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Participarea cetåœenilor la procesul
de luare a deciziilor publice

Democraœie în comunitåœile mici
Perioada

1 mai 2007 - 31 octombrie 2008

Scop

Scopul proiectului este instruirea cetăţenilor
din localităţile mici, din mediul rural şi oraşe
mici, cu privire la drepturile civice şi oferirea
cadrului necesar implicării lor în procesul de
luare a deciziilor publice.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare şi Cluburile
APD din Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa,
Craiova, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oneşti, Sibiu,
Timişoara.

Obiectivele proiectului
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• Realizarea şi diseminarea unei cercetări privind
instrumentele de participare civică în localităţile
mici, cu accent pe implicarea comunităţii în procesul de elaborare a bugetelor locale;
• Formarea unor Grupuri de Iniţiativă Cetăţenească
în 20 de comunităţi pilot;
• Sprijinirea fiecărui Grup de Iniţiativă
Cetăţenească în identificarea unor măsuri concrete care să ducă la creşterea calităţii guvernării
locale (identificarea problemelor comunităţii şi

rezolvarea lor prin îmbunătăţirea dialogului
cetăţean – administraţie publică locală);
• Promovarea cazurilor de bună practică în rândul
altor comunităţi din România, precum şi promovarea metodologiei elaborate în rândul
potenţialilor multiplicatori.

Realizările proiectului

Primul pas în realizarea obiectivelor propuse a
fi implementate a fost selectarea celor 20 de
comunităţi. În urma acestuia au fost alese: Bod
şi Râşnov (judeţul Braşov), Gilău şi Câmpia
Turzii (Cluj), Siliştea şi Năvodari (Constanţa),
Giurgiţa şi Filiaşi (Dolj), Boloteşti şi Mărăşeşti
(Vrancea), Găneşti şi Bereşti (Galaţi), Ion
Neculce şi Răducăneni (Iaşi), Asău şi
Comăneşti (Bacău), Marpod şi Avrig (Sibiu),
precum şi Pădureni şi Remetea Mare (Timiş).

Următorul pas a fost selectarea a 10 coordonatori locali, câte unul din partea fiecărui Club
APD implicat. Aceştia au fost instruiţi asupra
tehnicilor de facilitare comunitară, dar şi pe
metode de colaborare cu autorităţile publice
locale. De asemenea, a fost demarată
realizarea cercetării privind instrumentele de
participare civică.
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Până la finele anului 2007 s-au format 15 dintre Grupurile de Iniţiativă Cetăţenească. (GIC)
Acestea au fost instruite de coordonatorii locali
ai APD cu privire la drepturile cetăţeneşti, la
îmbunătăţirea relaţiei cu autorităţile locale şi
au fost asistate în identificarea unei probleme
locale a cărei rezolvare să fie asumată de
membrii grupului. O dată identificată problema, fiecare Grup de Iniţiativă Cetăţenească a
dezvoltat un plan de acţiune în vederea
rezolvării acesteia. Iată câteva exemple de
probleme către care grupurile din proiect îşi
direcţioneaza eforturile şi în 2008: ecologizarea unei văi, reîmpădurirea unei coline,
editarea unei publicaţii informative cu privire la
activitatea instituţiilor publice locale sau instruirea preşedinţilor de Asociaţii de Proprietari cu
privire la obligaţiile lor.

Beneficiari

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei aproximativ 200 de cetăţeni din cele 20 de Grupuri
de Iniţiativă Cetăţenească şi reprezentanţi a
20 de autorităţi publice locale, care se vor
pune la curent cu legislaţia drepturile cetăţenilor şi practicile cu privire la participarea publică.
Proiectul va avea impact şi asupra tuturor

cetăţenilor din cele 20 de comunităţi afectaţi
de problemele rezolvate de Grupurile de
Iniţiativă. Un alt grup ţintă îl constituie
reprezentanţii a 30 de cluburi APD ce vor fi
instruiţi pentru replicarea acestui proiect la
nivelul altor comunităţi.

Finanţator

Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe

Buget

80.289 Euro

Parteneri

Centrul de Resurse pentru participare publică
(CeRe)

Membrii unui Grup de Iniţiativă Cetăţenească

Cetåœean æi comunitate
Perioada

septembrie 2006 - septembrie 2007

Scop

Încurajarea cetăţenilor rezidenţi în două
cartiere din municipiul Braşov de a se implica
în procesul de luare a deciziei pentru
rezolvarea problemelor comunităţii.

Oraşe/Cluburi implicate
Club APD Braşov

Obiectivele proiectului

• Constituirea unui Comitet Consultativ Cetăţenesc

format din lideri de opinie din municipiul Braşov la
nivelul a două cartiere;
• Creşterea nivelului de informare a 1500 de
cetăţeni braşoveni despre modul în care aceştia
se pot implica în procesul de luare a deciziilor în
folosul comunităţii la nivel local;
• Implicarea cetăţenilor rezidenţi în cartierele ţintă
din oraşul Braşov în procesul de luare a deciziilor.

Realizările proiectului

În cadrul proiectului au fost selectaţi 15
cetăţeni rezidenţi în două cartiere din municipiul Braşov, Astra 1 şi Astra 3, pentru ca împreună cu instituţiile publice să contribuie la

îmbunătăţirea unui serviciu public. Aceştia au
participat la seminarii de instruire pe temele:
planificare strategică, participare publică şi
metode de cercetare comunitară precum şi
comunicare eficientă şi negociere. Ca urmare
a unei sesiuni de planificare, participanţii au
semnalat probleme cu furnizarea următoarelor
servicii:
contorizarea
apei,
Centrala
Electrotermica, servicii ale Primăriei, ordinea
publică şi reabilitarea termică. Dintre tipurile
de probleme şi servicii enumerate a fost considerată prioritară îmbunătăţirea Serviciului de
Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari apreciinduse ca fiind un element cheie pentru
îmbunătăţirea şi celorlalte servicii sau
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rezolvarea unora dintre probleme.

Buget

Cel mai important rezultat ar fi acela că pe parcursul proiectului, administraţia a găsit în
reprezentanţii asociaţiilor un partener de
încredere astfel încât aceştia au fost invitaţi şi
la alte dezbateri organizate de municipalitate.

Broşura Decizii pentru comunitate

În urma mai multor întâlniri cu reprezentanţi ai
Biroului de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari
din Primăria municipiului Braşov s-a propus
înfiinţarea
unui
Comitet
Consultativ
Cetăţenesc pentru a răspunde la următoarele
aşteptări: o mai bună comunicare între
reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari şi
Primăria municipiului Braşov; actualizarea
bazei de date cu aceste entităţi, oferirea de
soluţii practice la problemele întâmpinate de
preşedinţii şi administratorii asociaţiilor; nevoia
unei propuneri legislative de introducere în
legislaţie a unei legi de sancţionare a rău platnicilor, cât şi posibilitatea sancţionării
Asociaţiilor de Proprietari şi actualizarea continuă a website-ului Primăriei. Au fost discutate
şi probleme tehnice privind recuperarea
Cărţilor tehnice ale imobilelor, înlăturarea
clauzelor abuzive în relaţia cu terţii.

26.895 Euro (23.895 Euro - contribuţia UE)

În cadrul proiectului a fost elaborată broşura
„Decizii pentru comunitate”, într-un tiraj de
2.000 de exemplare şi manualul de bune practici privind proiectul implementat, într-un tiraj
de 300 de exemplare.

Finanţator
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Uniunea Europeană prin Programul PHARE
2004

Participanţii la întâlniri
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Transparenœa în satele braæovene
Perioada

1 decembrie 2007 - 30 septembrie 2008

Scopul proiectului

Susţinerea democraţiei prin asigurarea liberului acces la informaţia de interes public şi a
transparenţei decizionale a autorităţilor locale
din mediul rural.

Oraşe/cluburi implicate

Club APD Braşov/Judeţul Braşov

Obiectivele proiectului

• Îmbunătăţirea modului de implementare a
prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public si Legii 52/2003
privind transparenţa actului decizional, la nivelul
autorităţilor locale din mediul rural din judeţul
Braşov.

Realizările proiectului

În primele două luni ale proiectului a fost realizată o cercetare în cele 48 de comune ale
judeţului Braşov prin care a fost urmărit gradul
de cunoaştere şi aplicare a prevederilor
Legilor 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi 52/2003 privind transparenţa decizională.

După finalizarea cercetării, funcţionarii responsabili cu aplicarea acestor două acte normative au fost instruiţi în cadrul unui seminar şi au
fost ajutaţi să-şi îmbunătăţească serviciile de
informare prin acordarea de asistenţă şi consultanţă;

În cadrul proiectului, au fost publicate pliante
informative pentru cetăţeni şi un „Manual de
bune practici – Modele de transparenţă în
mediul rural” pentru funcţionari.

Beneficiari

48 funcţionari publici responsabili cu aplicarea

Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 care vor
dobândi cunoştinţe sporite în ceea ce priveşte
aplicarea legislaţiei; 20 aleşi locali funcţionari
publici ce urmează a fi implicaţi direct în activităţi de informare şi consultare a cetăţenilor din
mediul rural, 10000 de cetăţeni informaţi prin
intermediul publicaţiilor proiectului.

Parteneri

Consiliul Judeţean Braşov

Finanţator

Uniunea Europeană prin programul PHARE
2005,
Programul
Societatea
Civilă
Componenta – Democraţie, drepturile omului,
statul de drept şi independenţa justiţiei.

Buget total

32.700 Euro (contribuţie PHARE– 29150 Euro
- 89,14%)

Dialog pentru comunitate
Perioada

Iulie 2006 - mai 2007

Scop

Susţinerea unei administraţii locale eficiente şi
transparente în localitatea Tărlungeni
.

Oraşe implicate

Club APD Braşov/ Braşov, Focşani, Miercurea
Ciuc şi Sibiu

Obiectivele proiectului

• Extinderea programului DIALOG în localitatea
Tărlungeni;
• Instituţionalizarea în localitatea Tărlungeni a

Comitetului Consultativ Cetăţenesc (CCC) – ca
metodă activă de implicare a cetăţenilor în comunitate.

Realizările proiectului

În cadrul acestui proiect au avut loc trei întâlniri „Faţă în faţă” având ca temă: starea drumurilor, introducerea gazului metan şi trans-
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parenţa administraţiei publice locale.
Coordonatorii au organizat şi două sesiuni de
informare având ca principale teme de discuţie: redirecţionarea traficului greu de pe
DN1, proiectarea unui nou traseu astfel încât
casele locuitorilor sa nu fie afectate şi subvenţiile în agricultură precum şi alte condiţii
impuse de reglementările Uniunii Europene
statelor membre.

Un alt rezultat al proiectului este broşura ”Rolul
şi atribuţiile administraţiei publice locale”, publicată într-un tiraj de 1000 de exemplare.
Materialul a fost apreciat ca fiind deosebit de
util atât de cetăţeni cât şi de reprezentanţii
instituţiilor. Distribuţia s-a realizat la sediul
Clubului APD Braşov, Primăriei Tărlungeni şi la

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul
Primăriei municipiului Braşov).

O altă reuşită a acestui proiect este, fără
îndoială, si înfiinţarea unui Comitet Consultativ
Cetăţenesc (CCC) în comuna Tărlungeni care
să asigure reprezentarea geografică a celor
patru sate şi promovarea unei Hotărâri de
Consiliu Local (HCL) prin care CCC este
recunoscut ca partener social al administraţiei
publice locale.

De asemenea, a fost realizat si un plan de acţiune locală având următoarele puncte: statutul
comunei Tărlungeni (adoptat prin HCL), propunere pentru montarea de aviziere informative
în fiecare sat, realizarea unui plan de dez-

voltare culturală al comunei.

Un alt rezultat care merită menţionat este campania de strângere de semnături pentru
canalizarea în comună.

Partener

Asociaţia Ambasadorii Zizinului

Buget total

7.480 USD

Finanţator

Balkan Trust for Democracy prin Fundaţia
Comunităţii Sibiu

Consolidarea Biroului de Consiliere pentru Cetåœeni
Perioada

august 2006 - iulie 2007

Scop

Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii
de informare şi consiliere şi cooperarea cu
instituţiile publice pentru o bună guvernare
locală.

Oraşe/cluburi implicate

Realizările proiectului

Club APD Braşov

Obiectivele proiectului
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• Creşterea accesului cetăţenilor la servicii de informare şi consiliere în următoarele domenii: sănătate publică, asistenţă socială, asigurări sociale,
raporturi de muncă, protecţia consumatorului,
drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii,
impozite şi taxe, învăţământ, procedura notarială,
protecţia copilului, servicii publice.

• Facilitarea accesului studenţilor pentru realizarea
stagiilor de practică pe o perioadă de opt luni în
instituţii publice braşovene;

Au fost recrutaţi şi selectaţi opt studenţi de la
Facultăţile de Sociologie, Drept şi Ştiinţe
Economice. Aceştia au realizat timp de opt luni
stagii de practică la Primăria municipiului
Braşov, Direcţia Generală a Finanţelor
Publice, Direcţia de Servicii Sociale şi
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Prefectura Braşov.

În cadrul acestui proiect au fost informaţi şi
consiliaţi 450 de cetăţeni cu privire la
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor şi mai
bună reprezentare în faţa instituţiilor publice.

Au fost desfăşurate trei seminarii de instruire
având ca beneficiari tinerii, organizate de către
cei opt studenţi interni. Aceste seminarii au
fost focalizate pe următoarele teme: Valorile
voluntariatului, Uniunea Europeană, Braşov oraş turistic sau cultural, Tinerii şi viaţa politică.
A fost,de asemenea, organizată o sesiune de
team-building pentru echipa proiectului şi voluntari.

Trei Hotărâri de Consiliu Local privind parcările rezidenţiale, tăierea şi toaletarea arborilor şi salubrizarea în municipiul Braşov au
fost îmbunătăţite prin implicarea cetăţenilor în
dezbaterea acestor proiecte.

Finanţator

Balkan Trust for Democracy

APD Club Braşov

Buget

21.900 USD din care 3000 USD contribuţia

Strategie pentru Valea Aurie
Perioada

iunie 2006 - februarie 2007

Scop

Identificarea problemelor existente în cartierul
Valea Aurie cu ajutorul cetăţenilor şi al asociaţiilor de proprietari şi elaborarea unui plan de
soluţionare a acestora.

Oraşe/cluburi implicate

Club APD Braşov/ municipiul Sibiu - cartierul
Valea Aurie

Obiectivele proiectului

• Identificarea problemelor din cartierul Valea Aurie;
• Elaborarea unui plan de dezvoltare pentru

cartierul Valea Aurie.

Realizările proiectului

Sondajul de opinie, realizat în cadrul acestui
proiect, a permis identificarea principalelor
probleme din cartier. Sondajul a fost realizat în
500 exemplare şi distribuit cu ajutorul Şcolii 25
din Valea Aurie. Planul final a conţinut cele mai
importante probleme existente în cartier care
au fost identificate cu ajutorul sondajului de
opinie şi în urma întâlnirilor cu asociaţiile de
proprietari. Acest plan final a fost prezentat în
cadrul dezbaterii pe buget local a municipiului
Sibiu, în cadrul căreia cetăţenii cartierului
Valea Aurie şi-au prezentat nemulţumirile, iar
administraţia locală a promis că principala
problemă va fi soluţionata.

Pentru a identifica problemele din cartierul
Valea Aurie la nivel de asociaţie au fost organizate întâlniri cu fiecare asociaţie de proprietari.

Beneficiari

Cetăţenii cartierului Valea Aurie, în special
membrii asociaţiilor de proprietari şi ai
comitetelor de cetăţeni.

Finanţator

Municipalitatea Deventer, Olanda (valoarea
contribuţiei 1000 Euro)

Buget

1.260 Euro

Comitete Consultative Cetåœeneæti
Perioada

2005 – 2007

Scop

Stimularea participării civice a cetăţenilor prin
formarea unor comitete consultative la nivelul

fiecărui cartier din Cluj-Napoca. Aceste structuri au rolul de a sesiza Primăria în privinţa
problemelor ce au apărut la nivelul fiecărui
cartier şi de a face sugestii în privinţa posibilelor soluţii.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Cluj-Napoca/municipiul Cluj-Napoca

Realizările proiectului

Au fost înfiinţate Comitete Consultative
Cetăţeneşti în cartiere din Cluj-Napoca din

care fac parte cetăţeni cu spirit civic şi dorinţă
de implicare şi colaborare cu autorităţile
locale.

Buget

Suma obţinută din campanie 2% - 50 Euro

Prin intermediul activităţilor din proiect, au fost
rezolvate diverse probleme semnalate de
cetăţeni cum ar fi: asfaltarea anumitor străzi
secundare, introducerea anumitor străzi
secundare în planul de salubrizare, instalarea
de semafoare şi amenajarea de noi treceri
pietonale, amenajarea spaţiilor verzi şi a
locurilor de joacă.

Beneficiari

Cetăţenii municipiului Cluj-Napoca

Finanţator

La începutul proiectului, finanţarea a venit din
partea Consiliului Local şi a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, însă, din 2007, acesta este
un proiect autofinanţat de Club APD ClujNapoca.

Comitet Consultativ Cetăţenesc

Democraœie localå în judeœul Cluj prin participarea cetåœenilor la
luarea deciziilor în comunitate
Perioada

şi Gherla

1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007

Obiectivele proiectului

Scop

Îmbunătăţirea nivelului de transparenţă al
instituţiilor administraţiilor publice locale
partenere şi implicarea cetăţenilor în procesul
de luare a deciziilor de la nivel local.
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Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Cluj-Napoca/Apahida, Dej, Floreşti

• Creşterea nivelului de competenţă a 80 de
reprezentanţi ai administraţiilor publice locale din
Dej, Gherla, Apahida şi Floreşti, cu privire la
prevederile şi aplicarea Legilor 544/2001 şi
52/2003;
• Conştientizarea de către 80 de oficiali aleşi şi
funcţionari publici a importanţei şi beneficiilor
implicării cetăţenilor în procesul de luare a decizi-
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ilor;
• Creşterea nivelului de informare pentru un număr
de 4.000 de locuitori a prevederilor Legii
544/2001 şi 52/2003,
• Asigurarea desfăşurării, în spiritul legii, a procesului de consultare şi implicare a cetăţenilor în
actul decizional.

