiembrie 2004 octombrie 2005

reşterea nivelului de informare a 1500 de
cetăţeni din municipiul Braşov privind rolul,
structura şi atribuţiile instituţiilor publice locale;
îmbunătăţirea accesului la serviciile de
informare şi consiliere privind următoarele
domenii: asistenţă socială, asigurări sociale,
raporturi de muncă, drepturi şi obligaţii civile,
impozite şi taxe, servicii publice, sănătate
publică, protecţia copilului, protecţia
consumatorului , regimul propr ietăţ i i ,
învăţământ şi procedură notarială.

consiliere specializată -

sprijin - solicitantul va fi sprijinit în
întocmirea documentelor legate de
rezolvarea problemei;

reprezentare - solicitantul va fi
reprezentat în faţa autorit ţilor pentru
rezolvarea problemei.

asistenţ
protecţia

consumatorilor;

drepturi şi obligaţii civile;
ţii; impozite şi taxe; ţ

protecţia copilului şi
servicii publice.

Un număr de 329 de cetăţeni au fost informaţi
şi consiliaţi conform principiilor BCC:
independenţă, imparţialitate, gratuitate şi
confidenţialitate. Cele mai frecvente cereri au
vizat următoarele domenii: drepturi şi obligaţii
civile (102), servicii publice (80), regimul
proprietăţii (41) şi asigurări sociale (34).

A fost realizată şi publicată broşura “Ghidul
cetăţeanului” într-un tiraj de 1500 de
exemplare. Broşura este structurată pe
următoarele capitole: autorităţile administraţiei
publice; participarea cetăţenilor la luarea
deciziei publice; serviciul public; servicii proprii
ale Primăriei Municipiului Braşov; alte instituţii
care oferă servicii populaţiei; Biroul de
Consiliere pentru Cetăţeni prezentare;
Asociaţia Pro Democraţia prezentare;
telefoane utile. Broşura cuprinde informaţii cu

aleşii locali date de contact şi comisiile din
care fac parte şi este disponibilă la
www.apd.ro.

În plus, au fost organizate patru sesiuni
informative:

sesiunea de informare privind lansarea
liniei de finanţare PHARE 2003/005-
551.01.05/ 02.02, pentru Birourile de
Consiliere pentru Cetăţeni din regiunea
centru (organizată împreună cu Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile). La
întâlnire au participat reprezentanţi a 22
de organizaţii neguvernamentale.

sesiunea de informare cu tema “O lume
globală, o oportunitate pentru tineri” care
a avut ca grup ţintă tinerii şi în cadrul
căreia subiectele abordate au vizat
oportunităţi de studiu şi de lucru pentru
tineri în Uniunea Europeană şi SUA.

esiunea de informare cu tema “Munca în
străinătate - ce trebuie să ştii?”. La
sesiunea de informare au participat dna
Dana Pascu, reprezentant Inspectoratul
Teritorial de Muncă şi dna Gabriela
Brănescu, reprezentând Casa Judeţeană
de Pensii Braşov. La întâlnire au fost
prezentate drepturile de care beneficiază
persoanele ce lucrează în afara
României, recunoaşterea internaţională a
diplomelor etc.

C

solicitantul va fi
ajutat de un consilier specializat pe
domeniul sau pe problema respectivã;

ã

sãnãtate; ã socialã; asigurãri
sociale; raporturi de muncã;

regimul
proprietã învã ãmânt;
procedurã notarialã;

s

Serviciile BCC

Domeniile de consiliere

�

�

�
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Şedin şoaraţă a Consilului Local al Tinerilor Timi

Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Parteneri

2005 - 2007

Promovarea participării tinerilor din Timişoara
la procesul de luare a deciziilor publice pe
problemele care îi privesc.

Timişoara

responsabilizarea tinerilor în ceea ce
priveşte identificarea şi soluţionarea
propriilor probleme;

creşterea gradului de participare a
tinerilor la identificarea şi rezolvarea
problemelor comunităţii locale;

includerea tinerilor de către autorităţile
locale ca parteneri în proiectarea
dezvoltării locale.

A fost constituit cel de-al doilea Consiliu Local
al Tinerilor din Timişoara şi membrii acestuia
au fost asistaţi în activităţile pe care le iniţiază şi
desfăşoară.

Consiliul Local al Tinerilor Timişoara are drept
misiune să asigure reprezentarea tinerilor în
comunitate, oferind acestora posibilitatea de a-
şi exprima opiniile şi de a-şi promova propriile
proiecte.

CLT-Timi oara s-a format prin alegeri
organizate în conformitate cu prevederile unei
legi electorale pentru care şcolile timişorene
reprezintă circumscripţiile electorale. Consiliul
Local al Tinerilor din Timişoara reuneşte 32 de
tineri din clasele IX-X şi are un mandat de doi
ani.

În cadrul acestui proiect, tinerilor li se oferă
posibilitatea de a cunoaşte mecanismele
alegerilor democratice, şansa de a-şi pune în
valoare calităţi care mai rar sunt evidenţiate în
procesul instructiv-educativ în şcoli şi în familii,
legate de conduita lor civică, de calitatea lor de

cetăţeni, de membri ai comunităţii locale din
care fac parte.

Consiliul Local Timişoara şi Departamentul
pentru Tineret Timiş

Asociaţia MasterForum contractor principal
Institutul Intercultural Timişoara, Primăria
Municipiului Timişoara, Consiliul Local
Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş, Departamentul pentru Tineret Timiş

�

�

�

ş

-

� sesiunea de informare cu tema

“Standardele un pas necesar pentru
integrarea în Uniunea Europeană” în
cadrul căreia ne-a fost partener Camera
de Comerţ şi Industrie Braşov, s-a adresat
firmelor şi persoanelor fizice autorizate.

La această sesiune au participat 33 de
reprezentanţi ai agenţilor economici.

În luna aprilie 2005 Biroul de Consiliere pentru
Cetăţeni Braşov a primit vizita domnului
Jonathan Sheele, Şeful Delegaţiei Comisiei
Europene în România.

Balkan Trust for Democracy

17.534 USD

Finanţator

Buget



Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buget

Parteneri

octombrie 2005 - decembrie 2005

Creşterea nivelului de implicare a cetăţenilor în
luarea deciziilor la nivelul administraţiei publice
locale prin crearea unui mecanism de
consultare permanentă a cetăţenilor.

Cluj-Napoca

formarea unor Comitete Consultative
Cetăţeneşti la nivelul municipiului Cluj-
Napoca;

facilitarea relaţiilor dintre aceste comitete
şi structurile administraţiei publice locale

(Consiliul Local, Primarul, aparatul
administrativ din subordinea Primarului şi
a Consiliului Local);

instituţionalizarea, la nivelul administraţiei
publice locale, a unor proceduri de
consultare a Comitetelor Consultative
Cetăţeneşti în procesul de luare a
deciziilor.

Prin acest proiect, Clubul APD Cluj a reuşit să
formeze Comitete Consultative Cetăţeneşti la
nivelul a patru cartiere din municipiul Cluj-
Napoca şi să faciliteze întâlniri ale Comitetelor,
la care au luat parte reprezentanţi ai
administraţiei publice locale responsabili de
domeniile semnalate de către cetăţeni ca fiind
problematice.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

1.378 USD

Prim unicipiului Cluj-Napoca

�

�

�
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Asociaţia Pro Democraţia a organizat, în
colaborare cu Ministerul Justiţiei, un proces de
consultare cu privire la modul în care trebuie
îmbunătăţi te reglementări le legislat ive
referitoare la finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale.

Pentru aceasta, au fost organizate o serie de
mese rotunde în Cluj-Napoca (28 octombrie),
Galaţi (4 noiembrie), Craiova (11 noiembrie), Iaşi
(18 noiembrie) şi Timişoara (25 noiembrie), prin
intermediul cărora Ministerul Justiţiei şi APD au
dorit să asigure un cadru de dezbateri la care să
participe senatori şi deputaţi, liderii filialelor
judeţene ale principalelor partide politice,
reprezentanţ i ai mediului de afaceri ,
reprezentanţi ai societăţii civile, experţi,
reprezentanţi mass-media.

Cei doi iniţiatori au aşteptat de la aceste
dezbateri conturarea unor sugestii de modificare
a legislaţiei care reglementează finanţarea vieţii
politice din România, astfel încât relaţiile dintre
mediile de afaceri şi clasa politică să devină
transparente şi de natură a nu aduce atingere
interesului public.

Principalele aspecte supuse dezbaterilor au fost:

clarificarea prevederilor Legii 43/2003 cu

privire la finanţarea activităţii partidelor

politice şi a campaniilor electorale

(exemplu: reducerile practicate de furnizorii

de servicii, abuzul de resurse publice în

campania electorală) şi discutarea

n e c e s i t ă ţ i i e l a b o r ă r i i n o r m e l o r

metodologice;

reformarea sistemului subvenţiei publice

pentru partidele politice, ţinând cont de

respectarea cerinţelor transparenţei pentru

toate formele de finanţare a unui partid şi de

rezultatele obţinute pe parcursul întregului

ciclu electoral;

introducerea unor sancţiuni pentru abateri

grave de la lege;

eficientizarea şi responsabil izarea

controlului;

creşterea elementelor de transparenţă.

Preocupările privind modificarea legislaţiei care

reglementează acest domeniu s-au înscris în

eforturile pe care atât autorităţile statului, cât şi

societatea civilă le-au întreprins pentru a

combate fenomenul corupţiei, modificarea

legislaţiei privind finanţarea partidelor politice

reprezentând o prioritate a Strategiei Naţionale

Anticorupţie pe perioada 2005-2007.

Concretizarea eforturilor depuse de cei doi

parteneri a constat în adoptarea, cu câteva

modificări, de către Parlamentul României, a

proiectului de lege redactat de Ministerul Justiţiei

cu sprijinul Asociaţiei Pro Democraţia. În ciuda

modificărilor suferite în Parlament - modificări

considerate de Asociaţia Pro Democraţia destul

de problematice - legea adoptată de Parlament

îmbunătăţeşte în mod substanţial condiţiile care

reglementează finanţarea partidelor politice şi a

campaniilor electorale prin eliminarea zonelor gri

de finanţare politic

şi transparentizarea cotizaţiilor

către partidele politice. De asemenea, este de

subliniat trecerea controlului de la Curtea de

Conturi către Autoritatea Electorală Permanentă

ţ înăsprirea

sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor

legale.

�
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�

�

�

ă, cum ar fi înregistrarea

discount-urilor,

ării politice

şi dezvoltarea unui departament specializat în

controlul finan şi



Perioada

Scopul

Obiectivele proiectului Finanţator

Buget

octombrie

a

studii
comparative

.

2005 - iunie 2006

Susţinerea unei reforme electorale eficiente în
Români , astfel încât întregul proces electoral
să fie îmbunătăţit în mod semnificativ, iar
reprezentanţii de la nivel local şi naţional ai
cetăţenilor să fie aleşi pe baza unui sistem
electoral acceptat de majoritatea populaţiei.

Centrul Naţional de Coordonare şi Centrele
Regionale de Resurse aleAPD

pregătirea întregii documentări -
necesare

sprijinirii dezbaterilor asupra reformei
electorale din România;

elaborarea unei propuneri legislative de
Cod Electoral care să rezolve toate

provocările existente în domeniul tehnicii
legislative, organizării şi administrării
procesului electoral, dar şi modificarea
sistemului electoral care este folosit
pentru alegerile locale şi a celui pentru
alegerile legislative;

susţinerea adoptării propunerii legislative
de Cod Electoral de către cele două
camere ale Parlamentului.

Primele activităţi ale acestui proiect au constat
în pregătirea documentaţiei şi demararea
cercetării pentru editarea unui studiu asupra
diferitelor sisteme electorale din statele
membre ale Uniunii Europene, plus cele din
statele în curs de aderare (Bulgaria şi
România), dar şi a propunerii legislative de
Cod Electoral.