Realizările proiectului

În cadrul acestui proiect a fost publicată broşu-

ra cu informaţii generale privind Legea
544/2001 şi Legea 52/2003, distribuită unui
număr de 4.000 de cetăţeni în cele patru
comunităţi şi Manualul de Bună Practică, realizat într-un tiraj de 400 de exemplare.

Alături de aceste materiale, au fost realizaţi si
fluturaşi cu informaţii generale privind Legea
544/2001 şi Legea 52/2003, distribuiţi unui
număr de 4.000 de cetăţeni din comunităţile
implicate.

Un număr de 80 de funcţionari publici şi con-

silieri locali au fost instruiţi privind Legea
544/2001 şi Legea

Beneficiari

80 de reprezentanţi ai administraţiei publice
locale şi 4.000 de cetăţeni din cele patru
comunităţi implicate în proiect.

Finanţator

Uniunea Europeană prin programul PHARE
2004 Societatea Civilă, Componenta 3
Democraţie, drepturile omului, statul de drept

şi independenţa justiţiei.

Buget

Bugetul total al proiectului a fost de 32.556,88
Euro, din care 28.916,88 Euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene.

Parteneri

Primăriile localităţilor Apahida, Dej, Floreşti,
Gherla
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Îmbunåtåœirea relaœiei alegåtor-ales

Aleæii noætri, responsabilitatea noastrå
Perioada

acestui sistem.

octombrie 2007 - ianuarie 2008

Realizările proiectului

Scop

Adoptarea de către organizaţiile neguvernamentale din România a unuia dintre cele mai
eficiente instrumente de monitorizare a activităţii parlamentarilor: sistemul scorecard
(clasament), pentru a exista astfel mai multe
domenii în care activitatea parlamentarilor să
fie monitorizată.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD

Obiectivele proiectului
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• Dezvoltarea pe termen mediu a unei relaţii constructive între Parlament şi organizaţiile societăţii
civile din România prin dezvoltarea acestui
mecanism de monitorizare;
• Organizarea unui seminar cu participarea
reprezentanţilor a 20 de ONG-uri pentru implementarea şi înţelegerea sistemului Scorecard;
• Implementarea acestui sistem de cele 20 de organizaţii neguvernamentale;
• Realizarea unei broşuri pentru sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în implementarea

Reprezentanţii a 20 de organizaţii neguvernamentale au fost instruiţi cu privire la implementarea acestui sistem în România, iar coordonatorii proiectului au asigurat documentaţia
tehnica necesara implementării sistemului de
Scorecard si au crescut vizibilitatea acestui
mecanism.

Sistemul şcorecard a fost prezentat prin intermediul unui Ghid de implementare a sistemul
Scorecard pentru organizaţiile neguvernamentale. Acest sistem se bazează pe o idee
extrem de simplă: analiza activităţii unei instituţii sau persoane pe o perioadă de timp conform unor criterii clar stabilite şi posibil de
cuantificat. Această grilă poate fi folosită la
diferite nivele de analiză, de la nivel individual
(consilieri locali, primari, guvernatori, deputaţi), instituţional (activitatea unei primării, a
unui minister, a unui guvern), nivel de stat
(implementarea unor politici stabilite într-un
cadru internaţional), la nivel internaţional (în
special legat de activitatea UE, dar şi a ONU în
anumite chestiuni cum ar fi Darfour).
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Asociaţia Pro Democraţia implementează deja
acest instrument în domeniile sale de activitate
- democraţie participativă, transparenţă, anticorupţie, sistem electoral, iar prin intermediul
proiectului de faţă a transmis această experienţă şi altor organizaţii din România care
doresc să monitorizeze şi să informeze în
legătură cu activitatea parlamentarilor în
diferite domenii. Puteţi afla mai multe
accesând pagina www.apd.ro/ clasament.

Beneficiari

Organizaţiile neguvernamentale din România
a căror activitate este influenţată de modi-

Lansare Ghid de Implementare a sistemului Scorecard

ficările legislative.

Finanţator

Ambasada Olandei la Bucureşti prin programul Matra KAP.

Buget

14.637 Euro

Monitorizarea activitåœii parlamentare a reprezentanœilor
minoritåœilor naœionale
Perioada

octombrie 2006 – septembrie 2007

Scop

Susţinerea construcţiei democratice a
României prin creşterea eficienţei reprezentării minorităţilor naţionale în Parlament.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD/ClujNapoca, Bucureşti

Obiectivele proiectului

• Creşterea gradului de responsabilizare a celor 18
parlamentari ai minorităţilor naţionale în vederea
susţinerii intereselor alegătorilor;
• Facilitarea legăturii directe între alegători şi aleşi
prin includerea de practici de consultare (focusgrupuri şi dezbateri publice);
• Creşterea vizibilităţii activităţii desfăşurate de parlamentarii minorităţilor;
• Creşterea gradului de transparenţă a celor 19
organizaţii ale minorităţilor naţionale în administrarea fondurilor publice şi în gestionarea
proiectelor derulate în folosul cetăţenilor minori-

tari;
• Creşterea participării minorităţilor la viaţa publică;
• Promovarea şi susţinerea valorilor diversităţii multiculturale prin stimularea Grupului parlamentar al
minorităţilor naţionale de a acţiona responsabil în
promovarea iniţiativelor legislative adresate
minorităţilor.

Realizările proiectului

Prin intermediul activităţilor derulate în cadrul
acestui proiect a fost posibilă monitorizarea
activităţii parlamentarilor, a activităţii Grupului
parlamentar al minorităţilor naţionale şi a organizaţiilor minorităţilor naţionale.

Cu ajutorul a şase focus-grupuri a fost realizat
procesul de consultare a membrilor comunităţilor etnice cu privire la modul de
reprezentare a intereselor şi problemelor lor în
Parlamentul României şi în cadrul organizaţiilor care îi reprezintă.

Trei dezbateri publice la care au participat parlamentari, presă, beneficiari şi reprezentanţi ai
organizaţiilor active în domeniul minorităţilor
au fost organizate pentru creşterea vizibilităţii

activităţii desfăşurate de parlamentarii
minorităţilor şi pentru facilitarea legăturii
directe între alegători şi aleşi.

Un alt rezultat notabil al proiectul este publicarea a trei rapoarte de analiză a reprezentării
minorităţilor naţionale în sfera publică.
Necesitatea de a completa monitorizările cu
focus-grupurile este dată pe de o parte de
intenţia de a contribui la realizarea dialogului
între aleşi şi alegători.

Beneficiari
Grupuri ţintă:

reprezentanţii parlamentari ai minorităţilor
naţionale;
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;
organizaţiile minorităţilor etnice;
membrii minorităţilor etnice;
publicul larg.

Beneficiari direcţi:

18 parlamentari reprezentanţi ai minorităţilor
naţionale;
19 organizaţii ale minorităţilor naţionale, respectiv
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18 reprezentanţi ai ONG-urilor membre în
Consiliul Minorităţilor Naţionale şi ai UDMR;
membrii minorităţilor etnice;
aproximativ 30 de ONG-uri şi instituţii active în
domeniul relaţiilor etnice şi a protecţiei
minorităţilor, care vor participa la dezbaterile
organizate între parlamentari, presă, beneficiari,
reprezentanţi ai organizaţiilor active în domeniul
minorităţilor.

Finanţator

Uniunea Europeană prin programul PHARE
2004 - Programul Societate Civilă (contract
Phare 2004/016-772.01.02/03/DEM21).

Buget

6.450 Euro

Parteneri

Proiectul a fost implementat de Centrul de
Resurse pentru Diversitate Etnoculturală în
parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia.

Beneficiari indirecţi:

alte organizaţii ale minorităţilor etnice;
membrii minorităţilor etnice şi ai majorităţii;
societatea civilă din România.

Cartea Albastrå a Democraœiei – ediœia a patra
Perioada

Obiectivele proiectului

mai 2006 – februarie 2007

Scop

Scopul acestui proiect a fost de a crea un
instrument pe care cetăţenii îl pot folosi pentru
a afla mai multe detalii despre rolul şi atribuţiile principalelor instituţii publice la nivel central
(Parlament, Preşedinţie, Guvern, Curte
Constituţională etc.), despre reprezentanţii lor
aleşi din aceste instituţii şi despre felul în care
pot interacţiona cu aceste instituţii.

Oraşe/Cluburi implicate
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Toate cluburile APD

• Crearea unei baze de date care să includă toate
informaţiile relevante despre instituţiile publice
centrale şi despre reprezentanţii aleşi;
• Crearea unei descrieri comprehensive a rolului,
atribuţiilor, structurii şi a instituţiilor publice;
• Tipărirea a 8.500 de exemplare ale Cărţii Albastre
a Democraţiei - ediţia a patra şi distribuirea ei în
rândul ONG-urilor, a uniunilor sindicale, companiilor, asociaţiilor, cetăţenilor.
Descrierea instituţiilor publice include informaţii referitoare la: Constituţia României şi
felul în care modificările aduse legii fundamentale în 2003 influenţează activitatea
Parlamentului; rolul şi atribuţiile fiecărei insti-
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tuţii publice centrale; structura Parlamentului şi
a procesului legislativ; structura şi componenţa celor două Camere ale Parlamentului
(afiliere politică, vârstă, sex, experienţă parlamentară etc.); comisiile permanente şi speciale ale celor două Camere ale Parlamentului
(componenţă, informaţii despre activitatea
acestora, despre felul în care cetăţenii pot
interacţiona cu acestea, informaţii despre
audierile publice ale acestora şi felul în care
cetăţenii pot monitoriza activitatea comisiilor şi
a Parlamentului ca întreg); datele de contact
ale tuturor însărcinaţilor cu relaţiile publice ale
fiecărui grup parlamentar şi ale Parlamentului
ca instituţie; descrierea procedurilor prin care
cetăţenii pot cere informaţii referitoare la votul

fiecărui parlamentar şi ale fiecărei comisii parlamentare, dar şi informaţii despre felul în care
pot depune cereri în baza Legii liberului acces
la informaţii de interes public (Legea
544/2001); diagrama felului în care interacţionează instituţiile statului.

Realizările proiectului

Elementul de noutate al ediţiei a patra a Cărţii
Albastre a Democraţiei a fost faptul că aceasta conţine mai multe informaţii decât ediţiile
precedente. Incluzând detalii despre modificările aduse Constituţiei în anul 2003,
explicând parcursul unui proiect de lege până
la a deveni lege, dar oferind şi informaţii
despre procedurile de obţinere a accesului la
informaţii de interes public, Cartea Albastră a
Democraţiei - ediţia a patra a venit, mai mult
ca oricând, în ajutorul tuturor acelor persoane
şi categorii profesionale interesate de activi-

Cărţii Albastre la Galaţi

tatea instituţiilor publice centrale, de monitorizarea acestora sau, pur şi simplu, de o colaborare mai eficientă cu ele;

Un alt element de noutate al acestei ediţii l-a
reprezentat website-ul special creat pentru
prezentarea, într-un mod interactiv, a tuturor
informaţiilor
conţinute
în
carte.
www.apd.ro/carteaalbastra furnizează vizitatorilor săi toate informaţiile incluse în “Cartea
Albastră a Democraţiei” permiţând actualizarea permanentă a acestora, dar şi
furnizarea de informaţii despre votul parlamentarilor.

Beneficiari

Cartea Albastră a Democraţiei - ediţia a patra
este un ghid foarte util pentru un segment
mare şi foarte variat de public. De la jurnalişti,
la reprezentanţii organizaţiilor neguvernamen-

tale, de la membrii sindicatelor la cei ai
diferitelor asociaţii profesionale, dar şi simpli
cetăţeni, cu toţii au manifestat, la apariţia
fiecăreia din cele trei ediţii anterioare, un real
interes pentru Cartea Albastră a Democraţiei.

Finanţator

International Republican Institute (IRI) şi
Agenţia de Dezvoltare Internaţională a
Statelor Unite ale Americii (USAID)

Parteneri

Secretariatele Generale ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinul acordat
în elaborarea şi lansarea acestui material prin
Biroul pentru informare publică şi relaţii cu
societatea civilă, respectiv Biroul de informare
publică directă a persoanelor.

Cetăţenii din Galaţi primesc Cartea Albastră
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Parteneriat pentru o bunå guvernare

Perioada

mentale.

august 2006 – septembrie 2007

Realizările proiectului

Scop

Scopul proiectului a fost sporirea capacităţii
Coaliţiei pentru o Bună Guvernare (Asociaţia
Pro Democraţia, Centrul de Resurse pentru
participare publică şi Active Watch - Agenţia de
Monitorizare a Presei) de a implementa
proiecte care să susţină buna guvernare la
nivel local şi să ofere asistenţă organizaţiilor
neguvernamentale care acţionează la nivel
local pe de o parte şi administraţiei publice
locale pe de alta, în procesul de implementare
a proiectelor similare.

Oraşe/Cluburi implicate

• Jimbolia (judeţul Timiş) / Club APD Timişoara
• Cristeşti (judeţul Iaşi) / Club APD Iaşi

Obiectivele proiectului
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• Dezvoltarea unei metodologii de lucru pentru a
stimula buna guvernare la nivel local, metodologie care să poată fi utilizată de către Coaliţia pentru o bună guvernare;
• Evaluarea calităţii guvernării locale în două comunităţi pilot;
• Promovarea instrumentelor şi a metodologiei în
1000 de comunităţi, către diferite autorităţi locale
şi centrale precum şi către organizaţii neguverna-

De la începutul proiectului ne-am dorit o
guvernare bazată pe respectarea legilor şi
aplicarea corectă a regulamentelor. O
guvernare în care reprezentanţii autorităţilor
publice să-şi asume pe deplin răspunderea
propriilor acţiuni în faţa membrilor comunităţii
pe care o guvernează. Şi în care comunitatea
să participe în mod direct la formularea de
politici publice. Ne-am dorit funcţionari integri
şi instituţii transparente care să livreze cetăţenilor servicii eficiente şi bune.

Pentru îndeplinirea obiectivelor am oferit asistenţă în procesul de implementare a
proiectelor similare atât organizaţiilor neguvernamentale care acţionează la nivel local, cât şi
administraţiei publice locale şi am stabilit o
metodologie de evaluare a calităţii guvernării
locale aplicabile specificului comunităţilor
româneşti. Am definit buna guvernare ca fiind
modul de guvernare care se bazează pe
respectarea legilor şi aplicarea regulamentelor;
asumarea deplină a răspunderii faţă de membrii comunităţii; participarea echitabilă a tuturor factorilor interesaţi în elaborarea şi formularea politicilor şi deciziilor publice; participarea
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cetăţenilor la buna funcţionare a instituţiilor
publice. O bună guvernare trebuie să fie

transparentă,
să asigure integritatea
reprezentanţilor administraţiei publice şi să
livreze servicii publice în mod eficient.

Paşii Bunei Guvernări au constat în alegerea a
două comunităţi locale pilot: comuna Cristeşti
din judeţul Iaşi şi oraşul Jimbolia din judeţul
Timiş. Autorităţile locale au acceptat să intre în
exerciţiul propus de noi din interes pentru
îmbunătăţirea guvernării locale şi din
deschidere faţă de cetăţeni. A urmat dezvoltarea unei strategii de lucru bazată pe diagnoză şi soluţii. Cluburile APD din ţară au aplicat, în cele două localităţi, metodologia de
diagnostic şi au adunat într-un raport primele
concluzii despre calitatea guvernării locale.

Am
format
Grupurile
de
Iniţiativă
Cetăţenească, alcătuite din aleşi locali,
funcţionari publici, cetăţeni, organizaţii civice.
Acestea s-au întrunit regulat şi au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea bunei guvernări
locale; .

Ne-am întâlnit cu membrii grupurilor. Am discutat pe marginea concluziilor raportului şi am
propus, împreună, soluţii pentru îmbunătăţirea
calităţii guvernării.

Website-ul www.bunaguvernare.eu oferă
tuturor celor interesaţi informaţii, studii şi
resurse online cu privire la diferitele ingrediente ale bunei guvernări, informaţii despre
activităţile din cadrul acestui proiect precum şi
posibilitatea de a multiplica proiectul la nivelul
altor comunităţi.

Beneficiari

Organizaţiile neguvernamentale implicate,
cetăţenii din Cristeşti şi Jimbolia şi autorităţile
publice locale din aceste comunităţi.

Finanţator

Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a
Statelor Unite prin intermediul World Learning
for International Development.

Buget

36.853 Euro

Parteneri

Centrul de Resurse pentru participare publică
şi Activa Watch - Agenţia de Monitorizare a
Presei.

Grupul de Iniţiativă Cetăţenească din Cristeşti

Parlamentari responsabili, cetåœeni informaœi
Perioada

octombrie 2006 - septembrie 2007

Scop

Proiectul a avut ca scop promovarea atitudinii
responsabile a membrilor Parlamentului în
raport cu cetăţenii la nivel de circumscripţie, în
vederea sporirii democratizării şi a gradului de
transparenţă a Parlamentului României.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD

Obiectivele proiectului

• Creşterea capacităţii principalelor partide politice
(Partidul Democrat, Partidul Naţional Liberal şi
Partidul Social Democrat) de a oferi servicii
birourilor parlamentare de circumscripţie, prin
dezvoltarea unui grup de specialişti la nivelul partidului care să acorde asistenţă personalului

birourilor de circumscripţie şi/sau parlamentarilor;
• Susţinerea unui număr de 14 parlamentari aflaţi la
primul mandat în dezvoltarea serviciilor oferite
prin birourile de circumscripţie, cu un accent special pe procesele de informare şi consultare a
cetăţenilor, cu scopul îmbunătăţirii relaţiilor între
aleşi şi alegători.

Realizările proiectului

Pentru atingerea primului obiectiv au fost organizate cursuri de Formare de Formatori pentru
fiecare partid inclus în proiect pe tema
Serviciile birourilor parlamentare de circumscripţie, realizate de experţii Institutului
Naţional Democrat. Ulterior, pe baza cursurilor
a fost publicat ghidul "Biroul parlamentar puntea de legătură cu cetăţenii", destinat atât
parlamentarilor, cât şi personalului acestor
birouri.

Opt seminarii regionale au fost derulate pentru
instruirea personalului birourilor de circumscripţie pentru fiecare dintre partidele vizate de
proiect.

Pentru familiarizarea parlamentarilor implicaţi
în proiect cu potenţialele instrumente de
îmbunătăţire a relaţiei cu cetăţenii a fost organizată o conferinţă despre Birourile parlamentare de circumscripţie.
La nivelul circumscripţiei electorale au fost
organizate dezbateri publice pe baza unor
proiecte de lege considerate relevante pentru
comunitatea în cauză, în vederea implicării
grupurilor interesate în procesul legislativ.

Broşura "Biroul parlamentar - puntea de
legatura cu cetatenii" prezintă cele mai eficiente metode pentru îmbunătăţirea performanţelor parlamentarilor şi a personalului lor
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angajat în birourile din circumscripţie pe următoarele paliere: organizarea eficientă a
resurselor umane şi materiale ale biroului parlamentar, comunicarea cu cetăţenii şi alegerea
modalităţilor potrivite de abordare a problemelor adresate parlamentarilor de către
cetăţeni.

Beneficiari

Parlamentarii României şi personalul birourilor
acestora din circumscripţii şi cetăţenii

Finanţator
Proiectul

Europeană prin programul PHARE 2004 Programul Societate Civilă (contract Phare
2004/016-772.01.02/03/DEM21).

Buget

75.562 Euro

Parteneri

Institutul Naţional Democrat - Biroul din
România

a fost finanţat de Uniunea

Participanţi la seminarul de la Iaşi, mai 2007

Îmbunåtåœirea relaœiei dintre cetåœeni æi administraœie în procesul decizional
Perioada

• Diseminarea informaţiilor legate de legea 52/2003
la nivelul cetăţenilor din judeţul Vâlcea.

1 ianuarie – 30 iunie 2007

Scop

Monitorizarea aplicării legii 52/2003 – la nivelul
administraţiei publice locale din România

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Râmnicu Vâlcea/ Caracal

Obiectivele proiectului
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• Monitorizarea implementării Legii nr.52/2003 în
administraţia publică locală – în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2007, de către următoarele
autorităţi publice: Consiliul Judeţean Vâlcea,
Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, Primăria
Râmnicu Vâlcea. Primăria Caracal, Direcţia
Judeţeană de ştatistică Vâlcea, Primăria Târgu
Jiu;

Realizările proiectului

În cadrul acestui proiect au fost întocmite
rapoarte lunare de monitorizare, iar concluziile
au fost incluse în studiul final realizat de
Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului
din
România
–
Comitetul
Helsinki
„Transparenţa decizională în administraţia
publică în România anului 2007 - context, constatări şi perspective”

Beneficiari

Peste 1.200 de cetăţeni din municipiul
Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea au beneficiat de pe urma transparenţei decizionale în
administraţie.
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Finanţator

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului
din România – Comitetul Helsinki (în cadrul
unui proiect mai amplu finanţat de US-AID,
desfăşurat în toată ţara)

Buget

Buget total 1.000 USD (din care 800 USD
reprezintă suma acordată de finanţator)

O relaţie mai bună cu parlamentarii care ne
reprezintă

Perioada

1 ianuarie - 31 decembrie 2007

Scop

Creşterea colaborării şi a rolului consultativ al
societăţii civile (ONG, cetăţeni) în procesul de

iniţiere a legilor de către parlamentari.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Cluj-Napoca/municipiul Cluj-Napoca

Obiectivele proiectului

• Consolidarea rolului de advocacy pe care îl joacă
organizaţiile neguvernamentale active în diferite
domenii în menţinerea şi susţinerea democraţiei,
a statului de drept şi a drepturilor omului;
• Creşterea gradului de implicare în fundamentarea
procesului legislativ a 30 de organizaţii neguvernamentale din domenii diferite de activitate, din
judeţele Bihor, Cluj şi Maramureş;
• Creşterea gradului de responsabilitate şi transparenţă a activităţii aleşilor în Parlamentul
României din judeţele Bihor, Cluj şi Maramureş;
• Creşterea nivelului de cunoştinţe a 60 membrii din
organizaţii neguvernamentale din domenii diferite
de activitate, a 30 de angajaţi din birourile parlamentare teritoriale pe teme care ţin de: rolul şi
atribuţiile Parlamentului, drumul legii, modalităţi
de consultare a cetăţenilor, legislaţie şi
democraţie participativă .

Realizările proiectului

În cadrul proiectului, a fost realizat un studiu
pentru evaluarea activităţii parlamentarilor din
legislatura 2004-2008, din cele trei judeţe

(Bihor, Cluj şi Maramureş), la jumătate de
mandat.

Cartea Albastră a Democraţiei Locale a fost
editată şi publicată în 6.000 de exemplare.
Această publicaţie conţine informaţii despre
rolul şi atribuţiile Parlamentului României, un
istoric al acestei instituţii şi informaţii despre
parlamentarii care îi reprezintă pe cetăţenii din
judeţele Bihor, Cluj şi Maramureş (nume,
prenume, localitatea naşterii, studii, loc de
muncă anterior, partidul politic din care fac
parte, comisia parlamentară în care sunt membri, cele mai importante cinci proiecte de lege
pe care le-au iniţiat).

În fiecare judeţ a fost organizat câte un modul
de instruire pentru cei câte 20 de membrii
activi din organizaţiile neguvernamentale
selectate, pe următoarele teme: comunicare
politică, contactarea reprezentanţilor aleşi în
structurile parlamentare, relaţia cu reprezentanţii aleşi, legislaţia cu privire la participare,
drumul legii, modul de organizare şi
funcţionare a Parlamentului României.
Modulul de instruire în fiecare judeţ a fost
organizat şi pentru cei 10 angajaţi ai birourilor
parlamentare teritoriale selectaţi, pe următoarele teme: relaţia cu sectorul neguvernamental, legislaţie cu privire la participare.

Beneficiari

Organizaţiile neguvernamentale din trei judeţe
din regiunea de Nord-Vest (Bihor, Cluj şi
Maramureş),
reprezentanţii
aleşi
în
Parlamentul României din judeţele respective,
precum şi angajaţii din birourile parlamentare
teritoriale.
60 de membri activi în organizaţii neguvernamentale din diferite domenii de activitate (câte
20 din fiecare judeţ) şi 30 de angajaţi ai
birourilor parlamentare teritoriale (câte 10 din
fiecare judeţ) şi aproximativ 6.000 de cetăţeni

Finanţator

Uniunea Europeană prin PHARE - Programul
Societate Civilă (contract PHARE 2004/016772.01.02/03/DEM32)

Buget

Bugetul proiectului alocat din partea Uniunii
Europene a fost de 29.906,5 Euro, 3.745 Euro
din partea Centrului Raţiu pentru Democraţie
din Turda

Parteneri

Centrul Raţiu pentru Democraţie
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Îmbunåtåœirea legislaœiei æi a aplicårii ei

Îmbunåtåœirea relaœiei dintre cetåœeni æi administraœie în procesul decizional
Perioada

1 august 2006 - 30 noiembrie 2007

Scop

Acest proiect şi-a propus să îmbunătăţească
standardele de calitate şi integritate, capacitatea de luptă şi practicile anticorupţie la
nivelul administraţiei publice locale în şapte
oraşe ale României (Alexandria, Baia Mare,
Brăila, Craiova, Focşani, Lupeni, Oradea).

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al
APD/Alexandria, Baia Mare, Brăila, Craiova,
Focşani, Lupeni, Oradea

Obiectivele proiectului

• Îmbunătăţirea practicilor şi a conştientizării la
nivelul comunităţii, completată de o abordare
strategică pentru combaterea fenomenului de
corupţie în cadrul celor şapte oraşe la nivelul
administraţiilor locale;
• Creşterea capacităţii anticorupţie a guvernului
local în România.
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Realizările proiectului

Proiectul şi-a propus să identifice practicile de

corupţie şi lipsa integrităţii la nivelul administraţiei publice locale prin elaborarea unei
cercetări în fiecare din cele şapte oraşe ale
proiectului pentru a descoperi problemele
specifice autorităţilor din fiecare în parte.
Pentru a beneficia la maximum de cercetarea
desfăşurată în cadrul proiectului şi pentru a
spori eficienţa soluţiilor identificate, APD a
creat, în fiecare din cele şapte oraşe, un Grup
de Integritate Locală (GIL), care a reprezentat
practic o coaliţie de organizaţii neguvernamentale cu activitate la nivel local, sindicate şi asociaţii profesionale (cum sunt asociaţiile de jurnalişti).

Pe baza rezultatelor acestei cercetări şi conform priorităţilor stabilite de către Grup, a fost
stabilit şi propus autorităţilor locale un set de
măsuri pentru creşterea transparenţei şi
integrităţii administraţiei publice locale.
Acestea au luat forma unei strategii de
îmbunătăţire a integrităţii şi transparenţei la
nivel local, care a inclus măsuri specifice şi a
fost adoptată de către Consiliul Local. După
adoptarea strategiei, GIL a monitorizat implementarea ei şi a luat măsuri pentru a adapta
strategia la nevoile existente.

Pe durata acestui proces, GIL a fost asistat de
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Grupul de Iniţiativă Locală din Lupeni

experţi în probleme de anticorupţie şi politici
de transparenţă, care au furnizat Grupului atât
instruiri, cât şi asistenţă (inclusiv schimburi de
experienţă) în ceea ce priveşte modul de
susţinere si implementare a măsurilor propuse.

Beneficiari

Printre beneficiari se numără atât cei care au
colaborat în cadrul Grupului de Integritate
Locală: reprezentanţi ai sindicatelor, jurnalişti,
reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
reprezentanţi ai grupurilor neguvernamentale
locale, dar şi localnicii.

Finanţator

Proiectul "Îmbunătăţirea integrităţii la nivelul
administraţiei publice locale" a fost finanţat de
Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a
Statelor Unite, prin intermediul World Learning
for International Development.

Buget

72.658 Euro

Parteneri

Transparency International România

Lege æi transparenœå
Perioada

octombrie 2006 - septembrie 2007

Scop

Proiectul a avut ca scop creşterea transparenţei actului decizional la nivelul Consiliilor
Locale şi al primăriilor din 15 localităţi ale ţării
(Alexandria, Arad, Baia Mare, Botoşani, Brăila,
Caracal, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oneşti,
Oradea, Piatra Neamţ, Ploieşti şi Tulcea şi
municipiul Bucureşti).

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD şi
Cluburile APD din Bucureşti, Alexandria, Arad,
Baia Mare, Botoşani, Brăila, Caracal,
Constanţa, Craiova, Galaţi, Oneşti, Oradea,
Piatra Neamţ, Ploieşti şi Tulcea.

Obiectivele proiectului

• Asigurarea la nivelul a 400 de aleşi locali şi
funcţionari publici, a informaţiei necesare cu
privire la prevederile Legii 52/2003 (Legea privind
transparenţa decizională în administraţia publică);
• Crearea, în localităţile implicate în proiect, a unei
“forţe de presiune” a societăţii civile asupra
autorităţilor şi instituţiilor publice pentru a determi-

na respectarea şi aplicarea Legii 52/2003;
• Organizarea, în fiecare din cele 15 localităţi, a
două întâlniri publice;
• Identificarea măsurii în care sunt respectate şi
aplicate prevederile Legii şi informarea opiniei
publice;
• Identificarea cauzelor care fac ca legea să nu fie
respectată şi aplicată în litera şi spiritul ei şi aducerea listei acestor cauze în faţa instituţiilor îndreptăţite.

Realizările proiectului

Proiectul a fost iniţiat în urma constatării faptului că, la mai bine de doi ani de la momentul în
care a fost adoptată, Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică nu era respectată decât în puţine locuri,
mai ales la nivelul administraţiei publice locale
şi era aplicată ocazional.
Pentru atingerea scopului acestui proiect,
Asociaţia Pro Democraţia şi partenerul său,
Transparency International România, au desfăşurat activităţi în mai multe direcţii.

Astfel, una din principalele componente ale

acestui proiect a fost familiarizarea reprezentanţilor aleşi (primari, viceprimari şi consilieri
locali) şi funcţionari din cadrul primăriilor, cu
privire la prevederile Legii 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, inclusiv prin transferul către aceştia a abilităţilor necesare pentru aplicarea în practică a
acestei legi.

În plus, în Bucureşti şi în fiecare dintre cele 14
localităţi în care s-a derulat proiectul, a fost
creată o "forţă de presiune" a societăţii civile
asupra autorităţilor şi instituţiilor publice pentru
a determina respectarea şi aplicarea, de către
acestea, a Legii 52/2003.

Mai mult, proiectul a inclus şi o importantă
componentă de monitorizare a măsurii în care
sunt respectate şi aplicate prevederile legii,
date care pot fi regăsite în raportul:
Transparenţa decizională în România anului
2007 - Raport de monitorizare cu privire la
aplicarea si respectarea Legii 52/2003 privind
transparenţa actului decizional la nivelul
administraţiei publice (2007).
În baza acestei monitorizări, au fost determinate cauzele care fac ca Legea 52/2003 să nu
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fie respectată şi aplicată în litera şi spiritul ei,
altele decât cele legate de necunoaşterea
Legii şi lipsa de interes a aleşilor locali şi a
funcţionarilor publici (pe fondul absenţei unei
presiuni din partea societăţii civile şi a cetăţenilor). Aceasta monitorizare îşi propune, astfel,
să contribuie la îmbunătăţirea modului în care
este implementată Legea 52/2003 .

Scopul acestui material este, aşadar, de a
atrage atenţia factorilor decidenţi din cele 21
de primării monitorizate asupra necesităţii şi
utilităţii implementării Legii 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, implicit prin prisma adaptării practicilor din
instituţiile publice româneşti la cele existente
în statele membre ale Uniunii Europene.

Pe de altă parte, raportul face o analiză amănunţită a modului actual de implementare a

legislaţiei privind transparenţa decizională,
oferindu-le cititorilor atât posibilitatea de a
urmări, per ansamblu, modul în care s-a implementat legea în anii trecuţi, cât şi de a face o
evaluare proprie, comparativ, cu celelalte
primării.

Finanţator

Uniunea Europeană prin programul PHARE
2004, Programul Societate Civilă (contract
Phare 2004/016-772.01.02/03/DEM23).

Parteneri

Transparency International - România

Buget

75.704 Euro

Masă rotundă organizată în cadrul proiectului, septembrie
2007

O guvernare transparentå
Perioada

Oraşe/Cluburi implicate

octombrie 2006 - septembrie 2007

Scop
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Scopul proiectului este promovarea unor principii de bună practică pentru îmbunătăţirea
modului de implementare a Legii 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes
public, la nivelul instituţiilor şi autorităţilor centrale, judeţene şi locale din România.

Centrul Naţional de Coordonare şi Cluburile
APD din Bacău, Braşov, Cluj, Timiş, Vâlcea,
Vrancea şi municipiul Bucureşti

Obiectivele proiectului

• Evaluarea, timp de cinci luni, a stadiului de implementare a Legii 544/2001 (Legea privind liberul
acces la informaţiile de interes public), la nivelul
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale,
judeţene şi locale din cele 6 judeţe şi Municipiul
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Bucureşti;
• Identificarea/formularea unor principii de bună
practică pentru autorităţile publice centrale,
judeţene şi locale cu privire la îmbunătăţirea modului de implementare a Legii 544/2001 prin utilizarea informaţiilor obţinute;
• Promovarea utilităţii Legii 544/2001, atât în rândul
autorităţilor abilitate să contribuie la îmbunătăţirea
modului de implementare a acestei legi, cât şi în
rândul publicului larg.

Realizările proiectului

Activităţile principale ale acestui proiect au
fost: desfăşurarea unui proces de monitorizare
a modului în care instituţiile şi autorităţilor centrale judeţene şi locale implementează Legea
544/2001; evaluarea informaţiilor solicitate şi a
modului în care instituţiile monitorizate
răspund solicitărilor de informaţii; elaborarea
unei analize care va rezuma cercetările şi va
face recomandările la nivelurile administraţiei
publice centrale, judeţene şi locale; elaborarea
unui raport final care, pe lângă rezultatele
monitorizării, va conţine şi un set de bune
practici privind îmbunătăţirea modului de
implementare a Legii 544/2001.

În Municipiul Bucureşti şi în fiecare reşedinţă
de judeţ în care s-a implementat acest proiect,
s-au organizat şi întâlniri publice, la care au
participat toţi factorii interesaţi (reprezentanţi
ai societăţii civile, ai instituţiilor publice, ai
mass-media centrale, locale şi regionale,
cetăţeni).

În cadrul acestor întâlniri a fost lansat un
raport final, într-un tiraj de 3.000 de exemplare
care conţine: rezultatele evaluării modului de
implementare a Legii 544/2001, principiile de
bună practică în sensul îmbunătăţirii implementării legii adresate administraţiilor publice
evaluate şi progresele înregistrate de fiecare
instituţie, în ceea ce priveşte implementarea
Legii 544/2001, în perioada 2003 – 2006.