Cercetarea pentru aceste două materiale a fost
însoţită de planificarea activităţilor de
popularizare a materialelor în rândul

cetăţenilor, jurnaliştilor, cercetătorilor,
analiştilor, dar şi al reprezentanţilor partidelor
politice româneşti pentru a aduce dezbaterea
despre reforma electorală din România în
centrul agendei politice româneşti.

Astfel, în anul 2006, în cadrul proiectului vor fi
publicate cele două cercetări mai sus
menţionate şi va fi mediatizată activitatea
Asociaţiei Pro Democraţia privind Codul
Electoral. Principalele activităţi planificate
pentru anul 2006 sunt îndreptate în direcţia
obţinerii sprijinului partidelor politice pentru
adoptarea sa în Parlamentul României.

National Democratic Institute for International
Affairs

9 900 USD

Oraşele/ Cluburile implicate

�

�

�

şi analize tehnice -

Asociaţia Pro Democraţia şi Fundaţia Kon ad
Adenauer au organizat, în data de 16 şi 17 iunie
2005, o conferinţă sub titlul Reforma
electorală - de 15 ani un subiect de actualitate”.
Scopul conferinţei a fost de a crea şi oferi
cadrul unui schimb eficient de idei între
reprezentanţi ai diferitelor partide politice, ai
unor organizaţii civice, analişti politici,
reprezentanţi ai mediului academic, experţi în
probleme electorale, jurnalişti etc.

La dezbaterea moderată de dl. Cristian
Pîrvulescu, Preşedintele Asociaţiei Pro

Democraţia, şi de dl. Gunther Dill, Directorul
Fundaţiei Konrad Adenauer - Biroul din
România, au participat dl. Stefan Krause
expert OSCE/ODIHR, dna. Marina Popescu
cercetător, Universitatea din Essex şi
International Fellowship Fellow” al Open

Society Institute, dl. Alexandru Radu
vicepreşedinte, Autoritatea Electorală
Permanentă, dl. Hermann Schmitt profesor,
Universitatea din Mannheim, dna. Frances
Millard - profesor, Universitatea din Essex, dl.
Gabor Toka - profesor, Universitatea Central
Europeană, Budapesta, dl. Cristian Preda

Lect. Dr. Univ., Decan, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Universitatea din Bucureşti, dna.
Daniela Popa - Deputat PC, vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor şi dna. Nicoleta Fotiade -
Coordonator Program,Agenţia de Monitorizare
a Presei -Academia Caţavencu.

Principala concluzie a fost ţa necesit ţii
de a avea o reformă structurală a sistemului
electoral din România. Cu toate acestea, au
apărut şi puncte divergente în aceea ce
priveşte felul în care această reformă ar trebui
înfăptuită.
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Experţii au prezentat o serie de sisteme
electorale europene, subliniind avantajele şi
dezavantajele acestora. Din acest punct de
vedere, conferinţa ţ oferit
posibilitatea parlamentarilor ţilor
instituţiilor implicate în procesul de reform

revistă a
punctelor de vedere divergente şi s-a dovedit

un foarte bun instrument de informare asupra
voinţei şi preferinţelor politicienilor în acest
domeniu.

National Democratic Institute for International
Affairs

3.120 USD

interna ional aă

ă
electorală să realizeze o trecere în

şi reprezentan
Finanţator

Buget

Partneri
Fundaţia Konrad Adenauer - Biroul din
România

Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

toata durata anului 2005

Oferirea resurselor informaţionale necesare
atât cetăţenilor interesaţi să se implice în viaţa
publică a României, cât şi funcţionarilor publici
şi oamenilor politici, în vederea ameliorării
relaţiei lor cu cetăţenii

Timişoara

creşterea gradului de implicare civică a
cetăţenilor ţării, oferindu-le instrumente
concrete de interacţiune cu administraţia
publică şi oportunităţi de manifestare în
spaţiul socio-politic;

îmbunătăţirea, pe diverse aspecte, a
comunicării cetăţeanului cu instituţiile
statului i cu structurile organizate ale
societăţii civile.

Pentru anul 2005, proiectul a constat în
menţinerea şi îmbunătăţirea unei pagini de
internet (http://resurse-pentru-democratie.org)
cu resurse privind: Coordonate de contact ale
instituţiilor publice (http://resurse-pentru-
democratie.org/coordonate.php), partidelor
politice şi organizaţiilor neguvernamentale din

România, legislaţie utilă cetăţenilor care se
confruntă cu diverse probleme civice, dar şi
descrieri accesibile ale unor concepte teoretice
legate de sfera politicului.

Fiind vorba despre o pagină de Internet, doi
dintre indicatorii clasici la care se poate apela
pentru evaluarea impactului sunt nivelul
traficului înregistrat şi feedback-ul scris primit
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Prima pagină a sec legislaţiunii dedicate ţiei din cadrul portalului "Resurse pentru democraţie"



din partea vizitatorilor. Astfel, cumulat, toate
secţiunile site-ului au beneficiat, în anul 2005,
de 196.336 de vizite, iar numărul de mesaje
primite de la beneficiari - în cea mai mare parte
laudative şi de încurajare - a fost de 128.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

172 USD

Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC
Pro Finance SRL

roiectul a fost iniţiat în anul 2003 şi se
derulează pe perioadă nedeterminată.

Finanţator

Buget

Parteneri

Notă:
P

Perioada

Scopu

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

ianuarie 2005 - decembrie 2005

Creşterea gradului de transparenţă în
exercitarea funcţiei publice în cadrul
administraţiei publice locale din judeţul
Vrancea

Focşani

evaluarea standardelor de transparenţă
ale administraţiei publice locale din 29 de
localităţi din mediul rural din Vrancea, cu
privire la modul de alocare a resurselor
financiare publice;

e v a l u a r e a s t a n d a r d e l o r d e
responsabilitate şi transparenţă în
privinţa declaraţiilor de avere şi a
declaraţiilor de interese la nivelul
Consiliului Judeţean Vrancea.

Au fost evaluate respectarea şi aplicarea Legii
544/2001 de către primăriile următoarelor
localităţi din judeţul Vrancea: Bordeşti,
Broşteni, Dumbrăveni, Andreiaşu de Jos,
Corbiţa, Ploscuţeni, Homocea, Străoane,
Bârseşti, Tulnici, Boloteşti, Coteşti, Vidra,
Dumitreşti, Ciorăşti, Cârligele, Măicăneşti,
Gugeşti, Fitioneşti, Bilieşti, Gologanu, Jariştea,
Gura Caliţei, Năruja, Câmpuri, Bogheşti,
Garoafa, Băleşti.

În urma unor reclamaţii administrative depuse
în cadrul proiectului, un număr de 11 primării au
fost determinate să facă publice datele cu
privire la achiziţiile publice efectuate în anul
2003 şi în anul 2004.

Din monitorizarea declaraţiilor de avere ale
consilierilor judeţeni din Vrancea a rezultat că
cinci dintre aleşi încălcaseră legislaţia privind
controlul averilor, potrivit unei monitorizări pe
care Clubul APD Focşani a realizat-o în luna

august 2005. Aleşii respectivi nu menţionaseră
în declaraţiile de avere sumele primite ca
indemnizaţii de la Consiliul Judeţean în anul
2004, deşi, potrivit Legii 215/2001 asupra
administraţiei publice locale şi Legii 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, sunt retribuiţi
pentru participarea la şedinţe.

În urma monitorizării, Subprefectul judeţului
Vrancea, Mircea Dragoş Valentin, fost consilier
judeţean, şi-a cerut scuze opiniei publice şi a
întocmit o nouă declaraţie de avere.

autofinanţare
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Interni

Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicat

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buget

martie - decembrie 2005

Instituţionalizarea internship-ului ca metodă de
formare şi instruire a studenţilor, prin
stimularea unui parteneriat între universităţi şi
instituţii/autorităţi publice.

Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu şi
Timişoara

oferirea unei experienţe practice, în
completarea cunoştinţelor teoretice,
studenţilor ce manifestă un interes
special pentru o viitoare carieră de
funcţionar public;

susţinerea instituţi i lor publice în
activităţile desfăşurate, prin introducerea
unei noi mentalităţi prin intermediul unor
tineri studenţi cu o pregătire deosebită în
d o m e n i i l e g a t e d e a c t i v i t a t e a
respectivelor instituţii.

În anul 2005, 40 de interni au fost plasaţi în
instituţii publice centrale şi locale. Pentru

aceasta, s-a semnat un protocol de colaborare
între Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu şi
instituţiile administraţiei locale, pentru
implementarea unui program de internship în
comunitatea sibiană. În plus, au fost stabilite
bazele dezvoltării unui program de internship
în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Programul fiecăruia dintre tinerii participanţi la
acest proiect consta în dedicarea a 16 ore pe
săptămână activităţilor de internship în
instituţiile în care erau distribuiţi. De-a lungul
celor 10 luni ale programului, studenţii au
participat la dezbateri şi seminarii pe diferite
teme de interes: drepturile omului, voluntariat,
participare publică, liberul acces al cetăţenilor
la informaţii de interes public, dar şi pe scrierea
cererilor de finaţare.

National Endowment for Democracy

e
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31.569 USD



Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buget

Parteneri

februarie - octombrie 2005

Dezvoltarea unei culturi politice active prin
dezbaterea publică, la nivel local, a unor teme
de interes pentru societate

Focşani

organizarea unui ciclu de conferinţe
publice, la Focşani, cu participarea unor
personalităţi ale vieţii publice din
România;

stimularea dezbaterii publice pe
următoarele teme: acţiuni ale societăţii
civile, securitate naţională vs. viaţă
privată, valori europene, sistemul
electoral românesc, libertatea de
exprimare.

Clubul APD Focşani a organizat patru
conferinţe publice în municipiul Focşani, sub
genericul Prelegerile democraţiei”, la care au
fost invitate personalităţi cu un interes sporit în
procesul de consolidare democratică a
României.

În data de 12 februarie 2005, dl. Cristian
Pîrvulescu, Preşedintele Asociaţiei Pro
Democraţia, a susţinut o prelegere publică pe
tema „Putere Politică şi societate civilă într-un
stat democratic”. Cu această ocazie, dl. Marius
Oprea, în acel moment cercetător la Institutul
de Istorie Recentă, a dezvoltat tema „Locul şi
rolul serviciilor secrete într-un stat de drept”.

Tot în cadrul acestei întâlniri, Clubul APD
Focşani a lansat

cartea dlui. Marius Oprea, „Moştenitorii
Securităţii”. La cele două dezbateri au
participat peste 100 de persoane.

Ce-a de-a doua conferinţă a avut loc în data de
9 aprilie 2005 şi l-a avut ca invitat pe prof. univ.
dr. Tom Gallagher, de la Universitatea
Bradford, Marea Britanie. Titlul acestei
conferinţe a fost „Uniunea Europeană şi
procesul de democratizare a României după
2000”. La această întâlnire a participat şi dl.
Cristian Pîrvulescu, Preşedintele APD, care a
conferenţiat pe tema „Reforma sistemului
electoral din România”. Totodată, Clubul APD
Focşani a lansat, pentru Foc cartea lui
Tom Gallagher, „Furtul unei naţiuni”, în
prezenţa a peste 200 de persoane.

În data de 28 mai 2005, a fost organizată cea
de-a treia conferinţă publică sub titlul
„Libertatea presei şi statul de drept”. Aceasta a
fost susţinută de dl. Stelian Tănase, jurnalist,
analist politic, scriitor, şi de dl. Mircea Toma,
directorul Agenţiei de Monitorizare a Presei -

Academia Caţavencu. Cu această ocazie a
fost lansată, în prezenţa a peste 100 de
focşăneni, ultima carte a lui Stelian Tănase,
„Clienţii lu' tanti Varvara”.

În data de 29 octombrie 2005, la invitaţia
Clubului APD Focşani, dl. Robert Turcescu a
moderat o incitantă dezbatere pe tema
„Politica şi mass-media”. Totodată, în prezenţa
a 230 de persoane, a fost lansată, pentru
publicul foc şi cartea lui Robert
Turcescu, „Dans de Bragadiru - Cum se vede
România în direct”.