„Raportul privind liberul la informaţiile de
interes public” include informaţiile rezultate în
urma monitorizării, derulate în cele opt regiuni
de dezvoltare ale României, a performanţelor
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale,
judeţene şi locale. Raportul este structurat pe

capitole care conţin prezentarea prevederilor
legii şi a dimensiunilor pe care a fost realizată
monitorizarea, investigarea măsurii în care
instituţiile publice centrale, judeţene şi locale
au întreprins măsurile organizatorice necesare
pentru implementarea legii, evaluarea de
ansamblu a performanţelor instituţiilor publice
din cele opt regiuni în aplicarea prevederilor
Legii 544/2001, o analiză comparativă 20032007 şi un capitol destinat discutării exemplelor de bună practică.

Prin acest studiu dorim să venim în sprijinul
instituţiilor şi autorităţilor monitorizate prin
enunţarea situaţiei asupra nivelului de implementare a legii şi prin formularea, împreună cu
reprezentanţii acestora, a metodelor de
îmbunătăţire a punctelor nevralgice identificate prin intermediul monitorizării. Problemele
întâmpinate pe parcursul monitorizării în ceea
ce priveşte implementarea Legii 544/2001
sunt subliniate ca fiind aspecte ce pot fi
îmbunătăţite sau, după caz, schimbate.
Sperăm ca acest raport să constituie un suport
solid pentru conturarea unor strategii de
îmbunătăţire a disponibilităţii şi capacităţii
instituţiilor publice prin care acestea
furnizează informaţii de interes public beneficiarilor lor, cetăţenii.

zaţii neguvernamentale; 100 de persoane din
instituţii media; aproximativ 20.000 cetăţeni.

Finanţator

Uniunea Europeană prin PHARE, Programul
Societate Civilă (contract Phare 2004/016772.01.02/03/DEM22).

Buget

64.114 Euro

Parteneri

Transparency International – România

Beneficiari

Beneficiari direcţi: 100 de persoane însărcinate cu atribuţii în asigurarea accesului la
informaţiile de interes public din instituţiile şi
autorităţile centrale, judeţene şi locale; 20 de
voluntari şi membrii APD.

Beneficiari indirecţi: 1.000 de persoane: conducătorii ai instituţiilor şi autorităţilor centrale,
judeţene şi locale; 50 de persoane din organi-

Participanţi la masa rotundă de la Bucureşti, iulie 2007
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Reforma constituœionalå – necesitate sau constrângere?
Perioada

6 iunie 2007 (Bucureşti)

14 septembrie 2007(Iaşi)

Scop

Scopul a vizat oferirea oportunităţii tuturor
părţilor interesate de subiect de a-şi prezenta
punctul de vedere şi de a-şi împărtăşi opiniile
cu privire la această temă.

Oraşe/cluburi implicate

Centrul Naţional de
APD/Bucureşti şi Iaşi

Coordonare

al

Obiectivele proiectului

• Schimbul de opinii între reprezentanţii societăţii
civile şi ai partidelor politice privind necesitatea
reformei constituţionale;
• Stabilirea unor direcţii clare care trebuie urmărite
în procesul de reformare constituţională;
• Facilitarea comunicării dintre societatea civilă şi
reprezentanţii partidelor politice pe această temă.

Realizările proiectului
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Ca urmare a acestor dezbateri au fost stabilite
cele mai importante direcţii de urmat în procesul de reformare constituţională în urma analizării următoarele teme: Care este cea mai
potrivită formă de guvernământ pentru a contura relaţiile dintre principalele instituţii ale
ţării? Pe ce coordonate ar trebui să se contureze relaţiile dintre executiv şi legislativ? Ar
trebui modificată, într-un fel sau altul, relaţia

dintre cele două instituţii ale executivului românesc - Preşedinte şi Guvern? Dar structura
Parlamentului, ar trebui ea prelucrată pentru a
ajunge, în cele din urmă, la înlocuirea bicameralismul cu un Parlament monocameral?
Acestea sunt doar câteva direcţii pe care participanţii la audierea publică "Reforma constituţională - o necesitate" au răspuns.
Concluziilor acestor dezbateri vor fi incluse
într-un material pe care Asociaţia Pro
Democraţia îl va publica în 2008 „Teme ale
reformei constituţionale din România”.

Finanţator

Fundaţia Hanns Seidel (Iaşi), International
Republican Institute şi Agenţia pentru
Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite, în
cadrul proiectului "Un Parlament deschis"
(Bucureşti).

Buget

5.250 Euro

Membrii Comisiei de Organizatori au fost:
Cristian Pîrvulescu - Preşedintele Asociaţiei
Pro Democraţia, Radu Nicosevici Preşedintele Academiei de Advocacy, Valer
Dorneanu - membru Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a
Camerei Deputaţilor, Traian Dobre - membru
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
Camerei Deputaţilor, Dan Carlan - membru
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului a
Senatului şi Victor Ponta - membru Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei
Deputaţilor.

Beneficiari

Participanţii la cele doua dezbateri, societatea
civilă, partidele politice şi instituţiile publice din
România.
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Cristian Pîrvulescu, Preşedinte APD, şi Victor Ponta, senator
PSD la dezbaterea de la Iaşi

Transparenœa fondurilor europene
Perioada

martie 2006 - martie 2007

Scop

Scopul acestui proiect a fost de a contribui la
creşterea eficienţei procesului de implementare a fondurilor europene în România.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD

Obiectivele proiectului

• Implicarea activă a cetăţenilor în procesul de stabilire a priorităţilor de dezvoltare la nivel local;
• Elaborarea unei monitorizări sistematice a
investiţiilor din fonduri europene pentru prevenirea şi combaterea eventualelor cazuri de
fraudă şi corupţie.

şi analiză a finanţărilor europene” pune în discuţie principalele probleme ale procesului de
cheltuire a fondurilor europene din perspectiva
actorilor (autorităţi de management şi beneficiari) implicaţi în programarea, implementarea
şi evaluarea acestuia.

Beneficiari

Cetăţenii şi organizaţiile neguvernamentale
implicate în procesul de accesare a fondurilor
europene.

Finanţator

Open Society Institute, Budapesta.

Buget

Parteneri

Proiectul Transparenţa fondurilor europene în
România este o iniţiativă comună a şapte
organizaţii neguvernamentale din România:
Agenţia de Monitorizare a Presei, Asociaţia
Pro Democraţia, Centrul Român pentru
Jurnalism de Investigaţie, Asociaţia pentru
Promovarea şi Protejarea Libertăţii de
Exprimare, Fundaţia Parteneri pentru
Dezvoltare Locală, Institutul Român de
Training şi Fundaţia pentru o Societate
Deschisă. Proiectul a pornit de la nevoia eficientizării implementării programelor financiare
de pre-aderare: PHARE, ISPA şi SAPARD.

5.548 Euro

Realizările proiectului

Monitorizarea desfăşurată în cadrul acestui
proiect s-a materializat într-un raport realizat
de Active Wtach - Agenţia de Monitorizare a
Presei şi de Asociaţia Pro Democraţia ce pune
în discuţie principalele probleme ale procesului de cheltuire a fondurilor europene din perspectiva actorilor (autorităţi de management şi
beneficiari) implicaţi în programarea, implementarea şi evaluarea acestuia.
Având la bază o cercetare şi mai multe întâlniri
publice efectuate în perioada octombrie 2006 aprile 2007, Raportul Transparenţa Fondurilor
Europene în România. Raport de monitorizare

Dezbatere organizată în cadrul proiectului, Calafat
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Proiectul de monitorizare a Administraœiei Publice Locale din judeœul Dolj
Perioada

Oraşe/Cluburi implicate

Scop

Rezultatele proiectului

ianuarie 2007

Club APD Craiova/judeţul Dolj

Monitorizarea autorităţilor publice locale din
judeţul Dolj prin utilizarea Legii 544/2001 si
Legii 52/2003.. Această acţiune s-a realizat în
contextul în care o acţiune similară întreprinsă
de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale a
apreciat pozitiv implementarea legilor cu
privire la accesul la informaţia publică şi transparenţa decizională de către Administraţia
Publică.

În cadrul acestui proiect au fost monitorizate
toate cele 110 primării din judeţul Dolj. Cererile
au fost trimise de voluntarii clubului în nume
propriu. Din 110 primării monitorizate, au
răspuns la cererile de solicitare de informaţie
publică doar 37 de primării. Doar şapte au
răspuns în termen legal, fără a solicita explicaţii sau informaţii suplimentare;

Proiectul de monitorizare derulat de APD Club Craiova a evidenţiat deficienţele grave de
la nivelul administraţiei publice locale din
judeţul Dolj în implementarea acestor legi,
capacitatea redusă a autorităţilor locale în
domeniul informării cetăţenilor, dar şi
necunoaşterea acestor legi de către cetăţeni.

Buget

Cheltuielile cu corespondenţa au fost suportate de voluntarii implicaţi în proiect

Informaœie Publicå æi Transparenœa Decizionalå în mediul rural
Perioada

Rezultatele proiectului

iunie – octombrie 2007

Oraşe/Cluburi implicate
Club APD Craiova

Scop

Extinderea aplicării Legii nr. 544/2001 şi a
Legii nr. 52/2003 în comunităţile din zona
rurală a judeţului Dolj.
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În cadrul proiectului au fost organizate două
ateliere de lucru cu reprezentanţii autorităţilor
locale monitorizate şi un atelier de lucru cu
reprezentanţii reţelei de monitorizare, formată
din voluntari recrutaţi din comunităţile respective.

Instruirea cu privire la transparenţa administraţiei publice locale s-a făcut şi prin intermediul unei broşuri tipărite, iar rezultatele proiectului au fost cuprinse într-un raport.
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Finanţator

World Learning/Romania RCSS

Buget

5.000 USD

Centrul de Consiliere pentru Avertizori de Integritate
Perioada

septembrie 2006 - septembrie 2007

Scop

Creşterea nivelului de integritate în rândul
funcţionarilor publici şi a personalului contractual din municipiul Braşov prin facilitarea accesului acestora la servicii de consiliere, instruire
şi informare specifice oferite de Centrul de
Consiliere pentru Avertizori de Integritate.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Braşov/municipiul Braşov

Obiectivele proiectului:

• Implicarea unui număr de 25 de funcţionari publici şi personal contractual din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Local Braşov şi Consiliul
Judeţean Braşov în elaborarea şi adoptarea
Regulamentelor de Ordine Interioară în conformitate cu prevederile Legii 571/2004 cu privire la
protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii (Legea protecţiei “avertizorilor de integritate”);
• Consilierea unui număr de 20 de funcţionari publici şi personal contractual din instituţii publice
braşovene care semnalează încălcări ale legii,
conform cu Legea protecţiei avertizorilor de
integritate 571/2004;
• Creşterea nivelului de informare pentru un număr
de 1000 de funcţionari publici şi personal contractual din instituţii publice braşovene cu privire la
reglementările Legii 571 /2004.

Realizările proiectului

Un număr de 25 de funcţionari publici şi personalul contractual ai Consiliului Judeţean,
Primăriei Municipiului Braşov şi Direcţiei de
Servicii Sociale din subordinea Consiliului
Local Braşov au fost instruiţi cu privire la activitatea funcţionarilor de a fi avertizori de integritate.

În cadrul proiectului a fost realizat şi un studiu
privind percepţia cetăţenilor asupra integrităţii
instituţiilor publice braşovene, acesta constituind punctul de plecare în instruirea
funcţionarilor.

În luna decembrie 2006, a avut loc
deschiderea oficială a Centrului de Consiliere
pentru Avertizori de Integritate, care a oferit
informare şi consiliere gratuită unui număr de
26 de persoane care au sesizat fapte de
corupţie. Au fost, de asemenea, publicate
1.500 de pliante informative cu privire la
pachetul de legi anticorupţie şi modalităţi prin
care avertizorii de integritate pot semnala
încălcări ale legii, care au fost distribuite în
instituţii publice din Braşov.

Raportul privind proiectul „Centrul de
Consiliere pentru Avertizori de Integritate” a
fost publicat în 300 de exemplare şi cuprinde
pe lângă rezultatele proiectului şi rezultatele
activităţii de monitorizare asupra implementării
pachetului de legi anti-corupţie la nivelul instituţiilor publice monitorizate.

Beneficiari

Grupul ţintă al proiectului este constituit din
funcţionari publici şi personal contractual din
instituţii publice din municipiul Braşov.

Beneficiari direcţi

25 de funcţionari publici şi personal contractual din aparatul propriu al Consiliului Local şi
Consiliul Judeţean Braşov, implicaţi în elaborarea Regulamentelor de Ordine Interioară ale
instituţiilor în conformitate cu prevederile legii
571 / 2004. 12% din grupul ţintă este constituit din bărbaţi, restul de 88% din femei;

Un număr de 20 de funcţionari publici şi personal contractual din instituţii publice
braşovene care semnalează încălcări ale legii,
consiliaţi cu privire la reglementările Legii
571/2004;

1000 de funcţionari publici şi personal contractual din instituţii publice braşovene informaţi cu
privire la reglementările Legii 571 /2004.

Beneficiari indirecţi

Funcţionari publici şi personal contractual din
instituţii publice braşovene, aproximativ 5000
de persoane, beneficiari ai serviciilor de informare şi consiliere cu privire la reglementările
Legii 571/2004;

Cetăţeni, reprezentanţi ai mediului de afaceri
şi ai sectorului non-profit, aproximativ 5000 de
persoane, beneficiari ai unei administraţii
locale şi instituţii publice mai integre.
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Finanţator

Uniunea Europeană prin PHARE 2004,
Programul Societatea Civilă Componenta 3 –
Democraţie, drepturile omului, statul de drept
şi independenţa justiţiei.

Buget

27.785 Euro (contribuţie PHARE– 24885 Euro
- 89,56%)

Parteneri

Fundaţia olandeză transFORMA

Dezvoltarea capacitåœii de luptå împotriva corupœiei a organizaœiilor neguernamentale locale
Perioada

Realizările proiectului

1 februarie 2007 - 25 septembrie 2007

Scopul

Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţii de monitorizare şi de luptă anticorupţie a organizaţiilor
neguvernamentale locale din zece judeţe
implicate în proiect (judeţele Bacău, Cluj,
Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Iaşi,
Mureş, Timişoara, Vrancea şi municipiul
Bucureşti).

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Cluj-Napoca/ judeţele Bacău, Cluj,
Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Iaşi,
Mureş, Timişoara, Vrancea şi municipiul
Bucureşti

Obiectivele proiectului
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• Dezvoltarea expertizei anticorupţie a organizaţiilor neguvernamentale locale;
• Monitorizarea integrităţii instituţiilor administraţiei
publice locale;
• Promovarea integrităţii instituţiilor administraţiei
publice locale.

În cadrul acestui proiect a fost realizată monitorizarea administraţiei publice din cele zece
judeţe în care s-a desfăşurat proiectul.

De asemenea, au fost selectate zece cazuri de
posibile încălcări ale legislaţiei anticorupţie
pentru care s-au făcut toate demersurile
legale: sesizarea instituţiilor anticorupţie,
urmărirea rezolvării sesizării, atacarea soluţiilor, dacă s-a considerat necesar, acţionarea în
instanţă. Cele zece cazuri au fost reprezentative pentru o categorie de încălcări ale legislaţiei anticorupţie.

A urmat o dezbatere publică pe marginea
raportului cu reprezentanţii administraţiei publice locale, jurnalişti, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai partidelor politice şi
oameni de afaceri în toate judeţele implicate în
proiect.
Raportul naţional „Integritatea administraţiei
publice locale”, care cuprinde metodologia de
monitorizare, dar şi rezultatele sesizărilor
adresate instituţiilor anticorupţie.
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Beneficiari

Zece organizaţii neguvernamentale din
judeţele proiectului, zece jurnalişti de investigaţie, 40 de instituţii publice locale.

Parteneri

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii, Asociaţia Română pentru Transparenţă
(ART), Transparency International România şi
alte organizaţii neguvernamentale din zece
judeţe.

Finanţator

Uniunea Europeană prin Contractul de
finanţare
numărul
2004/016772.01.02/03/DEM14

Buget

Buget alocat APD Cluj-Napoca: 400 Euro

Îmbunåtåœirea standardelor de integritate la nivelul administraœiei publice locale din judeœul Cluj
Perioada

1 Mai - 31 Decembrie 2007

Scop

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, a
standardelor de calitate şi dezvoltarea capacităţii anticorupţie la nivelul administraţiei publice din cinci localităţi din judeţul Cluj: ClujNapoca, Gherla, Dej, Turda si Câmpia Turzii.
Un interes deosebit este acordat transparenţei
şi protecţiei avertizorilor de integritate. Scopul
final al acestui proiect este adoptarea şi implementarea de reguli şi strategii pentru reducerea corupţiei la nivelul administraţiei publice.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Cluj-Napoca/municipiul ClujNapoca, Gherla, Dej, Turda şi Câmpia Turzii

Realizările proiectului:

Coordonatorii proiectului au realizat o evaluare
a stadiului de integritate la nivelul celor cinci
localităţi din judeţul Cluj, au identificat actorii
locali care pot sprijini adoptarea unei strategii
locale de integritate şi au finalizat şi prezentat
planul local de acţiune primarilor în vederea
creşterii integrităţii.

Beneficiari

Jurnaliştii locali, membrii activi in organizaţiile
neguvernamentale, departamentele din instituţiile publice care au directă legătură cu
modul de cheltuire a banilor public, persoanele
desemnate conform legii să pună în aplicare
legislaţia anticorupţie

Finanţator

Partnership for Transparency Fund

Buget

5.840 Euro
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Educaœie pentru democraœie

Despre buna folosinœå a democraœiei I
Perioada

Realizările proiectului

Octombrie 2006 - iunie 2007

Scop

Acest proiect şi-a propus să contribuie la recuperarea spaţiului şcolar ca spaţiu deschis al
societăţii civile. Educaţia nu este completă
într-o tara democratică fără dezbateri publice,
acesta fiind şi motivul pentru care ne-am propus să transformăm amfiteatrele liceelor în
spaţii publice unde elevii şi profesorii au dreptul la ore de "cultură civică în direct".

Oraşe/Cluburi implicate

Oraşele în care au fost organizate conferinţe
civice au fost Braşov, Bucureşti, Cluj, Galaţi,
Focşani, Piteşti, Sfântu Gheorghe, Turda.

Obiectivele proiectului

• Solidarizarea între şcoala românească şi societatea civilă, într-un moment în care fiecare dintre
părţi riscă să se îndepărteze şi să se însingureze
în proiectele proprii;
• Identificarea chestiunilor fundamentale care duc
la "buna funcţionare a democraţiei".
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Zece dezbateri au fost organizate în şcolile din
oraşele României, bucurându-se de participarea unora dintre cei mai activi membri ai
societăţii, într-un efort comun de identificare a
chestiunilor fundamentale care duc la buna
funcţionare a democraţiei. Oraşele în care a
fost organizată dezbaterile sunt: Braşov,
Bucureşti, Cluj, Galaţi, Focşani, Piteşti, Sfântu
Gheorghe, Turda

Pentru a contribui într-un mod substanţial la
continuarea dezbaterilor începute în cadrul
proiectului şi dincolo de momentele propriuzise de desfăşuare a conferinţelor, partenerii
de pe proiect au lansat website-ul www.conferintelecivice.ro în care, alături de prezentarea
detaliată a evenimentelor şi a conceptului
proiectului, vizitatorii sunt invitaţi să intre într-o
comunitate mai largă de dialog şi dezbatere.

Beneficiari

Elevii şi profesorii din oraşele implicate în
proiect

Finanţator

Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, Centrului
Raţiu pentru Democraţie, compania SIVECO
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România, Agenţia de comunicare on-line
Selenis.

Parteneri

Acest proiect a fost implementat de Asociaţia
Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică
(ARDOR) în parteneriat cu Asociaţia Pro
Democraţia şi Cotidianul.

Pe bune despre demokratzie
Perioada

1 iunie 2007

Scop

Principalul scop al acestui proiect a fost sprijinirea activităţii de predare a educaţiei civice
la nivelul anilor de liceu.

Oraşe/Cluburi implicate

Proiectul a fost implementat la nivel naţional.

Obiective

• Construirea unui pachet educaţional care să sprijine activitatea profesorilor din domeniile de profil,
dar şi a acelora din domeniile conexe (ştiinţe
sociale,
istorie)
educaţiei
civice.

Realizările proiectului

Începutul proiectului "Pe bune despre
demokratzie" a fost marcat prin lansarea a
două afişe care pot sprijini activitatea de
predare a educaţiei civice la nivelul anilor de
liceu, afişe care au fost distribuite în toate
liceele din România. Intitulate "Procesul legislativ din România" şi "Schema relaţiilor între
instituţiile centrale", cele două afişe reprezintă,
într-un mod schematic, dar atractiv, parcursul
prin Parlament şi diferitele etape ale unui
proiect de lege (ale unei iniţiative legislative)
până la a deveni lege, precum şi relaţiile dintre
principalele instituţii centrale ale României.

Preocupată, încă de la înfiinţarea sa, de promovarea educaţiei civice în rândul tinerilor,
Asociaţia Pro Democraţia şi-a propus, prin

intermediul acestui proiect, să vină în întâmpinarea nevoilor sistemului de învăţământ
românesc cu un pachet educaţional complet
care să sprijine activitatea profesorilor de profil, dar şi a acelora din domeniile conexe (ştiinţe sociale, istorie) educaţiei civice.

Beneficiari

Profesorii şi elevii de liceu din oraşele implicate in desfăşurarea proiectului.

Finanţator

International Republican Institute şi USAID.

Buget

8.030 Euro

Parlamentul Tinerilor II
Perioada

26 – 28 octombrie 2007

Scop

Înţelegerea de către tinerii români a rolului şi
funcţiilor Parlamentului, în cadrul celorlalte
instituţii ale statului.

Oraşe/cluburi

Centrul Naţional de Coordonare al APD a desfăşurat proiectul la nivel naţional

Obiectivele proiectului

• Stimularea implicării tinerilor în procesul decizional din România prin simularea procesului
decizional din Parlamentul României;
• Crearea unei forme durabile de interacţiune între
tinerii din România interesaţi de viaţa politică
românească;
• Facilitarea comunicării dinte tineri şi membrii reali
ai Parlamentului României, în sensul transparentizării actului decizional.

Realizările proiectului

Reunirea celor 147 de participanţi interesaţi şi
competenţi în ceea ce priveşte dezbaterile
parlamentare s-a realizat printr-un proces
naţional de selecţie, bazat pe trimiterea de
către aplicanţi a unui CV şi a unei propuneri
legislative, pe o temă la propria lor alegere,
însă formulate dupa rigorile metodologice
specifice Parlamentului Romaniei.
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Cei 147 de tineri au participat, între 26 şi 28
octombrie 2007, în Camera Deputaţilor, la o
simulare de trei zile a procesului decizional din
Parlamentul Romaniei. În două şedinţe ale
plenului şi în câte o şedinta a grupului parlamentar şi a comisiei permanente în care
fiecare participant a fost repartizat, aceştia au
dezbătut, amendat şi în final, votat, un set de
12 propuneri legislative, alese chiar dintre cele
primite de APD în cadrul procesului de selecţie
a participanţilor. În aplicarea normelor procesului legislativ şi nu numai, tinerii au fost ghidaţi de deputaţii prezenţi la lucrările
Parlamentului Tinerilor: Antal Arpad Andras,
William Brinza, Magor Csibi, Cristian Ilie,
Claudiu Manda, Cosmin Popp, Lia Olguta
Vasilescu, precum şi de preşedintele Camerei
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Deputaţilor, Bogdan Olteanu.

La finalul simulării, un juriu format din
reprezentanţi ai organizatorilor şi partenerilor a
acordat premii celor mai promiţători parlamentari, premiul cel mare, pentru şase dintre participanţi, constând într-o cină cu preşedintele
Camerei Deputaţilor.

Mai mult decat atât, ulterior simulării propriuzise, participanţii ediţiei din 2007 s-au alăturat
tinerilor parlamentari din ediţia anterioară întrun spaţiu virtual unde dezbat probleme
curente ale politicii din România.

Beneficiari

Tinerii liceeni şi studenţi din România, care vor

Simularea votului la Parlamentul Tinerilor

afla despre proiect şi vor beneficia de materialele realizate în cadrul acestuia;

Instituţia Parlamentului, prin promovarea activităţilor membrilor săi.

Societatea in general prin pregatirea unor
cetateni activi si informaţi.

Finanţator

Camera
Deputaţilor,
prin
"Parteneriat cu societatea civilă".

programul

Buget

15.966 Euro

Participanţii la Parlamentul Tinerilor
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Model Uniunea Europeanå II
Perioada

2-9 iunie 2007

Scop

Acest proiect şi-a propus să contribuie la
sporirea interesului şi cunoştinţelor tinerilor, cu
vârste între 18 şi 26 de ani, pentru instituţiile
europene. Simularea din 2007 a Modelului
Uniunea Europeană a avut ca temă "O Uniune
Europeană a cetăţenilor", iar subiectul dezbătut a fost "Roaming-ul în reţelele publice de
telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi
modificarea Directivei 2002/21/CE privind un
cadru de reglementare comun pentru reţelele
şi serviciile de comunicaţii electronice".

Oraşe/cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare/ Club APD
Bucureşti. Selectarea participanţilor a avut loc
la nivel naţional.

Obiectivele proiectului

• Simularea procesului decizional din cadrul Uniunii
Europene;
• Stimularea interesului tinerilor cu privire la acest
subiect.

Realizările proiectului

Simularea din 2007 a Modelului Uniunea
Europeană a avut ca temă "O Uniune
Europeană a cetăţenilor", iar subiectul dezbătut a fost "Roaming-ul în reţelele publice de
telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi
modificarea Directivei 2002/21/CE privind un

cadru de reglementare comun pentru reţelele
şi serviciile de comunicaţii electronice".

Care sunt tarifele ce trebuie practicate pentru
serviciile de roaming? Ce este roaming-ul din
perspectiva pieţei unice? Ar trebui ca piaţa
unică să se traducă prin excluderea tarifelor de
roaming? Care sunt stakeholderii şi interesele
lor? Care este poziţia statelor membre? Dar a
grupurilor parlamentare din PE? Cum pot fi
recuperate costurile furnizorilor? Cine ţine cont
de consumatori? Sunt doar câteva întrebări de
care participanţii la Model Uniunea Europeană
au fost invitaţi să ţină cont în formularea poziţiei lor faţă de roaming.

Procesul legislativ şi procedura de lucru în
cadrul simulării a fost următoarea: Comisia
Europeană face propunerea legislativă şi o
trimite către Parlamentul European şi Consiliul
de Miniştri. Pentru scopul modelului instituţional din 2007, Comisia a pornit de la textul propus deja pentru directiva "roaming”.

Parlamentul European primeşte propunerea
legislativă de la Comisia Europeană şi o transmite către comisia parlamentară competentă
pentru subiect. În cadrul respectivei comisii, se
alege un raportor, au loc dezbateri, se aduc
amendamente, toate acestea fiind cuprinse
într-un raport. Acest raport se transmite
grupurilor politice care, la rândul lor, îşi
exprimă punctul de vedere şi aduc modificări
pe care le prezintă în plen, unde are loc şi
votul final. Pentru scopul modelului instituţional, procedura de lucru în cadrul Parlamentului
a pornit de la momentul în care raportul din

comisia parlamentară ajunge în grupurile
politice.

Versiunea votată în Parlament este trimisă
catre Consiliul de Miniştri. Reuniunea
Consiliului este pregatită de Coreper - un grup
de experţi însărcinaţi cu pregătirea rapoartelor
tehnice pentru poziţiile susţinute în Consiliu.
Consiliul de Miniştri se întruneşte şi dezbate
propunerea finalizând cu votului privind versiuniea adoptată de Parlament.

Grupurile politice reprezentate au fost doar
cele în care România are reprezentanţi:
Partidul
Popular
European,
Partidul
Socialiştilor Europeni, Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa şi Grupul
Identitate, Tradiţie şi Suveranitate.

Pentru calcularea numărului de parlamentari
din fiecare ţară şi în fiecare grup, au fost calculate proporţiile în care aceştia se regăsesc
în actuala configuraţie a Parlamentului

Tineri implicaţi în proiect
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European (împarţind numărul de parlamentari
din fiecare ţară/grup la numărul total de parlamentari), iar aceste proporţii au fost aplicate
numărului mai mic de participanţi la Modelul
Uniunea Europeană.

Finanţator

Acest proiect a beneficiat de sprijinul financiar
al Sistemului Coca Cola România.

Buget

Parteneri

Camera Deputaţilor, Reprezentanţa Comisiei
Uniunii Europene în România şi Biroul de
Informare al Parlamentului European.

6.000 Euro

Tinerii spun Nu discriminårii
Perioada

Obiectivele proiectului

• Conştientizarea şi informarea tinerilor din licee cu
privire la efectele discriminării.

21 martie - 21 mai 2007

Scop

Promovarea în rândul liceenilor din judeţul
Vrancea a unui comportament tolerant faţă de
diverse grupuri vulnerabile.

Oraşe/Cluburi implicate
Club APD Focşani

Realizări

Pentru a ajuta tinerii să înţeleagă şi să conştientizeze mai bine ce înseamnă şi care sunt
efectele discriminării, a fost prganizată o dezbatere despre egalitatea de şanse şi un concurs pe aceeaşi temă adresat elevilor de liceu.

Beneficiari

Tinerii din liceele participante la proiect şi
întreaga comunitate locală.

Finanţator

Consiliului Naţional
Discriminării (CNCD)

pentru

Combaterea

Academia de Varå Pro Democraœia
Perioada

1 – 31 august 2007

Scop

Educaţie informală la nivelul tinerilor cu privire
la diferite aspecte legate de promovarea
democraţiei şi participării civice

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Râmnicu Vâlcea

Obiectivele proiectului
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• Organizarea a cinci seminarii pe teme legate de

educaţie civică;
• Promovarea imaginii clubului la nivelul comunităţii;
• Recrutarea de noi voluntari.

Rezultatele proiectului

Tinerii din Râmnicu Vâlcea au devenit mai
informaţi cu prvire la participarea civică, au
aflat noţiuni de bază despre democraţie şi
despre clubul Asociaţiei Pro Democraţia din
oraşul lor.
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Beneficiari

30 de tineri participanţi la cele cinci seminarii şi
10 voluntari recrutaţi.

Finanţator

Resurse proprii

Buget

1.000 RON (contribuţie în natură a diferiţilor
sponsori)

Parteneri

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”

Parlamentul European –Vocea cetåœenilor Europei
Perioada

18 noiembrie 2007

Oraşe/Cluburi implicate

Diseminarea, în special la nivelul tinerilor din
Râmnicu Vâlcea care votează pentru prima
dată, informaţii legate de modul de funcţionare
a Parlamentului European, implicarea acestei
instituţii în viaţa cetăţenilor europeni şi importanţa participării tinerilor la votul din 25 noiembrie 2007.

Realizările proiectului

Scop

Club APD Râmnicu Vâlcea
Tinerii din Râmnicu Vâlcea au fost informaţi cu
privire la funcţiile şi atribuţiile Parlamentului
European şi importanţa votului pentru
desemnarea reprezentanţilor în această instituţie.

Beneficiari

Ca urmare a implementării acestui proiect, 51
persoane au beneficiat direct de rezultatele
sale. Este vorba de 40 tineri care au votat pentru prima dată în noiembrie 2007, cinci cadre
didactice, trei candidaţi la alegerile pentru
Parlamentul European şi opt voluntari ai APD.

35

Procese electorale – o analizå

Campania APD pentru un referendum corect
Perioada

19 mai 2007

Scop

În contextul organizării referendumului pentru
suspendarea Preşedintelui României şi al tensiunilor create pe fundalul acestei decizii a
Parlamentului, dar şi al problemelor legislative
rămase, încă, nerezolvate, Asociaţia Pro
Democraţia a considerat implicarea sa în monitorizarea procesului de organizare a acestui
proces electoral ca fiind imperios necesară.
Această implicare s-a materializat prin intermediul "Campaniei APD pentru un referendum
corect".

Oraşe/Cluburi implicate
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În privinţa observării desfăşurării referendumului, APD a recrutat şi pregătit aproximativ
2300 de observatori pentru a activa, cu
precădere, în mediul rural din 33 de judeţe
(Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Bucureşti,
Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş,
Mehedinţi, Neamş, Olt, Prahova, Satu Mare,
Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiş, Teleorman,
Tulcea, Vâlcea şi Vrancea), 38 de observatori

pentru a activa în secţiile de votare din străinătate (în Austria: la Viena, în Belgia: la
Bruxelles, în Canada: la Ottawa, în Chile: la
Santiago de Chile, în Elveţia: la Berna şi
Geneva, în Emiratele Arabe Unite: la Abu
Dhabi, în Franţa: la Lyon, Nantes, Paris şi
Strasbourg, în Germania: la Bonn, Hamburg şi
Munchen, în Grecia: la Atena, în Italia: la
Verona, în Japonia: la Tokyo, în Olanda: la
Haga, în Republica Moldova: la Chişinău, în
Statele Unite ale Americii: la Sacramento, în
Spania: la Madrid, în Venezuela: la Caracas) şi
şase observatori internaţionali acreditaţi prin
reţeaua European Network of Election
Monitoring Organizations al cărei secretariat îl
asigură APD.

deciziei de a organiza referendumul şi de la
stabilirea datei acestuia şi până în ziua de 19
mai 2007, Asociaţia Pro Democraţia a desfăşurat o campanie de îmbunătăţire a cadrului
legal ce urma să reglementeze organizarea
referendumului. Purtând discuţii atât cu
reprezentanţii Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative (MIRA) precum şi cu
cei ai Biroului Electoral Central (BEC), APD a
reuşit să determine interpretarea Legii 3/2000
(Legea privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului) în sensul acceptării observatorilor interni şi internaţionali ca instituţii
admise în secţiile de votare pentru observarea
desfăşurării referendumului.

Obiectivele proiectului

• Campania de îmbunătăţire a cadrului legal care
reglementa organizarea şi desfăşurarea referendumului;
• Campania de stimulare a prezenţei la vot;
• Campania de observare a desfăşurării propriuzise a procesului electoral din ziua referendumului.

Realizările proiectului

Pe toată perioada scursă de la anunţarea
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Operatorii Tel Verde

APD a reuşit, de asemenea, să determine
MIRA să îşi asume un rol activ în prevenirea
posibilităţilor de fraudare a referendumului prin
metoda votului multiplu. În urma discuţiilor purtate între reprezentanţii MIRA şi reprezentanţii
APD, s-a stabilit înfiinţarea unei baze de date
naţionale cu datele personale ale tuturor
cetăţenilor care urmau să voteze la referendumul din 19 mai 2007 pe liste suplimentare. În
acest fel, la o comparare a tuturor listelor suplimentare şi speciale, urma să fie posibilă identificarea persoanelor care votează în mai
multe locuri, urmând a fi începute acţiuni
penale împotriva acestora.

Tot pentru limitarea la maxim a posibilităţilor de
fraudare, Asociaţia Pro Democraţia a desfăşurat o campanie de informare a cetăţenilor cu
privire la sancţiunile legale atrase de folosirea
diferitelor metode de fraudare a procesului de
vot.
Campania de promovare a prezenţei cetăţenilor la vot a fost fundamentată în angajamentul pe care organizaţia noastră şi l-a luat încă

de la înfiinţarea sa, în urmă cu 17 ani, faţă de
stimularea participării publice ca o condiţie
esenţială a procesului de consolidare democratică. În acest sens, APD a elaborat şi promovat, prin intermediul mass-media audio-video,
un spot care să determine cetăţenii să se prezinte la vot.