Mediul local de afaceri, prin sponsori

789 USD

Ziarul de Vrancea, Diplomatic Tv Focşani,
Editura Humanitas, Editura Polirom

.
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Tiner i bri fac cuno ţăileni ă cu membrii APDştin

Perioada

Scopul

Oraşele/ Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

iulie - decembrie 2005

Stimularea implicării tinerilor în viaţa
comunităţii locale din care fac parte

Brăila

crearea unei Coaliţii locale pentru tineri,
cu sprijinul şi implicarea a cel puţin opt
dintre instituţiile şi organizaţiile locale cu
rol activ în viaţa comunităţii;

susţinerea unor dezbateri interactive în
patru dintre liceele brăilene, considerate
licee pilot, în cadrul orelor de dirigenţie de
la clasele a XI-a, pentru a se prezenta
conceptul de voluntariat şi implicare în
viaţa civică, cu beneficiile aduse în
fo rmarea ind iv idua lă ş i pen t ru
dezvoltarea comunitară durabilă a
oraşului Brăila;

crearea unei reţele pentru tinerii ce sunt
deja implicaţi în structuri de tip ONG, cu
ocazia unui Târg al Organizaţiilor
Neguvernamentale din Brăila, cu un
program bine structurat care să includă
un seminar pe tema „Impl icare
comunitară şi participare activă a tinerilor
la viaţa civică”, ziua dedicată acestui târg
încheindu-se cu o serată, pentru a oferi
oportunitatea de socializare voluntarilor
activi şi potenţialilor voluntari.

Proiectul a debutat cu crearea Coaliţiei locale
pentru t ineri , ai cărei membri sunt

reprezentanţi ai administraţiei publice (consiliu
local, primar, prefect; reprezentanţi ai
serviciilor descentralizate ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Ministerului Culturii
şi Cultelor, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru
Sport, reprezentanţi ai Centrului Judeţean de
Prevenire şi Consiliere Antidrog) reprezentanţi
ai societăţii civile, ai mass-media şi ai
organizaţiilor neguvernamentale ce lucrează
cu tinerii din Brăila.

În cadrul unei prime întâlniri cu membrii
Coaliţiei, participanţii şi-au formulat opiniile
faţă de problemele actuale ale tinerilor şi şi-au

exprimat disponibilitatea de a colabora susţinut
pentru elaborarea unor direcţii de acţiune în
domenii relevante pentru tineretul brăilean,
pentru perioada 2005-2007.

Au fost organizate patru dezbateri interactive
în cadrul orelor de dirigenţie organizate pentru
clasele a XI-a, abordându-se problema
voluntariatului ca mod de dezvoltare a unor
abilităţi individuale, dar şi ca proces
educaţional non-formal, bazat pe acţiunea
colectivă în cadrul unei comunit ţii care duce la
îmbunătăţirea vieţii comunitare.

De asemenea, a fost derulată o Campanie de
informare prin intermediul unui spot la un post
de radio local foarte ascultat de tinerii brăileni,

.
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având drept slogan îndemnul: „Implică-te şi
vezi ce poţi!”, privind promovarea şi
o rgan izarea Târgu lu i Organ iza ţ i i l o r
Neguvernamentale, în cadrul căruia s-au
întâlnit cererea şi oferta de tineri voluntari şi a
avut loc socializarea acestora.

Agenţia Naţională pentru Spri j inirea
Iniţiativelor Tinerilor

2 492 USD

Asociaţia „PROILAVIA” Brăila şi Asociaţia
Naţională Mutuală România - Franţa, Dej
filiala Brăila

Finanţator

Buget

Parteneri

.

Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

octombrie 2005 - ianuarie 2006

Crearea unui dialog util şi eficient între tineri de
la diverse facultăţi şi reprezentanţi ai
diplomaţiei europene în România

Bucureşti

identificarea principalelor subiecte de
interes în rândul tinerilor;

asigurarea cadrului necesar desfăşurării
dezbaterilor.

Proiectul „Societatea civilă în ţările Europei” s-
a dezvoltat la nivelul ClubuluiAPD Bucureşti pe
fondul identificării unei nevoi de informare în
rândul membrilor Clubului, în special, şi a
tinerilor din Bucureşti, în general, cu privire la
aderarea României la Uniunea Europeană.

Atât membrii şi voluntarii APD
Bucureşti, cât şi tineri de la diverse facultăţi, au
avut ocazia de a intra în dialog direct cu
personalităţi precum: Jonathan Scheele - eful
Delegaţiei Comisiei Europene în România,
E.S. Dr. Dušan Crnogorčević - Ambasadorul
Serbiei şi Muntenegrului în România, E.S.

Quinton Mark Quayle - Ambasadorul Regatului
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în
România, E.S. Wilfried Grüber - Ambasadorul
Germani în România şi alţii.

Principalele subiecte abordate în cadrul
acestor întâlniri au fost societatea civilă şi rolul
său în susţinerea democraţiei şi modalităţile de
implicare a tinerilor în activitatea organizaţiilor
neguvernamentale, relaţiile dintre România şi
vecinii săi din regiune, dar şi aderarea sa la
structurile Uniunii Europene.

Într-un cadru comod oferit, cu generozitate, de
Grupul pentru Dialog Social (GDS) - invitaţii
Clubului APD Bucureşti au împărtăşit celor
prezenţi câteva detalii din experienţa statelor
din care provin. La dezbateri au putut participa,
de asemenea, şi reprezentanţi ai mass-media.

autofinanţare
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Jonathan Scheele, ţŞeful Delega iei Comisiei Europene
în România, invitat al Club Bucureştiului APD



Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectulu

Realizările proiectului

Finanţator

Parteneri

i

.

anuarie - decembrie 2005

Stimularea interesului elevilor de liceu pentru
implicarea în viaţa comunităţii în care trăiesc

Focşani

îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi şi
profesori;

creşterea gradului de informare asupra şi
de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor
elevilor din liceele vizate de proiect,
stimularea participării tinerilor în activităţi
extraşcolare, civice.

La nivelul Clubului APD Focşani funcţionează,
ca structură informală, un club de dezbateri şi

educaţie civică pentru tinerii care nu au împlinit
încă 18 ani şi nu pot fi membri ai Asociaţiei.
Acesta reune elevi de la mai multe licee din
Focşani care se întrunesc săptămânal la sediul
APD. Sunt alese cazuri pentru dezbatere, se
fac exerciţii de oratorie, se discută diverse
teme de educaţie civică.

Tinerii sunt, astfel, familiarizaţi cu trăsăturile şi
valorile societăţii democratice şi sunt încurajaţi
să participe la proiecte ale Clubului APD
Focşani. Elevii de la clubul de dezbateri,
împreună cu o parte dintre profesorii care fac
parte din Clubul APD Focşani, dar şi profesori
voluntari de la Colegiul Naţional „Unirea”
Focşani, au susţinut ore de dirigenţie speciale
în cadrul proiectului „Şcoala democratică”,
insistând pe relaţiile existente între elevi şi
profesori şi pe posibilităţile de îmbunătăţire a
comunicării. Au fost realizate,

, exerciţii de învăţare activă prin care
elevii au fost încurajaţi să-şi exprime opiniile
legate de problemele care îi privesc.

În finalul proiectului au fost identificate două
probleme: absenţa unor ore de educaţie civică
în liceu, problemă care, o dată eliminată, le-ar
permite elevilor să aplice elementele specifice
sistemului democratic la nivelul şcolii, şi
existenţa unor dificultăţi de comunicare elev-
profesor. Cele două probleme vor face obiectul
unor proiecte viitoare ale Clubului APD
Focşani.

autofinanţare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea
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în liceele din
Focşani, dar şi în oraşele Odobeşti şi

Mărăşeşti

Perioada

Scop

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buge

septembrie - 2005

Întărirea conştiinţei civice în rândul elevilor de
liceu

Timişoara

dobândirea, de către elevi, a unor
cunoştinţe despre Uniunea Europeană şi
despre valorile promovate de aceasta;

ident i f icarea, de către elevi , a
modalităţilor de participare activă la viaţa
comunităţii din care fac parte.

S-a realizat un pliant cu informaţii generale
privind următoarele subiecte: Uniunea
Europeană (scurt istoric, valori), Drepturile
Omului (istoric, importanţă), Societatea civilă
(componenţă, rol).

Vor fi organizate, de asemenea, şi vizite cu
elevi la următoarele instituţii publice de interes
local: Primăria Municipiului Timişoara,

Consiliul Judeţean Timiş şi Prefectura
Judeţului Timiş.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

172 USD

decembrie
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Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului
Finanţato

Buget

Parteneri

ianuarie 2005 - ianuarie 2007

Dezvoltarea de programe educaţionale pentru
instructori care lucrează în domeniul
democraţiei participative. Instruirea unor
„promotori pentru democraţie locală” care să
se constituie în punţi de legătură între
societatea civilă şi nivelul decizional public.

Timişoara

Instruirea de “promotori de democraţie”, care
să micşoreze prăpastia dintre societatea civilă
şi nivelul decizional din cadrul instituţiilor
administraţiei publice locale.

Grupul ţintă este reprezentat de funcţionari
publici şi reprezentanţi ai societăţii civile

(membri de ONG-uri), care, prin dialog şi
cooperare, să ajungă la o înţelegere comună a
problemelor comunităţii şi care să conducă la
moduri de soluţionare viabile ale acestora.

A fost dezvoltat un curriculum de curs pentru
promotori de democraţie, a fost derulat un
program de training testat de către fiecare
partener în proiect în parte, s-a realizat o bază
de date on-line - bridge-democracy.org -
ce prezintă proiecte de democraţ ie
participativă care să se constituie într-o
resursă importantă în ceea ce prive te
experienţa, sursa de inspiraţie şi un loc de
identificat posibili parteneri pentru cei care
doresc să dezvolte asemenea proiecte în
cadrul comunităţii lor.

În 2005, organizaţiile partenere în proiect au
finalizat planul educaţional comun, iar partea
română a realizat suportul de curs destinat

training-ului din România, adaptat la specificul
naţional. Tot în acest an, Clubul APD Timişoara
a desfăşurat şi cursul pilot, ai cărui beneficiari
au fost 11 membri ai Consiliilor Consultative de
Cartier din Timişoara.

Uniunea Europeană, prin Socrates Grundtvig
Program

7.641 USD (România 2005)

„Copenhagen Adult Education Institute” din
Danemarca - contractor principal, organizaţii
neguvernamentale active în domeniul
educaţiei civice din Olanda, Estonia, Spania şi
România parteneri

www.
,
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Perioada

Scopul

Oraşele/ Cluburile implicate

Obiectivele proiectului Realizările proiectului
noiembrie - decembrie 2005

Creşterea nivelului de implicare a tinerilor şi
studenţilor în activităţi de voluntariat, în
domenii de interes comun şi conştientizarea
importanţei activităţii de voluntariat în
dezvoltarea capacităţilor profesionale.

Sibiu

îmbunătăţirea cunoştinţelor unui număr

de 10 tineri (studenţi la ştiinţe politice,
relaţii internaţionale, drept, administraţie
publică, sociologie şi psihologie) şi
conştientizarea importanţei activităţilor de
voluntariat în dezvoltarea capacităţilor
profesionale;

punerea în practică a cunoştinţelor

dobândite de către cei 10 tineri, prin
efectuarea unui stagiu de internship.

În cadrul acestui proiect au fost implicaţi opt

studenţi din anii III şi IV de la specializările

tiinţe politice, relaţii internaţionale, drept,

administraţie publică, sociologie şi psihologie,

care au desfăşurat, prin intermediul Clubului

APD Sibiu, un stagiu de internship de 10 luni de

zile în instituţiile publice locale (Primărie,

Prefectură, Consiliul Judeţean, Inspectoratul

Teritorial de Munc , Direcţia de Muncă,

Solidaritate Socială şi Familie,A.J.O.F.M.).

�

�
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Perioada

Scopul

Oraşele Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buget

Parteneri

noiembrie - decembrie 2005

Informarea tinerilor asupra importanţei unei
participări active la viaţa socială a oraşului.