În plus, Asociatia Pro Democratia a pus la dispoziţia cetăţenilor care se prezentau la vot,
pentru ziua referendumului, o line telefonică
gratuită (Tel Verde) pentru a le oferi ocazia să
ne informeze cu privire la neregulie sesizate în
secţii, dar şi pentru a le furniza celor care
aveau nelămuriri, informaţii cu privire la desfăşurarea
referendumului.
Informaţiile
furnizate de cetăţeni prin intermediul Tel
Verde, începând cu orele 07:00 şi terminând
cu orele 24:00 în data de 19 mai 2007, au fost
folosite de echipele mobile de observatori APD
care s-au deplasat, în măsura posibilităţilor, în
secţiile în care erau semnalate nereguli.
De asemenea, Asociaţia Pro Democraţia a
elaborat un raport ca urmare a implicării în

observarea organizării şi desfăşurării referendumului din 19 mai 2007 pentru suspendarea
Preşedintelui României. Raportul de observare a referendumului pentru demiterea
Preşedintelui României conţine principalele
concluzii ale Asociaţiei Pro Democraţia ca
urmare a observării procesului de organizare
şi desfăşurare a referendumului pentru suspendarea Preşedintelui României din 19 mai
2007.

Finanţator

Ambasada Statelor Unite ale Americii la
Bucureşti şi Fundaţia Konrad Adenauer.

Buget

38.534 Euro

Parteneri

Centrul Regional de Iniţiative pentru Cetăţeni PROCIVIC - Buzău, Asociaţia "Târgovişte spre
Europa", Sindicatul Justiţia Mehedinţi şi
Centrul de Voluntariat Zalău.

Primul pas în Europa - monitorizarea alegerilor pentru Parlamentul European
Perioada

Octombrie - Decembrie 2007

Scop

Monitorizarea procesului electoral desfăşurat
pentru desemnarea reprezentanţilor cetăţenilor români în Parlamentul European.

Oraşe/Cluburi implicate

Alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor

din România în Parlamentul European au fost
observate de către APD prin intermediul a
celor 1.047 de observatori acreditaţi în 25 de
judeţe (Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Bucureşti,
Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi,
Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt,
Satu Mare, Suceava, Timiş, Teleorman,
Tulcea, Vâlcea şi Vrancea). Pe lângă aceştia,
APD a colaborat cu 21 de observatori acreditaţi din partea organizaţiei Pro Civic Buzău şi

alţi trei observatori din partea unui grup de
inţiativă din Turnu Severin. Totodată, APD a
acreditat 11 observatori în secţiile de votare
din străinătate (în Austria: la Viena, în Belgia:
la Bruxelles, în Canada: la Ottawa, în Elveţia:
la Geneva, în Franţa: la Paris, în Germania: la
Munchen, în Olanda: la Haga, în Statele Unite
ale Americii: la New York). În plus, APD a facilitat, prin reţeaua European Network of Election
Monitoring Organizations (ENEMO) al cărei
secretariat tehnic îl asigură începând cu luna
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iulie 2006, implicarea în procesul de observare
a 6 observatori internaţionali.

Obiectivele proiectului

Dincolo de observarea propriu-zisă a
alegerilor, strategia Asociaţiei Pro Democraţia
s-a concentrat şi pe:
• Asistarea instituţiilor prefectului din România în
procesul de instruire a preşedinţilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare;
• Stimularea prezenţei cetăţenilor la vot, în special
a acelora din comunităţile din mediul rural şi din
comunităţile urbane mici;
• Păstrarea legăturii cu toţi cetăţenii ce se prezintă
la vot şi care doresc să semnaleze nereguli în
desfăşurarea primului exerciţiu electoral european din România şi asistarea lor în demersul de
depunere a unei sesizări.

Realizările proiectului

APD identificase, după referendumul pentru
demiterea Preşedintelui României, slaba
instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare în cadrul sesiunilor de
pregătire organizate de către Birourile
Electorale Judeţene şi Prefecturi, drept una
dintre problemele majore ale organizării
alegerilor. În acest context, APD a colaborat cu
Autoritatea Electorală Permanentă şi cu
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
pentru o implicare activă în modul de desfăşurare a acestor instruiri şi pentru îmbunătăţirea
pregătirii preşedinţilor BESV.
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Reprezentanţii APD au participat la instruirile
pentru preşedinţii BESV organizate în
judeţele: Arad, Bacău, Focşani, Giurgiu, Gorj,
Ilfov, Olt, Sibiu, Suceava precum şi în sec-

toarele 1, 2 si 6 ale municipiului Bucureşti. În
cadrul acestor instruiri, membri Asociaţiei Pro
Democraţia au intervenit pentru a aduce completări, acolo unde era cazul, şi pentru a semnala aspecte precum prezenţa observatorilor
în secţiile de votare, modul de a soluţiona
eventuale sesizări venite din partea acestora,
posibile metode de fraudare şi alte aspecte
legate de organizare.

Pentru această campanie de stimulare a
prezenţei la vot, Asociaţia Pro Democraţia a
ales să se concentreze asupra mediului rural.
În perioada 16 – 24 noiembrie 2007, membrii
şi voluntarii APD din 25 de judeţe au participat
la diferite evenimente locale din 207 comunităţi rurale şi 33 de oraşe din România, informând cetăţenii cu privire la importanţa participării la alegerile din 25 noiembrie şi a
exercitării dreptului la vot. Materialele pe care
APD le-a folosit în cadrul acestei campanii au
fost afişe, pliante, abţibilde şi tricouri imprimate.

Profitând de experienţa vastă în domeniul
observării
alegerilor,
de
cunoaşterea
temeinică a principalelor metode de fraudare a
acestora precum şi a informaţiilor cu privire la
locaţiile cu şanse sporite de încălcare a legii,
APD a decis să se concentreze pe observarea
proceselor electorale din secţiile de votare din
mediul rural şi să acorde o atenţie sporită
acelor localităţi unde fuseseră semnalate anterior numeroase probleme.

Observând eficienţa abordării unor strategii de
comunicare directă cu cetăţenii şi asistenţa pe
care o putea acorda cetăţenilor cu nelămuriri
legate de procesul de vot, APD a stabilit o
serie de canale de comunicare nemijlocită cu
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cetăţenii cu drept de vot – resortisanţi şi comunitari. Astfel, linia cu acces gratuit 0800 070
100 precum şi website-ul de campanie al APD
www.voteazapebune.ro au stat, şi de aceasta
dată, la dispoziţia alegătorilor.

Concluziile APD, stabilite pe baza sesizărilor
primite de la observatori, dar şi la numărul de
telefon cu acces gratuit, indică o organizare şi
o desfăşurare a alegerilor în limitele legalităţii,
în care nu s-au înregistrat acţiuni de fraudare
sistematică. Însă, sesizările formulate şi transmise opiniei publice nu conturează imaginea
unui scrutin fără probleme. Nereguli la organizarea secţiilor de votare, continuarea campaniei electorale după termenele limită stabilite de lege, dar şi interpretările laxe ale legislaţiei electorale au fost principalele provocări
ale primului scrutin european din România. Ca
şi la scrutinele anterioare, cele mai numeroase
probleme s-au înregistrat în mediul rural.

Recomandările tehnice ale APD converg către
îmbunătăţirea cadrului normativ şi către profesionalizarea corpului de membri ai birourilor
electorale. Un Cod Electoral care să înglobeze
toată legislaţia electorală va elimina toate
lacunele şi contradicţiile legislaţiei actuale şi
continuarea eforturilor de instruire a tuturor
actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale completează
inventarul demersurilor care vor spori sporesc
calitatea performanţelor autorităţilor româneşti
în domeniu.

Concluziile şi recomandările APD se regăsesc
în raportul „Primul pas în Europa - Raport de
observare a alegerilor pentru desemnarea
reprezentanţilor din România în Parlamentul
European”.

Beneficiari

Toţi cetăţenii români cu drept de vot la data
alegerilor pentru Parlamentul European.

Finanţator

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale,
Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe şi Ambasada Statelor Unite ale
Americii la Bucureşti.

Buget

57.076 Euro

Voluntarii APD distribuie materiale de informare

ENEMO - Secretariatul æi Monitorizarea alegerilor parlamentare din Ucraina
Perioada

15 august - 3 octombrie 2007

Scop

Scopul proiectului a fost observarea şi monitorizarea desfăşurării alegerilor parlamentare
anticipate din Ucraina, organizate pe data de
30 septembrie 2007, ca parte a misiunii de
observare a Reţelei Europene de Organizaţii
ce Observă Alegerile (ENEMO).

Oraşe/Cluburi implicate

Cluburi APD Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj,
Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Timişoara şi ai
Centrului Naţional de Coordonare al Asociaţiei
Pro Democraţia.

Realizările proiectului

În 2006, ne-am reînnoit mandatul de organizaţie care deţine secretariatul general al reţelei

ENEMO. Am coordonat misiunea de observare a alegerilor parlamentare anticipate din
Ucraina.

Misiunea ENEMO pentru observarea
alegerilor parlamentare din Ucraina a cuprins
25 de observatori pe termen lung care au
monitorizat procesul de organizare şi pregătire
a alegerilor şi 400 de observatori pe termen
scurt ce au asistat la întregul proces electoral,
de la deschiderea urnelor, pe tot parcursul zilei
votării până la închiderea secţiilor şi
numărarea voturilor.

Ca parte a misiunii ENEMO, APD a avut doi
reprezentanţi în echipa de coordonare a misiunii, doi reprezentanţi în echipa de observatori
pe termen lung şi a participat cu un număr de
44 de observatori pe termen scurt la observarea alegerilor, în regiunile Cernăuţi, Volyn,
Ternopil, Ivano-Frankivsk şi Kiev.

Beneficiari

Principalii beneficiari sunt agenţiile de presă
internaţionale şi cetăţenii din regiunile în care
au fost observatori.

Finanţator

National Democratic Institute

Buget

21.259 Euro

Parteneri

Society for Democratic Culture – Albania, It’s
your choice - Armenia, Election Monitoring
Center - Azerbaijan, Viasna – Belarus, Center
for Civic Initiatives – Bosnia and Herzegovina,
GONG – Croaţia, Ibternational Society for Fair
Elections and Democracy – Georgia,
Republican Network of Independent Monitors
– Kazakhstan, Coallition for Democracy and
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Civil Society – Kyrgystan, MOST –
Macedoonia, Center for Democratic Transition
– Muntenegru, Center for Monitoring –
Muntenegru, Voice – Rusia, Center for Free
Elections
and Democracy – Serbia,
Obcianske Oko – Slovacia, Committee of
Ukrainian Voters – Ucraina, Partnership –
Belarus, LADOM – Liga pentru Apărarea
Drepturilor Omului din Moldova – Moldova.
Alegătorii ucrainieni votează noul Parlament

Andrei Pop, unul din observatorii APD la alegerile din Ucraina

Campanie de informare æi stimulare a prezenœei la vot în perspectiva aderårii României
la Uniunea Europeanå æi a organizårii primelor alegeri pentru Parlamentul European
Perioada de desfăşurare

1 Octombrie 2007 – 22 Octombrie 2007

Scop

Informarea cetăţenilor asupra primelor alegeri
europene şi a importanţei participării la vot în
cadrul acestora, precum şi în privinţa sistemului electoral şi a procedurii de vot pentru
alegerile europene.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD/Cluj-Napoca/ judeţul Arad, judeţul
Bihor, judeţul Cluj, judeţul Timiş

Obiectivele proiectului
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• Informarea a 8.000 de cetăţeni din cele patru
judeţe cu privire la Parlamentul şi Comisia
Europeană şi rolul deciziilor acestora în perioada
post-aderare a cetăţenilor români;
• Conştientizarea de către 8.000 de cetăţeni din

cele patru judeţe a importanţei participării la vot în
cadrul primelor alegeri europene care vor fi organizate în România, în condiţiile în care experienţa
statelor care au aderat recent la Uniunea
Europeană demonstrează că aceste alegeri sunt
considerate neimportante;
• Informarea a 8.000 de cetăţeni cu privire la sistemul electoral folosit pentru alegerile europene,
după adoptarea unei decizii în acest sens de
către Parlamentul României.

Realizările proiectului

Două conferinţe de presă au fost organizate în
fiecare judeţ, prima fiind prilejuită de lansarea
proiectului, iar cea de-a doua având ca scop
promovarea rezultatelor acestuia.

Voluntarii APD din cele patru judeţe, organizaţi în caravane, au distribuit 2.000 de exemplare, câte 500 pentru fiecare judeţ, ale afişu-
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lui campaniei în câte 10 localităţi din mediul
rural din fiecare judeţ.

Tot prin intermediul caravanelor formate din
voluntari au fost distribuite 8.000 de exemplare
(câte 2.000 pentru fiecare judeţ) dintr-un fluturaş de prezentare a instituţiei Parlamentului
European şi a modului în care România va fi
reprezentată la nivelul acestuia, precum şi
8.000 de exemplare (câte 2.000 pentru fiecare
judeţ) dintr-un fluturaş de prezentare a sistemului electoral şi a procedurii de vot pentru
alegerile europene.

Finanţator

Reprezentanţa în România
Europene, prin Fondul Europa.

Buget

26.005 Euro

a

Comisiei

Parteneri:

Club APD Arad, Club APD Oradea, Club APD
Timişoara, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni
Cluj-Napoca
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Alte activitåœi în 2007

Îmbunåtåœirea capacitåœii APD de cercetare æi analizå a politicilor publice – votul uninominal
Perioada

influenţare a unor politici publice la nivel central şi
local.

2005-2007

Scop

Scopul proiectului este creşterea capacităţii
APD, pe de o parte de a influenţa politicile
publice în domenii legate de democraţie şi
statul de drept, atât la nivel naţional, cât şi la
nivel local, iar pe de altă parte, de a mobiliza
comunităţile locale în activităţi de influenţare a
politicilor publice.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD şi
Centrele Regionale de Resurse ale APD

Obiectivele proiectului
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• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea componentei de
analiză şi cercetare în activitatea Asociaţiei;
• Asigurarea instruirii şi a suportului documentar
necesare atât Centrului Naţional de Coordonare
al APD, cât şi cluburilor APD în activitatea de
analiză şi cercetare în domenii legate de misiunea
Asociaţiei Pro Democraţia şi de strategia pe
următorii trei ani, precum şi în dezvoltarea de
campanii de advocacy pentru promovarea de
politici publice, la nivel central şi local;
• Implicarea APD în campanii de promovare sau de

Realizările proiectului

În anul 2007, eforturile s-au îndreptat către
introducerea unui pachet de legi unitare fundamentate pe baza scrutinului uninominal.
Asociaţia Pro Democraţia a reuşit să contribuie la aducerea acestui subiect pe agenda
dezbaterilor publice şi, în plus, să atragă un
mare sprijin public pentru o astfel de reformă
electorală.

Asociaţia Pro Democraţia a organizat întâlniri
cu reprezentanţi ai principalelor partide politice
parlamentare pentru stabilirea principiilor generale privind introducerea votului uninominal în
cadrul alegerilor parlamentare. APD a invitat
diverşi reprezentanţi ai partidelor parlamentare la negocieri, atât pentru a accelera
procesul de stabilire a unui acord în privinţa
sistemului electoral, cât şi pentru a exclude
potenţiale blocaje ale pachetului de legi.

Asociaţia Pro Democraţia şi-a asumat rolul de
mediator şi a invitat la masa negocierilor o
serie de partide politice. La început trei, mai
apoi cinci, partidele politice parlamentare s-au
implicat într-un proces de negociere de mai
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bine de şase luni, care a permis degajarea
consensului în jurul unui proiectul de lege.
Astfel, proiectul de lege iniţiat de APD şi ajustat în timpul negocierilor a fost asumat politic
de PD, PNL şi PSD şi depus în Parlament în
luna iulie. La acest demers s-au alăturat apoi
şi PC şi UDMR. Consensul politic nu s-a
tradus însă, şi printr-un proces legislativ accelerat, ceea ce a justificat convocarea referendumului de preşedintele Traian Băsescu.

Academia de Advocacy şi Asociaţia Pro
Democraţia au prezentat la sediul Academiei
de Advocacy din Timişoara, concluziile rezultate prin sinteza raport a audierii publice "Omul
sau Lista? Ce sistem electoral ne reprezintă
cel mai bine interesele?".

Beneficiari

Beneficiarii acestui proiect au fost cetăţenii
României şi mass-media.

Finanţator

Open Society Institute, Budapesta

Buget

12.191 Euro

Îmbunåtåœirea capacitåœii instituœionale a APD pentru promovarea bunei guvernåri
Perioada

1 iulie 2006 - 31 iulie 2007

Scop

Acest proiect şi-a propus îmbunătăţirea capacităţii APD de a veni în întâmpinarea
provocărilor apărute odată cu aderarea
României la Uniunea Europeană

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD şi
toate Cluburile APD

Obiectivele proiectului

• Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii membrilor
cluburilor APD, îmbunătăţirea culturii asociative la
nivelul cluburilor, a democraţiei interne şi
creşterea participării lor la procesul decizional la
nivelul Asociaţiei Pro Democraţia;
• Îmbunătăţirea capacităţii APD de a atrage fonduri
prin folosirea eficientă a prevederilor “Legii 2%" în

beneficiul APD;
• Creşterea sustenabilităţii financiare a APD prin
dezvoltarea capacităţii APD de a furniza servicii în
contextul integrării în Uniunea Europeană şi
crearea unui set de servicii adaptat acestei "pieţe"
nou deschise;
• Îmbunătăţirea capacităţii de management a
Centrului Naţional de Coordonare şi a managementului informaţiei;
• Îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane ale
organizaţiei.

Realizările proiectului

Acest proiect a facilitat informarea continuă şi
susţinută a tuturor membrilor şi voluntarilor
Asociaţiei Pro Democraţia cu privire la programele APD şi la rezultatele acestora. A fost
continuată şi intensificată organizarea de întâlniri între membrii Cluburilor APD şi personalităţile locale din oraşele lor.

De asemenea, au fost îmbunătăţite planurile
operaţionale anuale ale Asociaţiei Pro
Democraţia. Un alt rezultat important este
reprezentat şi de ameliorarea practicilor de
management al personalului şi de atragere şi
management al voluntarilor.

Beneficiari

1.200 de membri ai APD şi 2500 de persoane
contactate pentru direcţionarea a 2% către
APD.

Finanţator

Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a
Statelor Unite prin intermediul World Learning
for International Development.

Buget

72.612 Euro

Valori europene în guvernarea localå
Perioada

decembrie 2006 - noiembrie 2007

sul apropierii actului administrativ de modelele
europene de guvernare.

Proiectul "Valori europene în guvernarea
locală" a avut drept scop creşterea gradului de
asumare de către aleşii locali din 12 localităţi a
valorilor europene care stau la baza principiilor
de bună practică în guvernarea locală, în sen-

Centrul Naţional de Coordonare al
APD/Pucioasa (Dâmboviţa), Voluntari (Ilfov),
Blejoi (Prahova), Slobozia Bradului, Vânători
(Vrancea), Viziru (Brăila), Folteşti (Galati),
Techirghiol (Constanţa), Frecăţei (Tulcea),

Scop

Oraşe/Cluburi implicate

Luizi Călugăra, Hemeiuşi
Mihălăşeni (Botoşani).

(Bacău)

şi

Obiectivele proiectului

• Creşterea nivelului de informare în rândul a 48 de
reprezentanţi ai administraţiei publice locale din
localităţile implicate în proiect cu privire la valorile
europene care stau la baza principiilor de bună
practică în guvernarea locală;
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• Implementarea unui plan de acţiune comunitară
bazat pe una sau mai multe valori europene, la
nivelul fiecărei localităţi implicate în proiect, prin
care urma să se încurajeze elaborarea de produse concrete cu influenţa directă asupra comunităţii în ansamblu;
• Diseminarea informaţiilor privind cele mai de succes modele de bună guvernare locală bazate pe
valori europene, în rândul a 1000 de instituţii publice locale şi al publicului larg.

Realizările proiectului

Au fost organizate trei seminarii de informare
şi instruire cu privire la valorile europene care

Seminar „Valorile Europene în guvernarea locală”, la Bacău,
martie 2007

stau la baza principiilor de bună practică în
guvernarea locală, incluzând şi informaţii
despre instrumentele de implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor.

Ulterior, reprezentanţii administraţiei publice
locale, asistaţi de coordonatorii locali ai APD,
au elaborat şi implementat câte un plan de
acţiune comunitară bazat pe valori europene.
În plus, consultarea cetăţenilor şi organizarea
de întâlniri publice pe tema planului de acţiune
au beneficiat de o atenţie deosebită. Pe parcursul şi la finalul acestui proces, a avut loc o
evaluare a modului de implementare a planurilor. Toate modele de guvernare locală
bazată pe valori europene au fost diseminate
prin intermediul raportului final.

Raportul „Valori europene în guvernarea
locală”. Acest raport abordează problema
deschiderii administraţiei publice din România
către cetăţenii şi a definirii unei relaţii constante şi transparente cu aceştia, cu alţi factori
interesaţi şi cu membrii societăţii civile în contextul aderării României la Uniunea
Europeană.
Pliantul “Europa la apel” face parte, de aseme-
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nea, din rezultatele acestui proiect, prezentând cetăţenilor modalităţile prin care se pot
adresa institutiilor Uniunii Europene.

Beneficiari

Cetăţenii şi reprezentanţii autorităţilor publice

Finanţator

Uniunea Europeană prin Programul Fondul
Europa 2006

Buget

47.960 Euro

Seminar „Valorile Europene în guvernarea locală”, la Bacău,
martie 2007

Audieri publice:
I. Lobby - între grupuri de interese şi politici publice

Perioada

26 februarie 2007

Scop

Oferirea oportunităţii tuturor părtilor interesate
de a-şi prezenta punctul de vedere şi de a-şi
împărtăşi opiniile cu privire la lobby.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD/
Bucureşti

Obiectivele proiectului

• Organizarea unor audieri publice pe această
temă: Dacă Parlamentul ar decide că putem
comunica propuneri aleşilor numai prin intermediari profesionişti, oare am mai avea aceleaşi oportunităţi de a dialoga? Avem capacitatea necesară
şi limbajul adecvat pentru a dialoga cu decidenţii
politici? Cunoaştem, în suficientă măsură, procesul legislativ în aşa fel încât să nu pierdem oportunitatea implicării şi exprimării opiniei grupului pe
care îl reprezentăm.

Realizările proiectului

Punctele de vedere identificate în urma
audierii publice permit observarea a două
direcţii de abordare a problemei puse în discuţie: pe de o parte, legitimitatea activităţii de
lobby, iar pe de altă parte, funcţionalitatea unei
astfel de activităţi sau a unei reglementări în

sistemul românesc, care se regăsesc în raportul Audierea publică: „Lobby – între grupuri de
interese şi politici publice”.

Organizatorii i-au invitat pe toţi membrii
responsabili ai societăţii civile, dar şi pe cei ai
mediului de afaceri să îşi exprime deschis părerea despre necesitatea de a reglementa sau
nu posibilitatea de a comunica deschis cu factorii de decizie, pe scurt, de a face lobby.
Aportul tuturor factorilor interesaţi a fost solicitat pentru a asigura conturarea unei politici
publice corespunzătoare, în cazul în care o
reglementare în acest domeniu este necesară;

stenograma şi înregistrarea video a audierii.

Beneficiari

Participanţii la dezbatere şi societatea civilă

Finanţator

Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a
Statelor Unite prin intermediul International
Republican Institute.

Membrii Comisiei de Organizatori au fost:
Cristian Pîrvulescu - Preşedintele Asociaţiei
Pro Democraţia, Radu Nicosevici Preşedintele Academiei de Advocacy, Robert
Turcescu - Preşedintele Societăţii Jurnaliştilor
Profesionişti, Dorel Sandor - Directorul
Centrului pentru Studii Politice şi Analize
Comparative, Senatorul Peter Eckstein
Kovacs - Preşedintele Comisiei juridice, de
numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Jean
Therriault - Ambasada Canadei şi Zoe Petre istoric şi fost consilier prezidenţial.

Chemarea la acţiune, motivaţia audierii publice şi agenda audierii publice sunt disponibile
pe
pagina
web
a
proiectului
http://www.apd.ro/proiect.php?id=26-, alături
de fotografii din timpul evenimentului,

Membrii Comisiei de Organizare
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II. Omul sau lista? (Timişoara)

Perioada

29 iunie 2007

Scop

Oferirea tuturor părţilor interesate posibilitatea
de a-şi prezenta punctul de vedere şi de a-şi
împărtăşi opiniile cu privire la această temă.
Rezultatul a fost prezentat sub forma unui
raport, care a fost remis opiniei publice şi factorilor de decizie pentru examinare şi luare în
considerare.

Oraşe/Cluburi implicate

Centrul Naţional de Coordonare al APD/Club
APD Timişoara

Obiectivele proiectului

• Organizarea de dezbateri la care să participe toţi
membrii responsabili ai societăţii civile, ai partidelor politice şi ai principalelor instituţii ale statului şi
la care aceşti invitaţi să îşi exprime deschis părerea cu privire la sistemul electoral potrivit pentru
întărirea relaţiei dintre alegători şi aleşi în
România, pentru creşterea competenţei politice şi
a responsabilizării aleşilor în raport cu interesul
general al României şi în acord cu evoluţiile
europene;
• Realizarea unui raport în care să fie prezentate
concluziile acestor dezbateri

Realizările proiectului

46

Iniţiatorii acestui demers au invitat toate părţile
interesate să depună o depoziţie în cadrul unei
sesiuni de audieri publice care a avut loc în

data de 29 iunie 2007, orele 11:30, în Sala
Adam Muller Guttenbrun din Timişoara. Tema
audierii publice a fost "Omul sau Lista? Ce sistem electoral ne reprezintă cel mai bine interesele?".

Audierea publică a dezbătut ce sistem electoral este potrivit pentru întărirea relaţiei dintre
alegători şi aleşi în România, pentru creşterea
competenţei politice şi a responsabilizării
aleşilor în raport cu interesul general al
României şi în acord cu evoluţiile europene. În
acest context, întrebările care au fost ridicate
de organizatori au fost: Care este sistemul
electoral care se pretează în România prezentă? Sistemul electoral ales se va aplica ambelor Camere ale Parlamentului sau aveţi alt
punct de vedere? Sistemul electoral ales se va
aplica şi la nivelul alegerilor locale? Este necesară revizuirea legislaţiei şi unificarea acesteia
într-un singur pachet denumit Cod Electoral?

Membrii Comisiei de Organizatori au fost:
Cristian Pîrvulescu - Preşedintele Asociaţiei
Pro Democraţia, Radu Nicosevici Preşedintele Academiei de Advocacy, Dorel
Şandor - Director CEPSCA.

Beneficiari

Societatea civilă de la nivel local şi naţional

Finanţator

International Republican Institute şi Agenţia
pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor
Unite, în cadrul proiectului "Un Parlament
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deschis".

Parteneri

Academia de Advocacy
Jurnaliştilor Profesionişti

şi

Societatea

Bugetul celor două audieri (Lobby – între
grupuri de interese şi politici publice, Omul
sau lista)
6.418 Euro

Îmbunåtåœirea capacitåœii Clubului APD Focæani de a acœiona în mediul rural
Perioada

1 iunie 2007 – 15 octombrie 2007

Scop

Dezvoltarea capacităţii Clubului APD Focşani
de a acţiona în mediul rural, în judeţul
Vrancea, pentru promovarea participării
cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor.

Oraşe/cluburi implicate
Club APD Focşani

Obiectivele proiectului

• Implementarea proiectului în patru comunităţi

locale: comunele Soveja, Dumitreşti, Campuri şi
Homocea din judeţul Vrancea.

Rezultatele proiectului

Club APD Focşani a încheiat cu conducerile
celor patru primării acorduri de parteneriat
având ca scop implementarea de măsuri care
să sporească participarea cetăţenească.

De asemenea, prin chestionarea stakeholderilor locali, a fost identificată şi activată o reţea
locală de suport a APD Focşani, alcătuită din
opt persoane-resursă, câte două din fiecare
comunitate.

Beneficiari

Cetăţenii şi autorităţile publice din cele patru
comunităţi implicate in proiect şi clubul APD
Focşani.

Finanţator

World Learning / Romania RCSS Program, la
linia de finanţare Nr.5/2007

Buget

5.181 USD (din care 4. 646 suma alocată de
World Learning).

Caravana pentru informare æi formare în domeniul nediscriminårii
Perioada

iunie - iulie 2007

Scop

Crearea un spaţiu pentru dialog democratic pe
tema nediscriminării, o interfaţă între instituţiile
statului, mass media, lideri de opinie, organizaţii neguvernamentale şi categoriile dezavantajate.

Oraşe/Cluburi implicate
Club APD Focşani

Realizările proiectului

Aspecte ale cadrului legislativ şi jurisprudenţa
Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării în domeniul nediscriminării, noţiuni despre discriminare, precum şi modalităţi de
combatere a faptelor de discriminare au
devenit mai accesibile cetăţenilor prin organizarea unei sesiuni de informare în Bacău,
Craiova, Focşani, Iaşi, şi Giurgiu.

Parteneri

Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD) şi Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PUND) România
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Spune NU corupœiei
Perioada

NU corupţiei” însoţit de o caracatiţă. Pliantele
au fost editate în 5600 exemplare şi distribuite
în cadrul campaniilor din liceele sibiene.

martie 2007 - mai 2008

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Sibiu/municipiul Sibiu

Scop

Determinarea tinerilor din liceele din judeţul
Sibiu să realizeze efectele negative ale
corupţiei.

Obiectivele proiectului

• Elaborarea de materiale informative şi publicitare
cu privire la corupţie;
• Organizarea de 17 campanii informative în 17
licee din Sibiu, Cisnădie, Mediaş, Avrig şi Agnita.

Realizările proiectului

În cadrul proiectului a fost editat un pliant care
conţine informaţii despre corupţie, care sunt
actele de corupţie si sunt incluse numerele de
telefon unde cetăţenii pot să sesizeze actele
de corupţie. Logo-ul campaniei a fost “Spune

De asemenea, a fost realizat un scurt film
educativ, în cadrul căruia personalităţi de la
nivel local, dar si de la nivel naţional au transmis elevilor de liceu un mesaj despre efectele
negative ale corupţiei. Acest film durează
aproximativ 10 minute şi este prezentat
elevilor de liceu în cadrul campaniilor derulate
in cele 17 licee din judeţul Sibiu.

5100 de insigne care conţin logo-ul campaniei
anticorupţie şi care împreună cu pliantele au
fost distribuite în cadrul liceelor. Toate materialele informative realizate în cadrul proiectului
au avut un real succes în rândul elevilor de
liceu.

În cadrul proiectului au fost realizate 150 de tricouri pentru voluntarii campaniei anticorupţie
care conţin de asemenea logo-ul campaniei.
De asemenea, au fost selecţionate 17 licee din
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judeţul Sibiu, cu ajutorul partenerului
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, pentru a
participa la campaniile anticorupţie.

S-au derulat 17 campanii în liceele din judeţul
Sibiu, iar la finalul proiectului s-a realizat un
sondaj de opinie prin care s-a evidenţiat interesul tinerilor pentru acest subiect, necesitatea
replicării proiectului şi extinderii grupului ţintă.

Beneficiari

Elevii de liceu din judeţul Sibiu

Parteneri

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Finanţator

Trust for Civil Society for Central and Eastern
Europe

Buget

22.085 USD

Dezbateri æi conferinœe la clubul APD Bucureæti
În luna mai, Clubul APD Bucureşti a organizat
o conferinţă în limba engleză cu tema ”Irak
between military occupation and democratization” la sediul Grupul pentru Dialog Social
(GDS) din Calea Victoriei nr. 120.
Evenimentul, organizat de Dieter Stanzeleit şi
Viviana Anghel, s-a bucurat de participarea
generoasă a tinerilor viitori specialişti în Ştiinţe
Politice si Relaţii Internaţionale, a unor analişti
notabili, dar şi a presei. Discursul
ambasadorului Irak-ului la Bucureşti este
disponibil pe pagina web a Clubului APD
Bucureşti, la secţiunea „Conferinţe şi dezbateri”, fiind preluat şi comentat la adresa
www.cadi.ro.

stradă”, realizat de către Valeriu Antonovici
(masterand SNSPA) în cadrul Şcolii Doctorale
în Ştiinţe Politice din SNSPA.

Dezbaterea publică „Democraţia originală în
România din perspectiva UE si SUA” a fost
organizată de Club APD Bucureşti la data de
15 iunie 2007. Invitaţii dezbaterii au fost doctor Holger Dix, şeful Fundaţiei Konrad
Adenauer în România, profesor Ernest
Latham, reprezentant al Ministerului de
Externe de la Washington si profesor Daniel
Dăianu.

Clubul APD Bucureşti a organizat a doua conferinţă în data de 6 iunie 2007, cu titlul
“Memoria comunismului. La ce bun?”, în
colaborare cu Grupul pentru Dialog Social.
Analişti, politicieni şi studenţi au pus în discuţie
modul în care s-a construit imaginea comunismului după 1989. Printre invitaţi s-au numărat
istoricii Liviu Rotman şi Adrian Niculescu şi
Cristian Preda. Totodată, în cadrul dezbaterii
au fost prezentate imagini din documentarul
„Nu putem vorbi despre comunism la colţ de

Seminar „Valorile Europene în guvernarea locală”, la Bacău, martie 2007
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Agenda publicå - Advocacy pentru transparenœå
Perioada

cinci câte erau stabilite în contract. Aceste
organizaţii au elaborat metodologia pe care au
adus-o în atenţia administraţiei publice locale.

Iunie - Septembrie 2007

Scop

Determinarea Consiliului Local Brăila să
implementeze un mecanism transparent de
acordare a finanţărilor nerambursabile către
organizaţii neguvernamentale, din bugetul
public al municipiului Brăila.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Brăila/municipiul Brăila

Obiectivele proiectului

• Elaborarea unei strategii comune de acţiune a cel
puţin cinci organizaţii neguvernamentale locale,
în vederea influenţării procesului de luare a
deciziilor legate de finanţarea unor proiecte de
interes public la nivelul Consiliului Local Brăila;
• Conştientizarea autorităţilor publice locale cu
privire la necesitatea transparentizării procedurilor de alocare a fondurilor nerambursabile;
• Elaborarea, de către membrii reţelei informale de
organizaţii neguvernamentale şi consilieri locali, a
unui proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor nerambursabile pentru proiectele de
interes public local, conform Legii 350/2005;
• Promovarea, în vederea aprobării în Consiliul
Local Brăila, a proiectului de hotărâre elaborat de
către echipa de lucru mixtă: organizaţie neguvernamentală – consilieri locali.

Realizările proiectului
50

S-a constituit Reţeaua informală locală din
şapte organizaţii neguvernamentale faţa de

Au avut loc patru întâlniri de lucru ale acestei
Reţele locale de organizaţii neguvernamentale
în care au fost discutate exemple de la alte
primării unde există deja concurs de proiecte
pentru fondurile nerambursabile alocate de la
bugetul local. În paralel cu întâlnirile de lucru
avute au fost discuţii şi pe Internet în cadrul
unui grup.

Pentru conştientizarea autorităţilor publice cu
privire la necesitatea transparentizării procedurilor de alocare a fondurilor nerambursabile,
a fost înaintată către primar o adresă prin care
i s-a comunicat iniţiativa organizaţiilor neguvernamentale locale şi un CD cu propunerea
unui model de hotărâre pentru discutarea şi
aprobarea în Consiliul local al Municipiului
Brăila. În acelaşi timp, fiecare consilier a primit o scrisoare de prezentare a acestei iniţiative
şi un CD pe care era întreaga propunere a
organizaţiilor neguvernamentale împreună cu
legea 350 din 2005.