Sibiu

instruirea unui număr de 20 de voluntari
(studenţi la ştiinţe politice şi relaţii
internaţionale) pe diverse teme de
participare civică, care, la rândul lor, să
susţină forumuri deliberative pentru 500
de liceeni;

diseminarea informaţiilor dobândite de
cei 20 de voluntari prin intermediul
forumurilor deliberative adresate unui
număr de 500 de elevi.

Prima fază a proiectului a presupus selectarea
a 23 de tineri (studenţi la facultăţi cu profiluri
precum ştiinţe politice, relaţii internaţionale,
sociologie) care să formeze echipa de
multiplicatori de informaţie. Echipa astfel

formată a fost pregătită în cadrul unor seminarii
de instruire organizate pe următoarele
subiecte: Instituţii publice din România, Politici
publice, Participare cetăţenească, Legislaţie în
domeniul implicării cetăţenilor în luarea
deciziilor publice.

Pentru verificarea cunoştinţelor dobândite în
cadrul seminariilor de pregătire, membrii
echipei de studenţi multiplicatori de informaţie
au completat un chestionar de evaluare.

Cea de-a doua fază a proiectului a fost
reprezentată de redactarea materialelor
necesare echipei de studenţi pentru
diseminarea informaţiilor acumulate în cadrul
seminariilor de pregătire către un număr de
aproximativ 500 de liceeni din instituţiile
sibiene de învăţământ. Pentru elaborarea
acestui material, studenţii au putut formula
sugestii cu privire la îmbunătăţirea - în formă şi
pe fond - a informaţiilor ce urmau a fi
diseminate către liceeni.

Modalitatea prin care informaţiile privind
participarea cetăţenească la viaţa comunităţii
au fost diseminate către elevi a fost aceea a
forumurilor deliberative.

Proiectul, desfăşurat în parteneriat cu Direcţia
Judeţeană pentru Tineret Sibiu a beneficiat, pe
lângă susţinerea financiară din partea acestei
instituţii, şi de o implicare activă a acesteia în
cadrul seminariilor derulate, reprezentanţi ai
partenerului fiind prezenţi la toate aceste
acţiuni.

Pentru mediatizarea proiectului, a fost
organizată o conferinţă de presă la care au
participat reprezentanţi ai presei scrise, audio
şi TV din Sibiu.Au apărut două articole în presa
scrisă, a fost difuzată o ştire pe TV Eveniment
şi una pe Radio Vocea Evangheliei.

Autoritatea Naţională pentru Tineret prin
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Sibiu

238 USD

/

�

�

Autoritatea Naţională pentru Tineret prin
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Sibiu

Pentru a spori cunoştinţele din domeniul
voluntariatului, tinerii au avut ocazia să
participe, pe lângă întâlnirile de evaluare
lunare şi seminariile pe diferite teme de interes
comun, la un seminar pe tema voluntariatului,
dar implicit şi pe tema participării şi implicării
benevole. Acest seminar s-a desfăşurat la
Tabăra din Păltiniş. În cadrul seminarului a fost
folosită metoda dezbaterii (a forumului
deliberativ), pentru ca discuţiile să fie cât mai

interactive şi mai interesante pentru tinerii
participanţi.

Pentru a completa cunoştinţele dobândite de
studenţi prin intermediul implicării în activităţile
de voluntariat ale programului cu informaţii
teoretice, echipa de proiect a elaborat un
material intitulat Manualul Voluntarului care a
fost înmânat fiecărui participant, la finalul
proiectului.

Autoritatea Naţională pentru Tineret prin
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Sibiu

446 USD

” ”

Finanţator

Buget



Perioada

Scopul

Obiectivele proiectului

Realizările proiectulu
februarie 2004 - februarie 2005

Diminuarea corupţiei generate de finanţarea
ilegală şi netransparentă a partidelor politice şi
a campaniilor electorale din 2004.

îmbunătăţirea modului de aplicare a

legislaţiei privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale,
editând un “Ghid al finanţării partidelor
politice şi a campaniilor electorale” şi
realizând o serie de seminarii de instruire
cu reprezentanţii principalelor partide
politice din Bucureşti, Bacău, Braşov,
Cluj-Napoca, Costanţa, Râmnicu Vâlcea
şi Timişoara;

creşterea nivelului transparenţei cu

privire la campaniile electorale ale
partidelor politice, prin determinarea
i n d e p e n d e n t ă a c h e l t u i e l i l o r
competitorilor politici în campania
electorală şi pr in monitor izarea
respectării prevederilor legale referitoare
la transparenţa veniturilor şi cheltuielilor
partidelor politice.

Activităţile proiectului început în 2004 s-au
conturat în jurul monitorizării respectării
legislaţiei asupra finanţării partidelor politice,
instruirii şi clarificării reglementărilor pentru
reprezentanţii partidelor politice şi jurnalişti,
monitorizării publicităţii electorale în mass-
media şi a celei stradale (out-door), dar şi
monitorizării activităţii Curţii de Conturi ca
organ de control.

În perioada post-electorală, Asociaţia Pro
Democraţia a monitorizat modul în care
partidele politice şi-au declarat sursele
financiare şi cheltuielile din timpul campaniei
electorale, precum este menţionat în lege (în
15 zile după anunţarea rezultatelor oficiale) şi a
realizat o comparaţie a veniturilor şi
cheltuielilor realizate în campania electorală
aşa cum au fost ele declarate, cu datele
rezultate din monitorizareaAPD.

Concluziile Asociaţiei Pro Democraţia obţinute
în urma desfăşurării acestui proiect au fost
prezentate tuturor factorilor interesaţi din ţară
şi din străinătate prin intermediul a două studii:
Raportul monitorizării campaniei electorale

pentru alegerile locale - iunie 2004” şi Alegeri
la limita democraţiei. Analiza procesului
electoral din România octombrie - decembrie
2004”.

Gândit ca un studiu comprehensiv, cu
informaţii atât asupra desfăşurării procesului
electoral, cât şi despre transparenţa fondurilor
angrenate în desfăşurarea campaniilor
electorale şi a finanţării partidelor politice în
acea perioad , studiul Alegeri la limita
democraţiei. Analiza procesului electoral din
România octombrie - decembrie 2004”,
publicat în anul 2005, s-a dorit un instrument de
informare a opiniei publice româneşti şi
internaţionale asupra principalelor concluzii
legate de modul în care s-au desfăşurat
alegerile din 2004.

Din perspectiva finaţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale, pe baza cercetărilor şi a
monitorizărilor proiectului ,
studiul Alegeri la limita democraţiei”
abordează probleme precum cheltuielile
partidelor politice şi ale candidaţilor în
campania electorală, transparenţa privind
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, dar şi recomandări privind
îmbunătăţirea legislaţiei.

Trebuie menţionat faptul c

ţile publice s
ţ

ţional ţie
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ă, prin problemele
semnalate, am reu ă determinăm
autorită ă includă domeniul
finan ării partidelor politice

ă Anti-corup

Banii şi Politica

şit s

şi a campaniilor
electorale în Strategia Na



Perioada

Scopu

Oraşele/Cluburile implicate

Realizările proiectului Finanţator

Buget

februarie 2004 - ianuarie 2005

Asigurarea corectitudinii alegerilor locale,

parlamentare şi prezidenţiale ce au avut loc, în

România, în anul 2004

oate Cluburile Asociaţiei Pro Democraţia, mai

puţin ClubulAPD Ţăndărei

Activităţile anului 2005 ale proiectului
au fost menite să sintetizeze şi

concluzioneze cercetările şi monitorizările
desfăşurate în cadrul acestui proiect în anul
2004. Astfel, Asociaţia Pro Democraţia a
publicat materialul "Alegeri la limita
democraţiei. Analiza procesului electoral din
România octombrie - decembrie 2004" - o
analiză asupra modului de desfăşurare a

alegerilor organizate în România, în anul 2004,
dar şi a desfăşurării campaniilor electorale
Raportul este disponibil

Prin această lucrare, Asociaţia Pro Democraţia

a dorit să aducă în atenţia opiniei publice

principalele concluzii legate de modul în care s-

au desfăşurat alegerile, cuprinzând în paginile

sale referiri la contextul politic din toamna

anului 2004, la cadrul legislativ în baza căruia

au fost organizate alegerile, la modul în care

acestea s-au desfăşurat propriu-zis, prin

prisma celor constatate de observatorii APD,

precum şi o serie de recomandări legate de

modul în care procesul electoral din România

ar putea fi îmbunătăţit.

National Democratic Institute for International

Affairs

58.050 USD

l

.

T
.

Alegeri
corecte în 2004

şi în format electronic
la www.apd.ro.

II

ţarea politic
ţiei.

Canadian International Development Agency
şi National Democratic Inst i tute for
InternationalAffairs.

65.749 USD (National Democratic Institute for
International Affairs - 9.995 USD, Canadian
International Development Agency - 55.754
USD)

şi apoi să includem recomandările rezultate
în urma analizelor APD în noul proiect de lege
privind finan ă propus de Ministerul
Justi

Finanţatori

Buget

Seminar de instruire pentru jurnali în cadrul proiectuluişti Banii şi politica



Perioada

Scopul

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

februarie 2005

Evaluarea şi analiza aspectelor specifice
alegerilor din Ucraina , cu
o atenţe sporită asupra celei de-a doua ţări.

articiparea, în calitate de experţi în
democraţie, la un seminar organizat între 16 şi
18 februiarie 2005 la Chişinău.

Din partea APD au participat reprezentanţi ai
Club Arad,

Discuţiile s-au conturat în jurul a trei probleme:
specificităţile legilor electorale ale celor trei ţări

şi Republica Moldova

P

APD Club APD Bra Club APD

Bucure Club APD Cluj , Club APD
Timi

ţiei Pro Democraţia.

şov,

şti,
şoara şi dl. Cristian Pîrvulescu,

PreşedinteleAsocia

-Napoca

Perioada

Scopul

Ora

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

martie - aprilie 2005

Asigurarea transparenţei şi corectitudinii
alegerilor pentru Primăria Municipiului Bucureşti
(alegerile parţiale din 3 aprilie 2005).

Bucureşti

monitorizarea desf
;

informarea opiniei publice cu privire la
corectitudinea procesului electoral
organizat pentru Prim

Pentru observarea celor două tururi de scrutin,
Clubul APD Bucureşti a recrutat şi pregătit 150
de observatori. Aceştia au monitorizat
corectitudinea procesului electoral în municipiul
Bucureşti, acoperind 141 de secţii de votare,
cărora li s-au adăugat 10 secţii de votare care au
fost observate de o echipă mobilă formată din doi
observatori. De asemenea, alegerile parţiale au

mai fost observate şi în comuna Mogoşoaia (trei
secţii de votare) de către o echipa mobilă formată
din doi observatori ai ClubuluiAPD Bucureşti.

Sesizările observatorilor APD din secţiile de
votare s-au referit, în principal, la aspecte
organizatorice ce ţineau fie de necunoaşterea
legii de către membrii Birourilor Electorale ale
S e c ţ i i l o r d e Vo t a r e ( B E S V ) ş i d e
interpretabilitatea conferită de textul Legii 67, fie
de modul de organizare a procesului electoral de
către autorităţile avizate.

Cele mai frecvente sesizări făcute de
observatorii APD au fost: observatorilor de la
ONG-ul „Millenium for Human Rights” li s-a
permis să voteze în secţia de votare unde erau
observatori fără să fie arondaţi acelei secţii;
personalul auxiliar (poliţişti care asigurau
ordinea) din ziua alegerilor a intervenit în
procesul de votare îndepărtând studenţii
arondaţi secţiei de votare în baza Legii 67/2004;
intrarea în cabina de vot a două persoane în mod
nejustificat; continuarea campaniei electorale
prin afişe, bannere şi prin prezenţa unor
persoane din cadrul primăriilor de sector în
împrejurimile secţiilor de votare; cereri pentru
urna mobilă care nu corespundeau în totalitate
cerinţelor legii.

Observatorii APD au făcut sesizări pe marginea
neregulilor apărute în secţiile de votare fie verbal,
fie în scris. Majoritatea neregulilor au fost
rezolvate de către preşedinţii secţiilor de votare
în urma sesizărilor observatorilor noştri, iar după
caz, de Preşedinţii Birourilor Electorale ale
Municipiului Bucureşti sau ai Oficiului Electoral
de Sector, la sesizarea Clubului APD Bucureşti.
Sesizările observatorilor APD au fost aduse la
cunoştinţa Preşedintelui Biroului Electoral al
Secţiei de Votare şi coordonatorului de proiect.
La rândul său, coordonatorul de proiect a trimis o
sesizare către BEM şi către mass-media,
comunicatul de presă fiind preluat de Mediafax.
În ziua imediat următoare turului I al alegerilor
locale, 3 aprilie, a fost emis un comunicat de
presă în care au fost prezentate rezultatele
monitorizării corectitudinii procesului electoral.
Activitatea de monitorizare a alegerilor locale a
fost reflectată de mass-media pe parcursul zilei
de 3 aprilie.

şele/Cluburile implicate

�

�

ă ării alegerilor pentru
Primăria Municipiului Bucure

ăria Municipiului
Bucure

şur
şti

şti.

Acest proiect a fost implementat în cadrul
proiectului „Alegeri corecte în 2004”, finanţat de

National Democratic Institute for
InternationalAffairs - 58.050 USD
c treă



Instrumentele observatorului internaţional
(alegeri parlamentare, Albania, Iulie 2005)

participante, rolul ONG-urilor şi al tinerilor în
garantarea unui proces electoral corect; rolul
organizaţiilor de tineret din interiorul partidelor
în procesul electoral (din România a participat,
în calitate de reprezentant al Partidului
Naţional Liberal, dl. Cristian Busoi).

Pe toată perioada discuţiilor, participanţii din
Ucraina şi România şi-au împărtăşit experienţa
electorală, în timp ce gazdele şi-au expus

dificultăţile întâmpinate în încercările lor de a
asigura un proces electoral transparent.
Principalele probleme derivate din lipsa unei
campanii electorale veritabile şi dintr-o lege
electorală deficitară au prejudiciat grav
procesul de exprimare a preferinţelor
electorale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

Pentru delegaţia română, acest seminar a
reprezentat o oportunitate de a se familiariza
cu viaţa politică din această ţară.

Fundaţia

USD

Finanţat

Buget

or
pentru o Societate Deschis

4.000

ă

Păstrându-şi interesul pentru corectitudinea
desfăşurării procesului electoral din România
dar şi din regiune, Asociaţia Pro Democraţia a
trimis, sub egida European Network for
Election Monitoring Organization (ENEMO), o
echipă de 11 observatori în Albania (3 iulie
2005) şi de trei, în Khirghistan (10 iulie). În
ambele misiuni de observare, APD a avut câte
un observator pe termen lung.

Ambele procese electorale s-au desfăşurat
fără mari probleme. Totuşi, observatorii noştri
au ajutat la sesizarea tuturor neregulilor
existente şi, prin prezenţa lor, au descurajat
tentativele de fraude. Rapoartele şi
comunicatele de presă ale celor două misiuni
sunt disponibile la www.enemo.org.ua.

ENEMO urmăreşte să susţină interesul şi
sprijinul pentru democraţie al comunităţii
internaţionale în fostele state comuniste
membre OSCE, să evalueze mediul politic şi
condiţiile în care se desfăşoară alegerile şi să
elaboreze rapoarte de monitorizare corecte şi
imparţiale asupra alegerilor pe care le observă.

Misiunile internaţionale de observare ENEMO
evaluează procesele electora le din
perspectiva standardelor internaţionale privind

alegerile corecte şi democratice şi a
standardelor existente în legislaţia şi
constituţia ţării în care se desfăşoară alegerile.



Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buget

august 2005 - iulie 2006

Îmbun ţirea capacit ţii APD de a influenţa
politicile publice în domeniul democraţiei şi al
statului de drept atât la nivel naţional, cât şi la
nivel local, şi de a mobiliza comunităţile locale
în efortul de influenţare a politicilor publice

Centrul Naţional de C ordonare şi Centrele
Regionale de Resurse aleAPD

constituirea unui departament, în cadrul
APD, specializat în activitatea de analiză

şi cercetare în domeniile de activitate ale
APD;

asigurarea suportului teoretic necesar
îndeplinirii obiectivelor strategice ale APD
pentru perioada 2006 - 2008.

În cea de a doua parte a anului 2005, a fost
constituit, ca şi departament în cadrul
executivului APD, Centrul de Resurse pentru
Democraţie al Asociaţiei Pro Democraţia
(CReD-APD). Acesta este condus de un
Director de Cercetare, numit de către Consiliul
de Conducere alAPD.

Primul proiect al Centrului este legat de
procesul de reformă electorală care este pe

cale a fi iniţiat la nivelul legislativului. În acest
sens, la nivelul Centrului, a fost elaborat un
proiect de Cod Electoral, a fost finalizată
cercetarea comparativă privind sistemele de
vot folosite în cele 25 de ţări membre UE, în
Bulgaria şi România, şi a fost realizată o
modelare a posibilelor rezultate ale alegerilor
desfăşurate pe baza diferitelor sisteme de vot,
pornindu-se de la distribuţia voturilor la nivel
naţional, în cadrul alegerilor parlamentare din
noiembrie 2004.

Open Society Institute, Budapesta

71.634 USD

ătă ă
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Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului Finanţator

Buget

a - mai

C

Identificarea punctelor centrale de pe agenda
cet

prilie 2005

onsultarea opiniei publice din şase localităţi
în vederea elabor rii Strategiei de Parteneriat
cu România.

Alexandria, Craiova, Galaţi, Iaşi, Sibiu şi
Timişoara.

ţenilor dar ţilor diferitelor
sectoare de activitate.

Pe parcursul lunii aprilie a avut loc, în cele şase
localităţi implicate în proiect, câte o întâlnire
publică la care au fost invitaţi în medie 20 de
participanţi, fiecare întâlnire fiind moderată de
Dorel Şandor. Opiniile participanţilor la aceste

întâlniri au fost luate în considerare de către
reprezentanţii B ncii Mondiale în elaborarea
Strategiei de Parteneriat cu România 2006 -
2009.

Banca Mondială

6.795 USD

ă

ă
ă

şi a reprezentan



Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

septembrie 2004 - august 2006

Creşterea capacităţii APD de a răspunde
nevoilor legate de dezvoltarea democraţiei la
nivelul comunităţilor locale în contextul
procesului de integrare a României în UE.

oate cluburile APD şi în special cluburile APD
din localităţile: Arad, Baia Mare, Bacău,
Braşov, Brăila, Bucureşti, Caracal, Cluj-
Napoca, Focşani, Galaţi, Oradea, Râmnicu
Vâlcea, Sibiu şi Timişoara.

îmbunătăţirea culturii asociative la nivelul
cluburilor, a democraţiei interne şi
creşterea, atât din punct de vedere
cantitativ, cât şi calitativ, a participării lor la
procesul decizional la nivelulAsociaţiei;

îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de
transparenţa activităţii administraţiei
publice locale şi de participarea
cetăţenilor la procesul de adoptare a
deciziilor în rândul membrilor a 14 cluburi,
dar şi a capacităţii de a trata aceste
subiecte;

creşterea capacităţii cluburilor APD de a
răspunde în mod adecvat nevoilor şi
agendei comunităţilor locale: de a formula
viziuni şi strategii, de a traduce viziunile şi
strategiile respective în proiecte şi
programe operaţionale şi de a obţine
r e s u r s e l e n e c e s a r e p e n t r u
implementarea respectivelor proiecte şi
programe, atât prin mobil izarea
resurselor private, cât şi prin atragerea de
grant-uri;

îmbunătăţirea imaginii APD şi întărirea
imaginii cluburilor APD de furnizori de
servicii în domenii cum ar fi dezvoltarea
democraţ ie i locale, par t ic iparea
cetăţenilor la procesul deciziilor publice la
nivel local etc;

asigurarea suportului financiar pentru un
proiect major legat de democraţia locală,
pentru fiecare din cele 10 cluburi (din 14
implicate in proiect).

În vederea realizării acestor deziderate, primii
paşi au constat în organizarea unor sesiuni de
instruire la care a participat câte un
reprezentant de la fiecare Club şi care au vizat
îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor APD în
ceea ce priveşte cultura organizaţională,
scrierea propunerilor de finanţare şi
managementul proiectelor. Trebuie spus că pe
lâng informaţiile tehnice furnizate de către
traineri, relevanţa seminariilor este mult mai
subtilă şi oferă o perspectivă mai largă de
analiză a mediului organizaţional. Astfel, se
poate observa gradul de colaborare între
membrii diferitelor Cluburi, dar şi între cei
făcând parte din acelaşi Club, urmărind modul
de diseminare a informaţiei primite de
reprezentanţi în cadrul seminariilor.

Pentru a creşte capacitatea cluburilor de a se
impune pe plan local în problemele privind
transparenţa administraţiei publice locale şi
participarea cetăţenilor la procesul de
adoptare a deciziilor publice, Coordonatorii
Regionali ai APD au participat la un curs de
„Formare de formatori” privind legile
transparenţei (Legea 544/2001 şi Legea
52/2003) după care au diseminat informaţia la
nivelul cluburilor din regiunea pe care fiecare o

coordonează. Atât pentru susţinerea acestor
sesiuni de instruire, cât şi pentru a creşte
capacitatea cluburilor implicate în proiect de a
răspunde în mod adecvat nevoilor şi agendei
comunităţilor locale, a fost contractat un
consultant în persoana dnei. Roxana Braga. În
acest context, în toamna lui 2005 au avut loc o
serie de întâlniri de lucru între consultantul
nostru şi membrii CluburilorAPD care au vizat:

analizarea felului în care fiecare club
priveşte dezvoltarea clubului pe termen
mediu;

iniţierea unui proces de planificare
strategică la nivel de club (2006-2008);

explorarea metodelor de finanţare la
nivele de club şi regiune;

oferirea de informaţii şi consultanţă
c lubur i lo r APD pent ru scr ie rea
propunerilor de finanţare pentru liniile
active în acea perioadă.

În urma acestor vizite, aproape fiecare club
implicat în proiect a elaborat cel puţin o
propunere de finanţare pe programele de
finanţare deschise în acea perioadă. Până în
momentul redactării acestui raport, APD a
primit şase r spunsuri pozitive pentru tot
atâtea proiecte depuse spre finanţare, trei
dintre acestea fiind proiecte naţionale.

T

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ă

ă

Ca urmare a iniţierii procesului de planificare
strategică, în cadrul întâlnirilor de lucru între
membrii Cluburilor APD şi consultantul extern,
cluburile implicate în proiect au continuat să îşi
elaboreze propriile planuri strategice, susţinute
cu proiecte şi programe operaţionale, astfel
încât în primele luni ale anului 2006 tot acest
proces de planificare strategică să fie încheiat.
Pornind de la aceste planuri strategice,



Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia, dl.

Cristian Pîrvulescu, este moderatorul unei

întâlniri lunare în Clubul Prometheus.

Dezbaterile din cadrul Dialogurilor Politice

reprezintă o altă modalitate de a întări

democraţia din România prin oferirea unei

oportunităţi de dialog, dezbatere şi polemică

fertile pe teme politice ale României de azi.

Invitaţii domnului Pîrvulescu (politicieni, analişti,
sociologi) precum şi ceilalţi participanţi (în
majoritatea lor studenţi) articuleaz în cadrul
dezbaterilor un adevărat model de spaţiu public
deschis în care opiniile se exprimă organizat,
civilizat şi sunt susţinute de argumente.

Ultima întâlnire din cadrul Dezbaterilor Politice
pe anul 2005 l-a avut drept invitat special pe
Preşedintele României, dl. Traian Băsescu.
Acesta, în premieră pentru un preşedinte român,
a intrat în dialog şi a răspuns întrebărilor
adresate de studenţi. Cei peste 150 de

ă

CluburileAPD vor depune eforturi pentru a obţine
resursele necesare pentru implementarea
respectivelor proiecte şi programe, atât prin
mobilizarea resurselor private, cât şi prin
atragerea de grant-uri.

În ceea ce priveste creşterea, atât din punct de
vedere cantitativ, cât şi calitativ, a participării
membrilor APD la procesul decizional la nivelul
Asociaţiei, au fost editate şi distribuite 14 ediţii
ale buletinului informativ intern „Flash” prin care
membrii APD au fost informaţi cu privire la
activităţile interne dar şi externe ale Asociaţiei şi,
totodată, au fost organizate două Adunări
Generale ale APD (în 2004 şi 2005) la care

membrii APD au participat într-un număr foarte
mare. De asemenea, o parte din cluburile
implicate în proiect au editat propriile buletine
informative interne destinate membrilor clubului
şi au organizat o serie de întâlniri lunare cu
membrii lor, precum şi dezbateri la care au fost
invitate şi persoane din afara organizaţiei.
Temele abordate au fost dintre cele mai diverse:
îmbunătăţirea educaţiei pentru democraţie la
nivelul anilor de liceu, societatea civilă în
democraţiile europene, implicarea tinerilor în
activitatea organizaţiilor neguvernamentale etc.

Pentru a îmbunătăţi şi promova atât imaginea
APD, cât şi pentru întărirea imaginii cluburilor

APD la nivel local, au fost organizate, atât în
Bucureşti, cât şi în ţară, o serie de evenimate
care au marcat împlinirea a 15 ani de existenţ a
Asociaţiei, a fost publicat şi distribuit raportul de
activitate al APD pentru anul 2004 (1.000 de
exemplare) şi, totodat o parte din cluburile
implicate în proiect au editat propriile rapoarte
anuale de activitate pe 2004.

Charles Steward Mott Foundation

99.845 USD

ă

ă,

Finanţator

Buget

Clubul Prometheus, în a Dialogurilor Politiceşteptarea



Perioada

Scopul

Oraşele/Cluburile implicate

Obiectivele proiectului

Realizările proiectului

Finanţator

Buget

martie 2005

tragerea de fonduri pentru susţinerea
proiectului privind monitorizarea alegerilor
parţiale pentru Primăria Municipiului Bucureşti.

Bucureşti

atragerea unui număr cât mai mare de
participanţi;

vânzarea în proporţie de 95% a
fotografiilor expuse.

Asociaţia Pro Democraţia Club Bucureşti a
organizat joi, 24 martie 2005, un eveniment de
strângere de fonduri, la care invitaţii au avut
ocazia să vizioneze şi să cumpere fotografii
inedite realizate în Ucraina, Republica
Kirgistan şi Republica Moldova. Spaţiul
expoziţiei de fotografii cu licitaţie „Oameni,
locuri, secţii de votare” a fost oferit, cu
generozitate, de Amsterdam Grand Café din
Bucureşti, iar fondurile colectate cu ocazia
acestui eveniment au fost folosite pentru
organizarea procesului de observare a
alegerilor parţiale pentru Primăria Municipiului
Bucureşti.

Fotografiile prezentate în expoziţie au fost
realizate de observatorii Clubului APD

Bucureşti în timpul misiunii de monitorizare a
alegerilor parlamentare din Ucraina (noiembrie
decembrie 2004), Republica Kîrgîzia
(februarie 2005) şi Republica Moldova (martie
2005). Prin intermediul acestei expoziţii,
Asociaţia Pro Democraţia Club Bucureşti a
reuşit să colecteze suma de 10.700.000
ROL/1.070 RON.

autofinanţare (donaţii din partea membrilor
Clubului)

150 RON
A

�

�

Ucraina, Kirigistan şi Moldova în imagini... la Amsterdam Grand Café

participanţi la această dezbatere au formulat şi
ridicat probleme dintre cele mai diverse: de la
climatul general al alegerilor din 2004, la

drepturile persoanelor LGBT, de la jurnalişti, la
locurile de muncă pentru tineri, de la implicaţiile
schimbării politice din Germania asupra

relaţiilor cu România, la website-ul oficial al
Preşedinţiei.



În perioada 8-10 iulie 2005, la Moneasa, Club
Arad a organizat un seminar cu scopul de

a

efectelor practicilor nedemocratice ale
reprezentan ilor politici de la vârful institu iilor
publice.

a
organiza neguvernamentale în sensul
inform rii eanului cu privire la
modalit ile concrete de implicare în procesul
de luare a decizii

i 52/2003 (Transparen Decizional
înAdministra ia Public În

necesit
jurnali ti i organiza neguvernamentale

identifice i s dea curs unor
oportunit i concrete de lucru în comun menite
a contracara repercutarea n spa iul public a
fenomenelor nedemocratice de la nivelul vie ii
interne a partidelor politice.

APD
analiza starea de maturitate democratică a

organismelor locale din viaţa publică. La
discuţii au participat 20 de reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale locale,
reprezentanţi ai presei şi membri ai Clubului
APDArad.

În cadrul discuţiilor, participanţii au abordat
subiecte de actualitate în dezbaterea publică
locală: practici nedemocratice ale vieţii interne
de partid întâlnite la filiale din judeţul Arad ale
partidelor politice; caracteristici ale relaţiei
cetăţean - instituţii publice în judeţul Arad;
modalităţi de implicare a organizaţiilor
neguvernamentale în facilitarea dialogului
între cetăţeni şi instituţii publice în judeţul Arad;

acţiuni concrete ce se pot întreprinde pentru ca
cetăţeanul să devină un element activ în relaţia
cu instituţile publice; oportunităţi de colaborare
între ONG-uri şi jurnalişti în direcţia
contracarării manifestării în viaţa publică a

ţ ţ

Participanţii la acest seminar au căzut de acord
asupra necesităţii unei acţiuni concertate

ţiilor
ă şi educării cetăţ
ăţ

lor publice, oferite de legile
544/2001 (LiberulAcces la Informaţii de Interes
Public) ş ţa ă

ţ ă). plus, s-a insistat şi

asupra ţii existenţei unei colaborări
între ş ş ţii
care să ş ă

ăţ
î ţ

ţ

Primăria MunicipiuluiArad

858 USD

ă

Finanţator

Buget

Asociaţia Pro Democraţia Club Arad a

organizat, în perioada 4 - 9 mai 2005, un

simpozion pentru marcarea „Zilei Europei”.

Organizatorii şi-au propus ca, prin intermediul

acestei dezbazeri, să ofere oportunitatea

identificării şi discutării problemelor punctuale

atrase de integrarea în UE pentru perioada

2005-2006 în România.

Principalele subiecte abordate în cadrul

simpozionului au fost justiţia, afacerile interne

şi concurenţa, cu un accent deosebit asupra

fenomenului corupţiei din aceste domenii.

La discuţii au participat: Prim Procurorul

Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, şeful

Inspectoratului Judeţean de Poliţie, şeful

Biroului de Integrare Europeană a Camerei de

Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad şi un

consilier pe probleme de integrare europeană

al Prefecturii, alături de iceprimarul

Municipiului Arad. În plus, la simpozion au fost

prezenţi şi reprezentanţii a 15 organizaţii

neguvernamentale, ai presei, a trei formaţiuni

politice şi a opt instituţii publice a căror

activitate se circumscrie subiectelor abordate.

La simpozion au mai participat reprezentanţi ai

Clubului APD Timişoara şi reprezentanţi ai

Asociaţiei Studenţilor Basarabeni şi ai ANSIT

Centrul Teritorial Timişoara.

Concluziile dezbaterilor s-au conturat în jurul

afirmării necesităţii reformei susţinute în

domeniile ce au constituit subiectele

simpozionului şi a sprijinirii instituţiilor în acest

demers.

Prim ria MunicipiuluiArad

V

755 USD

Finan

Buget

ţator
ă



Asociaţia Pro Democraţia a aniversat 15 ani de
existenţă, care pentru noi au reprezentat 15 ani
de entuziasm, implicare, muncă în echipă şi
multă satisfacţie profesională

eşti ani pentru
Asociaţia Pro Democraţia nu ar fi fost posibil
fără oamenii care ni s-au alăturat de-a lungul
timpului. Dorim să mulţumim tuturor acelora
care ne-au sprijinit în tot acest timp, acelora
care ne-au încurajat şi care ne-au ajutat, în
momentele grele, să mergem mai departe.

Le mulţumim, aşadar, membrilor şi voluntarilor
APD, partenerilor noştri dar, mai ales,
cetăţenilor activi din punct de vedere civic, fără
de care nimic din ce am înfăptuit până acum nu
ar fi existat. Căci viziunea Asociaţiei Pro
Democraţia este o societate în care
p a r t i c i p a r e a c e t ă ţ e n i l o r a s i g u r ă
responsabilizarea aleşilor şi eficientizarea
procesului de guvernare. Implicarea
cetăţenilor în viaţa comunităţii în care tr iesc şi
în formularea deciziilor publice este
fundamentul unei democraţii verita Ziua

Asociaţiei Pro emocraţia a fost sărbătorită în
numeroase localităţi ale ţării, acolo unde există
Cluburi APD. La Bucureşti, pe data de 15

septembrie, au fost alături de noi reprezentanţi
ai scenei sociale şi politice româneşti. Printre
invitaţi au fost prezenţi domnul Prim-Ministru

.

Nimic din ce au însemnat ac

bile.

D

ă

Reafirmarea drepturilor omului şi a libertăţilor

civile ca şi condiţie fundamentală, din perspectiva

dezvoltării democratice şi a schimbării

mentalităţilor din câmpul cultural a constituit

motivaţia din spatele organizării unui simpozion

în perioada 6 - 10 decembrie 2005 la Arad.

Clubul APD Arad a dorit să organizeze un

simpozion în cadrul căruia participanţii să

dezbată pe marginea unor subiecte specifice

drepturilor omului. La eveniment au participat 28

de persoane, reprezentând 11 ONG-uri şi instituţii

(FDGR, Alianţa Civică, ARGUS, Asociaţia
Creştină şi de Artă Cultă „Sfinţii Teodor şi Elena”,

AC „Lira Arădeană”, Asociaţia Pro Pact, SPVRSI

- Tribunalul Arad, Asociaţia Millennium Center,

Institutul Republican Internaţional, CJA), precum

şi cinci formaţiuni politice (PNL cu reprezentanţi

din trei structuri - Cluburile studenţeşti, Tineretul

Naţional şi filiala Arad; PFD Arad; PC; PPCD;

PSD).

Discuţiile s-au conturat în principal în jurul
subiectelor drepturilor victimelor, minorităţilor şi
respectării drepturilor civile, cadrul acestora fiind
oferit de prezentarea a trei lucr ţifice.

Institutul Republican Internaţional

,

,

480 USD

ări ştiin

Finanţator

Buget

Costel Popa - Directorul Adjunct APD, Adrian Sorescu - Directorul Executiv APD
şi Cristian Pîrvulescu - Preşedinte APD



Călin Popescu Tăriceanu, domnul Onno
Simons - adjunctul Şefului Delegaţiei Comisiei
Europene în România, domnul senator Mircea
Geoană, doamna deputat Mona Muscă,
domnul deputat Victor Ponta, domnul Radu F.
Alexandru, domnul Alexandru Radu -
Vicepreşedinte al Autorităţii Electorale
Permanente, reprezentanţi ai ambasadelor,
preşedinţi şi directori de organizaţi i
neguvernamentale, reprezentanţi ai misiunilor
internaţionale în România ţiilor
media centrale . În cadrul

evenimentului, au fost oferite trei diplome de
excelenţă în democraţie unor oameni politici
care au sprijinit eforturile Asociaţiei Pro
Democraţia de a întări democraţia şi principiile
statului de drept în România.

La nivel local, Cluburile APD din ţară au marcat
această aniversare prin organizarea Zilei
Porţilor Deschise (Vâlcea şi Cluj), prin acţiuni
reflectate în presa locală (Bacău, Brăila şi
Caracal), expoziţii cu materialele editate de
Cluburile APD (Braşov) sau reuniuni în cadrul

Cluburilor, cu membrii şi simpatizanţ

În următorii ani ne propunem să milităm pentru
îmbunătăţirea legislaţiei electorale, pentru
spor i rea t ransparenţe i ş i e f ic ienţe i
administraţiei publice locale şi pentru
adoptarea mecanismelor prin care să
asigur m participarea cetăţenilor

şi ai institu
şi locale

ii APD
(Arad).

la actul de
guvernare.

ă





Banii i politicaş Centrul Naţional de
Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

National Democratic Institute

for International Affairs
$9.995

octombrie 2004 -

februarie 2005
naţional 2,23%

Banii i politicaş Centrul Naţional de Canadian International

Development Agency
$55.754

februarie 2004 -

februarie 2005
naţional 5,18%

Aleg ri corecte n 2004e î Centrul Naţional de National Democratic Institute

for International Affairs
$58.050

februarie 2004 -

ianuarie 2005
naţional 9,25%

Dezvoltarea instituţională

a APD 2004-2006

Centrul Naţional de Charles Stewart Mott

Foundation
$99.845

septembrie 2004 -

august 2006
naţional 27,85%

Integritate n Administra iaî ţ

Public Locală ă

Centrul Naţional de Programul MATRA al
Ministerului de Afaceri Externe
din Olanda prin Fundaţia
TransFORMA

$104.825
martie 2004 -

martie 6200
naţional 29,24%

Lec ii despre alegeri nţ î

Rom nia i Ucrainaâ ş Coordonare
Centrul Naţional de

Open Society Foundation $4.000 februarie 2005 naţional 2,23%

Asistenţă tehnică pentru un
proiect al Băncii Mondiale

Centrul Naţional de
Banca Mondială $6.795

aprilie 2005 -
mai 2005

naţional 3,79%

Reforma electoral nă î

Rom nia - Conferinâ ţă

Centrul Naţional de National Democratic Institute

for International Affairs
$3.120

iunie 2005 -
iulie 2005

naţional 1,74%

Îmbun ţirea capacit ţiiătă ă

APD de cercetare şi
analiză a politicilor publice

Coordonare
Centrul Naţional de Open Society Institute $71.634 naţional 16,65%

Reforma electoral nă î

Rom niaâ

Centrul Naţional de National Democratic Institute

for International Affairs
$9.900

octombrie 2005 -

iunie 2006
naţional 1,84%

TOTAL CNC $423.918 100,00%

Procent din total

pentru anul 2005
Proiect Contractant

Buget asigurat de

catre finanţator*
Finanţator Perioada Tip proiect

august 2005 -
iulie 2006



Administrare eficientă prin

participare publică
APD - Club Bra ov prinş

Fundaţia Comunit ţiiă

Sibiu

National Endowment for

Democracy
$8.210 naţional 9,00%

Programul Dialog - Parteneriat

public-privat în folosul

comunit ţii localeă

APD - Club Bra ov prinş

Fundaţia Comunit ţiiă
Sibiu

C.S.Mott $10.750
ianuarie 2005 -

decembrie 2005

ianuarie 2005 -

ianuarie 2006

naţional 11,79%

Biroul de Consiliere pentru

Cet ţeni Braă şov
APD - Club Braşov Balkan Trust for Democracy $17.534

noiembrie 2004 -

octombrie 2005
local 16,03%

Interni în Instituţiile Publice VII
APD - Club Cluj-Napoca

National Endowment for

Democracy
$31.569

martie 2005 -

decembrie 2005
naţional 34,62%

Decide-te. Este şi viitorul tău!
APD - Club Cluj-Napoca Open Society Foundation $10.450

martie 2005 -
iunie 2005

internaţional 11,46%

Comitete consultative ale

cet ţeniloră
APD - Club Cluj-Napoca

Consiliul local al Municipiului Cluj-

Napoca
$1.378

octombrie 2005 -

decembrie 2005
local 1,51%

Centrul de Informa ii pentruţ

Cet enii din cartierul Valeaăţ

Aurie
APD - Club Sibiu Municipalitatea din Deventer $1.500

mai 2004 -
ianuarie 2005

local 0,18%

Student şi Voluntar
APD - Club Sibiu

ANT - Direcţia Judeţeană pentru
Tineret Sibiu $446

noiembrie 2005 -

decembrie 2005
local 0,49%

Forumuri Civice în Liceele

Sibiene
APD - Club Sibiu

ANT - Direcţia Judeţeană pentru
Tineret Sibiu $238

noiembrie 2005 -

decembrie 2005
local 0,26%

Tinerii ţa Civicşi Via ă
APD - Club Br ilaă

Agenţia Naţională pentru

Sprijinirea Initiaţivei Tinerilor
$2.492

iulie 2005 -
decembrie 2005

local 2,73%

Resurse pentru Democraţie
APD - Club Timişoara

Consiliul Local al Municipiului

Timişoara
$172

ianuarie 2005 -

decembrie 2005
local 0,19%

Ochi deschi ţi deschise,şi, min

uşi deschise
APD - Club Timişoara

Consiliul Local al Municipiului

Timişoara
$172

septembrie 2005 -

decembrie 2005
local 0,19%

Building real Inclusion and

Democratic Governance

through Education
APD - Club Timişoara

Uniunea European - Socratesă

Grundtvig Program
$7.641

ianuarie 2005 -

ianuarie 2007
local 8,38%

Prelegerile Democraţiei
APD - Club Focşani

Mediul local de afaceri

(Sponsori ri)ză
$789

februarie 2005 -

octombrie 2005
local 0,87%

Ziua Europei - Dincolo de

simboluri
APD - Club Arad Primăria Municipiului Arad $755 mai 2005 local 0,83%

Forum de dezbatere civică şi

politică
APD - Club Arad Primăria Municipiului Arad $858 iulie 2005 local 0,94%

Ziua Internaţional aă
Drepturilor Omului

APD - Club Arad Institutul Republican Internaţional $480 decembrie 2005 local 0,53%

TOTAL $95.434 100,00%

TOTAL GENERAL** $519.352

Proiect Contractantul
Buget asigurat de

finanţator*
Perioada Tip proiect

Procent din total

pentru anul 2005
Finanţator

* Bugetele reprezintă suma totală a finan ării ă în decursul anului 2005
** Pentru bugetele exprimate în alte monede decat USD, s-au folosit următoarele rate de schimb: 1EUR = 1,2USD

ţ şi nu suma primit



2,23% 5,18%
16,65%

1,84%

3,79%

1,74%

2,23%

9,25%

27,85%

29,24%
Banii i politica - National Democratic Institute forş

International Affairs

Banii i politica - Canadian International Developmentş

Agency

Alegeri corecte n 2004 - National Democratic Institute forî

International Affairs

Dezvoltare institu ional - C.S. Motta ţ a APD 2004-2006ă

Integritate în a pdministraţia ublic Programul
MATRA al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda
prin Fundaţia TransFORMA

ă locală -

Lec ii despre aleg ri n Rom nia i Ucrain - Open Societyţ e î â aş

Foundation

Asistenă Tehnică pentru un proiect al Băncii Mondiale
- Banca Mondială

Reforma electoral n Rom nia - conferin - Natională ăî â ţ

Democratic institute for International Affairs

Îmbun ţirea capacit ţii APD de cercetareătă ă ă
a politicilor publice - Open Society Institute

şi analiz

Reforma electoral n Rom nia - National Democratică î â

Institute for International Affairs

Banii şi politica -
National

Democratic

Institute for

International Affairs

Banii şi politica -
Canadian

International

Development Agency

Alegeri corecte în

2004 - National

Democratic

Institute for

International Affairs

Dezvoltarea

instituţional a
APD 200 -2006

C.S. Mott

ă

-
4

Integritate în dministraţia
ublic

a
p ă locală - Programul
MATRA al Ministerului de
Afaceri Externe din Olanda
prin Fundaţia TransFORMA

Lecţii despre alegeri în

România şi Ucraina -

Open Society

Foundation

2,23% 5,18% 9,25% 27,85% 29,24% 2,23%

Asistenţă tehnică
pentru un proiect
al Băncii Mondiale
- Banca Mondială

Reforma electorală

în România -

conferinţă - National
Democratic Institute

for International

Affairs

Îmbun ţirea
capacit ţii APD de
cercetare

ătă
ă

ă
a politicilor publice
- Open Society
Institute

şi analiz

Reforma electorală

în România -

National Democratic

Institute for

International Affairs

3,79% 1,74% 16,65% 1,84% 100,00%



Charles Stewart Mott Foundation

Balkan Trust for Democracy

Open Society Foundation

Consilii Locale

Agen ia Na ional pentru Tineretţ ţ ă

Uniunea European - Socrates Grundtvigă

Mediul de Afaceri

Prim ria Municipiului Aradă

Municipalitatea din Deventer

National Endowment for Democracy

Institutul Republican Internaţional

Charles Stewart

Mott Foundation

Balkan Trust for

Democracy

Open Society

Foundation

Consilii Locale Agen ia Na ionalţ ţ ă

pentru Tineret

Uniunea European -ă

Socrates Grundtvig

Mediul de Afaceri

11,79% 16,03% 11,46% 1,89% 3,48% 8,38% 0,87%

Primăria Municipiului

Arad

Municipalitatea

din Deventer

National Endowment

for Democracy

Institutul

Republican

Internaţional
1,77% 0,18% 43,62% 0,53% 100,00%



Total venituri 1.125.011 lei $386.111 100%

Venituri din cotizaţii ţiişi contribu

Venituri din donaţii

Venituri din sponsoriz riă

Venituri din dobânzi

Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile externe

Venituri din activit ţi fă ără scop lucrativ

Venituri din plasamente

Venituri din diferenţe de curs valutar

2.366 lei

333.788 lei

25.588 lei

3.982 lei

553.144 lei

201.738 lei

910 lei

3.495 lei

$812

$114.558

$8.782

$1.367

$189.842

$69.238

$312

$1.200

0,21%

29,67%

2,27%

0,35%

49,17%

17,93%

0,08%

0,31%



Total cheltuieli 1.154.431 lei $396.208 100%

Salarii personal permanent 183.658 lei $63.033 15,91%

Taxe salarii personal permanent 64.722 lei $22.213 5,61%

Onorarii colaboratori (taxe incluse) 71.559 lei $24.559 6,20%

Cheltuieli protocol 7.494 $2.572 0,65%

Cheltuieli cu energie, apă

Cheltuieli cu întreţinere, reparaţii

Cheltuieli cu chirii

Cheltuieli cu desp ţi, amenziăgubiri, penalită

Deplasări

Transport

Cheltuieli cu obiecte de inventar

5.003 $1.717 0,43%

2.308 $792 0,20%

26.749 $9.180 2,32%

2.701 $927 0,23%

63.691 $21.859 5,52%

149.481 lei $51.303 12,95%

56.490 lei $19.388 4,89%

Contribuţii ţii datorate de cşi cotiza ătre p.j. fără scop
patrimonial

54.549 lei $18.722 4,73%

Cheltuieli cu amortizări şi provizioane

Consumabile

Telecomunicaţii

Cheltuieli cu diferenţe din curs valutar

Servicii bancare

Servicii contractate cu terţi

273 lei

122.778 lei

67.388 lei

34.998 lei

5.090 lei

235.499 lei

$94 0,02%

$42.138 10,64%

$23.128 5,84%

$12.012 3,03%

$1.747 0,44%

$80.825 20,40%







Acestea sunt filialele Asocia

Coresponden

ţiei, unde activeaz

În 2005, Asociaţia Pro Democraţia a avut 31 de

cluburi în 28 de judeţe

ţiei la nivel de

regiuni.

ţ OP 1, CP 124, Constanţa, jud.
Constanţa

ă

voluntarii

ăruia unul

este Pre

ă a Clubului.

ău, Bucure

ă activitatea Asocia

ă:

şi membrii noştri. Fiecare Club are un

Comitet de Conducere dintre membrii c

şedintele Clubului.

Comitetul de Conducere este ales de Adunarea

General

şi în Bucureşti. Şapte dintre

acestea (Bac şti, Braşov, Cluj-Napoca,

Focşani, Râmnicu Vâlcea şi Timişoara) sunt Cluburi

care coordoneaz

Club Alexandria

Club Arad

Club Bac u - Centru Regional de Resurse

Club Baia Mare

Club Bistriţa

Club Boto ani

Club Br ila

Club Bra ov - Centru Regional de Resurse

Club Breaza

Club Bucure ti - Centru Regional de Resurse

Club Caracal

Club Cluj-Napoca - Centru Regional de Resurse

Club Constanţa

Club Craiova

Adresa: Str. Confederaţiei, nr. 3 cod 140078
Alexandria, jud. Teleorman
Telefon: +4 0247 / 316 178
Fax: +4 0247 / 316 315

-mail: apd.alexandria@apd.ro
Pre edinte: Daniel Dinc

Adresa: Pţa. Avram Iancu, nr. 9, ap. 7, cod 310099,
Arad, jud. Arad
Telefon: +4 0722 995 062
Fax: +4 0257 / 214 182
E-mail: apd.arad@apd.ro
Preşedinte: Narcis Bosneac

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 10, cam. 6-7,
Bac u jud. Bac u
ţ OP. 1 CP.4, Bac u, jud. Bac u

Telefon: +4 0234 / 570 057
E-mail: apd.bacau@apd.ro
Pre edinte: Nicoleta Vatman
Coordonator regional: Costic Topal

Telefon: +4 0745 602 749

E-mail: apd.baiamare@apd.ro

Pre edinte: Liviu Bozga (ad interim)

Telefon: +4 0744 299 712

E-mail: apd.bistrita@apd.ro

Pre edinte: Lucian Suciu

Adresa: Str. Marchian, nr. 9, cam. 12,

Boto ani, jud. Boto ani

Telefon: +4 0231 / 532 717

Fax: +4 0231 / 532 717

E-mail: apd.botosani@apd.ro

Pre edinte: Dumitru Aionesei

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 46,

Br ila, jud. Br ila

Telefon: +4 0239 / 611 381

E-mail: apd.braila@apd.ro

Pre edinte: Maricela Mrejeru

Adresa: Str. Mihail Sadoveanu, nr. 3,

Bra ov, jud. Bra ov

Telefon: +4 0268 / 475 992, +4 0268 / 410 192

Fax: +4 0268 / 475 992

E-mail: apd.brasov@apd.ro

Pre edinte: Bogdan Laz r
Coordonator regional: Horaţiu Iancu

Adresa: Aleea Parcului, bl. 6, ap. 9, cod 105400,

Breaza, jud. Prahova

Telefon: +4 0244 / 343 177

E-mail: apd.breaza@apd.ro

Adresa: B-dul Mare al Al. Averescu, nr. 17,
Pavilion 7, et. 3, Sector 1, Bucure ti
Tel./fax: +4 021 / 222 82 45, +4 021 / 222 82 54
E-mail: apd.bucuresti@apd.ro
Web: http://bucuresti.apd.ro
Pre edinte: Andreas Stamate
Coordonator regional:Sorina Bunescu / Ana-Maria
Mo neagu

Adresa: Str Decebal, nr. 64, cod 235200,
Caracal, jud. Olt
Telefon: +4 0742 466 434
Fax: +4 0249 / 514 254
E-mail: apd.caracal@apd.ro
Pre edinte: Mi u Sl tculescu

Adresa: Str. General Traian Mo oiu, nr. 71, etaj 4,
sala 2, cod 400132, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: +4 0264 / 597 316
Fax: +4 0264 / 597 316
E-mail: apd.cluj@apd.ro
Pre edinte: Gabriel B descu
Coordonator regional: Iulia Georgescu

Adresa: Str. Mercur, nr. 12, cod 900699, Constanţa,
jud. Constanţa

Telefon: +4 0720 414 908
E-mail: apd.constanta@apd.ro
Pre edinte: Ramona Oan

Adresa: Str. M. Kog lniceanu nr. 13,
Craiova, jud. Dolj
Telefon: +4 0251 / 510 235
Fax: +4 0251 / 510 235
E-mail: apd.craiova@apd.ro
Pre edinte: Carla Stoica
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Club Foc ani - Centru Regional de Resurse

Club Galaţi

Club Ia i

Club Lupeni

Club Miercurea-Ciuc

Club One ti

Club Oradea

Club Piatra-Neamţ

Club Ploie ti

Club Râmnicu Vâlcea - Centru Regional de Resurse

Club Re iţa

Club Sibiu

Club Suceava

Club Timi oara - Centru Regional de Resurse

Club Tulcea

Club Zimnicea

ş

ş

ş

ş

ş

ş

Adresa: Bd. Republicii nr. 9, et. 3,
Foc ani, jud. Vrancea
Telefon: +4 0237 / 621 306
Fax: +4 0237 / 621 306
E-mail: apd.focsani@apd.ro
Pre edinte: Gabriela Obodariu
Coordonator regional: Ciprian Bobeic

Adresa: Str. C-tin Brâncoveanu nr. 2, bl. DL1, sc. 2,
et. 1, ap. 40, cod 80058, Galaţi, Jud. Galaţi
Telefon: +4 0236 / 463 701
Fax: +4 0236 / 463 101
E-mail: apd.galati@apd.ro
Pre edinte: Tiber Gheorghe

Adresa: Aleea Copou nr. 7, ap. 3, cod 700460,
Ia i, jud. Ia i
Telefon: +4 0232 / 415 125, +4 0740 129 690
E-mail: apd.iasi@apd.ro
Pre edinte: Diana Andron

Adresa: OP.1, CP.9, cod 335600,
Lupeni, jud. Hunedoara
Telefon: +4 0254 / 562 463
E-mail: apd.lupeni@apd.ro
Pre edinte: Gabriela Chiorcea

Telefon: +4 0266 / 310 437
Fax: +4 0266 / 310 437
E-mail: apd.mciuc@apd.ro
Pre edinte: Adam Olbert

Adresa: Str. Emil Rebreanu, bl. 5, ap. 2,
cod 601610, One ti, jud. Bac u
Telefon: +4 0747 414 660
Fax: 0234 314 477
E-mail: apd.onesti@apd.ro
Pre edinte: Liviu Neagoe

Adresa: Str. Nicolae Jiga, nr. 27, ap. 2, cod 410028,
Oradea, jud. Bihor
Telefon: +4 0743 / 515 243
E-mail: apd oradea@yahoo.com
Pre edinte: Alexandru Simon

Adresa: Piaţa Mihail Kog lniceanu nr. 3, et. 1,
cam. 16, cod 610018, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ
Telefon: +4 0233 / 229 656
Fax: +4 0233 / 229 656
E-mail: apdpiatraneamt ambra.ro
Pre edinte: Cristian Savin

Adresa: Str. Maramure nr. 12, et. 6, cod 100029,
Ploie ti, jud. Prahova
Telefon: +4 0722 442 675
E-mail: apd.ploiesti@apd.ro
Pre edinte: Denisa Dumitrescu

Adresa: Bd. Tineretului nr. 1, et. 5, cod 240060,
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Telefon: +4 0350 / 401 785
Fax: +4 0350 / 401 784
E-mail: apd.rmvalcea@apd.ro
Pre edinte: Ramona Bercea Teodorescu
Coordonator regional: Corina Iordache

Adresa: Str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, et. 2,
cod 320067, Re iţa, jud. Cara Severin
Telefon: +4 0255 / 220 773
E-mail: apd.resita@apd.ro
Pre edinte: Dumitru Bogoevici

Adresa: Bd. Vasile Milea, bl. P1, sc. D, ap. 64,
cod 550331, Sibiu, jud. Sibiu
Telefon: +4 0269 / 212 999
Fax: +4 0269 / 212 999
E-mail: apd.sibiu@apd.ro
Pre edinte: Stanca Ungureanu

Adresa: Str. Ion Creang nr. 14, cod 720011,
Suceava, jud. Suceava
Telefon: +4 0230 / 551 566
Fax: +4 0230 / 551 567
E-mail: apd.suceava@apd.ro
Pre edinte: tefan Pu ca u

Adresa: Str. cod 300116,
Timi oara, jud. Timi
Corespondenţ ,

Telefon: +4 0256 / 201 488
Fax: +4 0256 / 201 488
E-mail: apd.timisoara@apd.ro
Web: http://timisoara.prodemocratia.org
Pre edinte: Liviu Pop
Coordonator regional: Cristian Bratu

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 8 cod 820152
Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: +4 0240 / 516 215
E-mail: apd.tulcea@apd.ro
Pre edinte: Adrian Pal

Adresa: Str. Mihai Viteazu, bl. 18C, sc. C, et. 1
ap. 2 cod 145400, Zimnicea, jud. Teleorman
Telefon: +4 0247 / 368 229
E-mail: apd.zimnicea@apd.ro
Pre edinte: Dorin Prun
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OP 1, CP 475 Timi oara, jud.

Timi

Adresa: Str. Bucure ti, bl. 52H, sc. C, ap. 8,
cod 925200, Ţ nd rei, jud. Ialomiţa
Telefon: +4 0243 / 273 552
Fax: +4 0243 / 273 552
E-mail: apd.tandarei@apd.ro
Pre edinte: Floarea Sava
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Consiliul de Conducere al APD are în
componenţa sa şapte membri (inclusiv
Preşedintele), aleşi de Adunarea Generală a
Asociaţiei pentru un mandat de doi ani.

În 2005, Consiliul de Conducere a avut
următoare componenţă:

Înainte de Adunarea Generală a APD din 23-25
septembrie 2005:

Cristian Pîrvulescu

Oana Bahnaru Preda
Dorin Berbescu
Bucur Bogdan
Vasile Chiru
Cornel Negrea
Florin Nicola

După Adunarea Generală a APD din 23-25
septembrie 2005:

Cristian Pîrvulescu

Bucur Bogdan
Sorina Bunescu
Paul Chioveanu
Vasile Chiru
Cornel Negrea
Adrian Tămaş

Centrul Naţional de Coordonare al APD este structura
executiv a Asociaţiei, cu sediul la Bucureşti, care
administrează activitateaAPD la nivel naţional.

Componenţa CNC în anul 2005 a fost:

Adrian Sorescu -
-

ţa Meiro

Andreea Sorescu Florin Poenaru -
Ionuţ G

ţiu Iancu

Corina Iordache

Costic

Preşedinte:

Membri:

Preşedinte:

Membri:

ţea
Coordonator PR

ă

ăzdaru Constantin Mârza -
Mihai ănescu -

Ciprian Bobeică

Cristian Bratu

Iulia Georgescu

Hora

ă Topală

Director Executiv
Director AdjunctCostel Popa

Victori

/
/

Constantin-

Sorina Bunescu / Ana-Maria Mo neagu

şu -
Doranda Bârsan -
Mioara Hrebenciuc -

Ştef

ş

Director Financiar
Asistent Financiar

Coordonator Re

Specialist IT
Asistent Staff

Coordonatori Regionali

Coordonator Regiunea 2 (Sud Est)

Coordonator Regiunea 5 (Vest)

Coordonator Regiunea 6 (Nord Vest)

Coordonator Regiunea 1 (Nord Est)

Cordonator Regiunea 3 (Sud)

-

-

-

-

Coordonator Regiunea 7 (Centru)

Coordonator Regiunea 4 (Sud Vest)

şi Regiunea 8 (Bucureşti)



Asociaţia Pro Democraţia
Bd. Mareşal Averescu nr. 17
Pavilion , Etaj 3
Sector 1
011454 Bucureşti

Tel./fax: (+4021) 222 82 45

Mobil: (+4) 0744 688 163

E-mail: apd a d.ro

F

@ p
Web: www.apd.ro

(+4021) 222 82 54

(+4) 0723 152 493
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