Campania de scrisori stabilită iniţial a fost
transformată într-o campanie de lobby. Motivul
a fost acela că există posibilitatea ca scrisorile
să nu ajungă la persoanele vizate sau să fie
oprite la un secretariat. O discuţie directă
putea fi mult mai eficientă. Ideea a fost preluată şi de alte organizaţii neguvernamentale din
Brăila, care, deşi nu au fost iniţial în coaliţia
informală acţionează în sensul aplicării
corecte a Legii 350.
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Elaborarea, de către membrii reţelei informale
de organizaţii neguvernamentale locale şi consilierii locali, a unui proiect de regulament
privind alocarea fondurilor nerambursabile
pentru proiectele de interes public local, conform Legii 350/2005.
16 organizaţii neguvernamentale, din toate
sferele sectorului neguvernamental brăilean,
au semnat în luna noiembrie 2007 o scrisoare
prin care aduc în atenţia factorilor de decizie
din administraţia publică a municipiului Brăila,
necesitatea alocării acestor fonduri nerambursabile pe principii de transparenţă şi eficienţă în primul rând.

Deşi proiectul a fost încheiat în septembrie
2007, nu şi-a atins scopul propus. Din acest
motiv au fost continuate demersurile pentru
alocarea anuală de granturi din bugetul
municipiului Brăila organizaţiilor neguvernamentale active.

Beneficiari

Sectorul organizaţiilor neguvernamentale din
municipiul Brăila

Parteneri

Asociaţia Naţională Mutuală România Franţa
„Louis Pasteur”, filiala Brăila

Finanţator

World Learning / Romania RCSS Program

Buget

4515,2 USD

Danubius æi Democraœie
Perioada

15 Iunie - 30 Iulie 2007

Scop

Dezvoltarea conştiinţei civice în conexiune cu
practicarea ecologiei şi turismului.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Brăila/judeţul Brăila

Obiectivele proiectului

• Dezvoltarea cunoştinţelor despre democraţie,
drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor;
• Aplicarea părţii teoretice despre democraţie,
drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor în cadrul unui
concurs de ecologie, orientare şi supravieţuire în
Parcul Naţional Balta Mică a Brăilei;
• Incursiune în istoria democraţiei prin vizitarea
celor mai vechi munţi din ţară, Munţii Măcinului.

Realizările proiectului

Dezvoltarea cunoştinţelor despre democraţie,
drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor a fost

urmărită pe toată perioada derulării activităţilor
din tabăra tematică. În perioada 15 iunie - 30
iunie 2007 a fost anunţată tabăra tematică şi
au fost transmise invitaţiile către cercurile de
orientare turistică şi educaţie civică de pe
lângă Palatele Copiilor din toate judeţele ţării.

În staţiunea Lacul Sărat, în locaţia aflată în
administrarea Direcţiei Judeţene de Tineret,
reprezentanta Asociaţiei Pro Democraţia Club
Brăila a prezentat o parte teoretică despre
democraţie, drepturi şi obligaţii cetăţeneşti,
implicare şi responsabilitate socială, tuturor
participanţilor prezenţi în tabăra tematică.

În vederea dezvoltării unor abilitaţi de
supravieţuire, orientare turistică şi verificarea a
cunoştinţelor în cadrul unui concurs, tinerii sau deplasat în Parcul Natural Balta Mică a
Brăilei. Au fost însoţiţi de voluntarii din
Batalionul 535 cercetaşi.
Au fost realizate pliante cu prezentarea oraşului, iar, în data de 14 iulie, participanţii la tabără
au mers în vizită prin municipiul Brăila, la

Muzeul de Istorie. Pe 15 iulie au trecut
Dunărea cu bacul s-au deplasat în Munţii
Măcinului.

Tot pe 15 iulie, în tabăra Lacul Sărat a avut loc
pe parcursul a trei ore premierea participanţilor
şi un spectacol organizat cu participarea voluntară a mai multor formaţii de dansuri şi muzică din municipiul Brăila.

Beneficiari

40 de tineri prezenţi în tabăra tematică

Parteneri

Clubul Susţinătorilor Palatului Copiilor

Finanţator

Autoritatea Naţionala de Tineret

Buget

7.680 RON

51

Târgul ONG
Perioada

15 Iulie 2007 – 18 noiembrie 2007

Scop

Dezvoltarea sectorului neguvernamental local
şi regional în vederea oferirii de servicii tinerilor şi încurajarea acestora pentru a apela la
servicii dezvoltate de organizaţiile nonprofit.

Oraşe/Cluburi implicate

Club APD Brăila/judeţul Brăila

Obiectivele proiectului

• Realizarea unei ediţii actualizate a Ghidului
Organizaţiilor Neguvernamentale din Regiunea 2
Sud-Est care să conţină numele, adresele, profilul
activităţilor, serviciilor şi alte informaţii utile cu
privire la respectivele organizaţii;
• Crearea unor conexiuni între tinerii ce sunt deja
implicaţi în structuri de tip organizaţie neguvernamentală, în cadrul unui Târg al organizaţiilor
neguvernamentale din această regiune, şi un
seminar pe tema „Serviciile oferite tinerilor de
organizaţiile neguvernamentale”.

Realizările proiectului
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Târgul organizaţiilor neguvernamentale a
reunit fundaţii şi asociaţii din plan local, dar şi
din alte judeţe ale ţării. Participanţi:
Organizaţia “Eco Alpex 024”, Organizaţia
“Trebuie”, Fundaţia “Pro Homini”, Fundaţia
“Lumina”, Asociaţia “Crucea Rosie”, Consiliul
Local al Tinerilor, Şcoala Română de Afaceri,
Asociaţia ARIN, Consiliul Judeţean al Elevilor,

Asociaţia Romilor km 10, Asociaţia Culturala a
Elevilor Artişti “Milcovia”- Vrancea, Organizaţia
“Mare Nostrum” – Constanţa, Organizaţia
“Tineret - Educaţie – Viitor”. Târgul a început
cu o prezentare a activităţii organizaţiilor neguvernamentale participante şi a continuat cu o
dezbatere referitoare la impactul sectorului
neguvernamental
asupra
comunităţii.
Dezbaterea a reunit fundaţii, asociaţii,
reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi
ai Consiliului Judeţean al Elevilor. Moderatorul
discuţiilor a fost Sînziana Pop, reprezentant al
Centrului de Resurse pentru Participare
Publica (CeRe) din Bucureşti. Discuţiile au fost
axate pe aportul sectorului neguvernamental
în rezolvarea lacunelor din comunitate, în
probleme referitoare la educaţia pentru
respectarea mediului, pentru respectarea
drepturilor omului, a legislaţiei, pentru combaterea discriminării, încurajarea tinerilor prin
implicarea acestora în acţiuni educative în timpul liber. Un mare aport îl au organizaţiile şi
fundaţiile în rezolvarea problemelor de natură
socială. De asemenea, faptul ca sistemul
neguvernamental este mai puţin rigid, în sensul că nu există un nivel ridicat de birocraţie,
finanţatorii fiind foarte clari în cerinţele pe care
le au, a determinat pătrunderea informaţiilor
noi şi accesarea mai rapida a fondurilor pentru
proiecte. Potrivit reprezentantei CeRe, în
România sunt în acest moment nu mai puţin
de 100.000 de organizaţii neguvernamentale.
Veniturile acestora, la nivel naţional, au fost de
aproximativ 1 miliard de Euro. Potrivit declaraţiei lui Cornel Apostol, preşedinte al "EcoAlpex 024", în Brăila există aproximativ 400 de
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organizaţii neguvernamentale, dar puţine dintre acestea sunt active şi se regăsesc în viaţa
comunităţii prin acţiunile derulate. În plus, nu
au fost organizate dezbateri publice pe marginea diferitelor subiecte importante, dezbateri
care ar reprezenta o dovada a faptului că
administraţia publică locală consultă cetăţenii.
Daniela Vasioiu, viceprimar al municipiului
Brăila, a precizat că la nivel administrativ nu
este percepută importanţa acestor organizaţii
aşa cum ar trebui şi ca nu a fost perceputa
forţa societăţii civile. Cei prezenţi au definit
conceptul de dezvoltare a comunităţii şi caracteristicile acestuia. Printre acestea s-au
numărat: existenţa unor cetăţeni informaţi,
implicaţi, responsabili, legislaţie coerentă,
curăţenia oraşului, existenţa spatiilor verzi
întreţinute, existenţa unui patrimoniu cultural
valorificat, existenţa unui sector neguvernamental unit, coerent, existenta dezbaterilor
publice – ca element al democraţiei participative.

Comitetul de conducere al Consiliului
Judeţean al Elevilor s-a arătat nemulţumit de
orele de educaţie civică din şcoală. Tinerii au
spus că spiritul civic nu este foarte dezvoltat în
Brăila. Din discuţii s-au desprins doua probleme: orele de educaţie civică nu se fac aşa
cum ar trebui, în timpul acordat acestora efectuându-se predarea altor ore şi, pe de altă
parte, puţinele cunoştinţe dobândite nu se
regăsesc în viaţa de zi cu zi a elevilor.
Reprezentanţii Consiliului Judeţean al Elevilor
au spus că este o discrepanţă foarte mare
între noţiunile predate la şcoală şi ceea ce se

întâmplă în societate şi au fost de părere că în
România nu există spirit civic. Tinerii au înţeles
că politica face regulile în orice societate
democratică, dar au precizat că la noi politica
nu se face aşa cum ar trebui. Tinerii au spus
ca au învăţat multe lucruri noi în urma
colaborării cu organizaţiile neguvernamentale
şi că vor să se implice în comunitate prin derularea de proiecte.

Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale locale au fost nemulţumiţi că nu este alo-

cată o sumă din bugetul local pentru sectorul
neguvernamental, aşa cum prevede Legea nr.
350/2005. Aceştia au precizat că au trimis
proiectul de hotărâre spre a fi studiat de către
conducerea Primăriei Municipiului Brăila, dar
şi de către consilierii locali municipali încă din
luna iulie, dar că nu s-a primit vreun răspuns.
Împreună au stabilit o strategie pentru
adoptarea acestui proiect. Printre activităţi a a
fost menţionată şi pichetarea Primăriei.

Beneficiari

Beneficiari direcţi şi indirecţi au fost cel puţin
600 persoane tinere din Brăila şi din comunităţile locale din care au fost organizaţii
prezente la eveniment

Finanţator

Autoritatea Naţionala pentru Tineret

Buget

12 479 RON
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Structura APD

Cluburile APD
Acestea sunt filialele Asociaţiei Pro
Democraţia, unde activează voluntarii şi membrii noştri. Fiecare Club are un Comitet de
Conducere dintre membrii căruia unul este
Preşedintele Clubului.
Comitetul de Conducere este ales de
Adunarea Generală a Clubului.

În 2007, Asociaţia Pro Democraţia a avut 30
de cluburi în 28 de judeţe şi în Bucureşti.
Şapte dintre acestea (Bacău, Bucureşti,
Braşov, Cluj-Napoca, Focşani, Râmnicu
Vâlcea şi Timişoara) sunt Cluburi care coordonează activitatea Asociaţiei la nivel de regiuni.

Club Alexandria

Adresa: Str. Confederaţiei, nr. 3, etaj 3,
Magazinul Crinul nou, Alexandria, cod 140078
Teleorman
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Telefon: + 4 0247-316 17
Fax: +4 0247-316 315
E-mail: apd.alexandria@apd.ro
Preşedinte: Daniel Dincă

Club Arad

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

Club Bacău – Centru Regional de Resurse

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 10, cam 6-7,
cod 600258, Bacău OP 1, CP 96
Telefon: + 4 0234-570 057
Fax:
E-mail: apd.bacau@apd.ro
Preşedinte: Nicoleta Vaman

Club Baia Mare
Adresa:

Telefon: +4 0729-688 591
Fax:
E-mail: apd.baiamare@apd.ro
Preşedinte: Raul Drenta
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Club Bistriţa
Adresa:

Telefon: +4 0744–299 712
Fax: +4 0263-210 521
E-mail: apd.bistrita@apd.ro
Preşedinte: Lucian Suciu

Club Botoşani

Adresa: Str. Marchian, nr. 5 Cam. 12, cod
710224, Botoşani
Telefon: 0231-532 717
Fax: 0231-532 717
E-mail: apd.botosani@apd.ro
Preşedinte: Dumitru Aionesei

Club Braşov – Centru Regional de Resurse

Adresa: Str. Mihail Sadoveanu, nr.3, Cod
500030, Braşov
Telefon: 0268-475 992
Fax: 0268-410 19
E-mail: apdbv@brasovia.ro
Preşedinte: Bogdan Lazăr

Club Brăila

Adresa: Gral Praporgescu nr. 16, bl. B53 bis,
sc.1, ap.8, Braila, Jud. Brăila
Telefon: 0239-626 951
Fax:
E-mail: apd.braila@apd.ro
Preşedinte: Maricela Mrejeru

Club Bucureşti - Centru Regional de Resurse

Adresa: Bd. Maresal AL. Averescu nr. 17,
pavilion 7, et 3, cod 011454, sector 1, Bucureşt
Telefon: 021-222 82 54
Fax: 021-222 82 54
E-mail: apd.bucuresti@apd.ro
Preşedinte: Andreas Stamate

Club Caracal

Adresa: Str Decebal nr.64, Caracal, Olt, cod
235200
Telefon: 0742-466 434
Fax: 0318-156 639
E-mail: apdcaracal@yahoo.com;
Preşedinte: Mişu Slătculescu

Club Cluj-Napoca - Centru Regional de
Resurse

Adresa: Str. Gen. Traian Moşoiu, nr. 71, etaj 4,
sala 2, cod 400132, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264-597 316
Fax: 0264-597 316

Club Galaţi

E-mail: apd.cluj@apd.ro
Preşedinte: Gabriel Bădescu

Club Constanţa

Adresa:
Str.
Mercur
12,
900699,Constanţa; OP 1, CP 124

Adresa:

cod

Telefon: 0720-414 908
Fax:
E-mail: apd.constanta@apd.ro
Preşedinte: Ramona Oană

Club Craiova

Adresa: Str. M. Kogălniceanu, nr. 13, cod
200390, Craiova, Dolj
Telefon: 0351-429.027
Fax: 0351-429.027
E-mail: apd.craiova@apd.ro
Preşedinte: Carla Stoica

Club Focşani

Adresa: Str. Republicii nr. 9, et. 3, cod 620018,
Focsani, Vrancea
Telefon: 0237 –621 306
Fax: 0237 –621 306
E-mail: apd.focsani@apd.ro
Preşedinte: Gabriela Obodariu

Telefon: 0236 - 463 701
Fax: 0236 - 463 101
E-mail: apd.galati@apd.ro
Preşedinte: Fănel Spulber

Club Iaşi
Adresa:

Telefon: 0744 580 793
Fax:
E-mail: gettycon@yahoo.com
Preşedinte: Georgeta Condur

Club Lupeni

Adresa: OP.1, CP.9, Lupeni - cod: 335600, jud.
Hunedoara; Strada Viitorului, bloc K2B, ap. 56,
Judeţ Hunedoara
Telefon: 0254-562 463
Fax:
E-mail: apd.lupeni@apd.ro
Preşedinte: Viorica Comârzan

Club Oneşti

Adresa: Str. Emil Rebreanu, Bl. 5, Ap 2, cod
601610, Oneşti, Bacău
Telefon: 0747- 414 660
Fax:
E-mail: apd.onesti@apd.ro
Preşedinte: Liviu Neagoe
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Club Oradea

Adresa: Str. Nicolae Jiga, nr 27, ap 2, Oradea,
jud. Bihor
Telefon: 0744-537 188
Fax:
E-mail: apd.oradea@apd.ro
Preşedinte: Florin Budea

Adresa: Piata Mihail Kogalniceanu, nr 3, et 1,
cam. 16, Piatra Neamţ, Neamţ
Telefon: 0233-229 656
Fax: 0233-229 656
E-mail: apd.pneamt@apd.ro
Preşedinte: Cristian Savin

Adresa: Str. Maramures, nr. 12, et 6, Ploiesti,
Prahova
Telefon: 00722-442 675722-442 675
Fax:
E-mail: apd.ploiesti@apd.ro
Preşedinte: Denisa Dumitrescu Denisa Dumitrescu

Adresa: Bd. Tineretului nr. 1B, Casa
Tineretului, etaj 2, cod 240060, Rm. Valcea
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Telefon: 0721-703 423
Fax:
E-mail: apd.resita@apd.ro
Preşedinte: Dumitru Bogoevici

Club Satu Mare
Adresa:

Club Ploieşti

Telefon: 0350 – 401 784
Fax: 0350 – 401 784

Club Reşiţa

Adresa: Str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, et.
2 (sediu), cod 320067

Club Piatra Neamţ

Club Râmnicu Vâlcea

E-mail: apd.rmvalcea@apd.ro
Preşedinte: Bogdan Mătăsaru

Telefon: 0261-710 022
Fax: 0261-710 022
E-mail: sonichita2000@yahoo.com
Preşedinte: Sorin Nichita

Club Sibiu

Adresa: Bd. Vasile Milea bl. P1, sc. D, ap 64,
cod 550331 Sibiu, Sibiu
Telefon: 0269-212 999
Fax: 0269-212 999
E-mail: apd.sibiu@apd.ro
Preşedinte: Marius Halmaghi

Club Suceava
Adresa:
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Telefon: 0744-251 025
Fax:
E-mail: apd.suceava@apd.ro
Preşedinte: Ştefan Puşcaşu

Club Ţăndărei

Adresa: Str. Bucureşti, bl.52H, sc.C, ap. 8,
Ţăndărei, Ialomiţa
Telefon: 0744-537 278
Fax:
E-mail:
Preşedinte: Floarea Sava

Club Timişoara

Adresa: Str. Romulus 15 Timişoara, Timiş
OP 1, CP 475

Telefon: 0256-201488
Fax: 0256-201 488
E-mail: apd.timisoara@apd.ro
Preşedinte: Liviu Pop

Club Tulcea
Adresa:

Telefon: 0765-245 761
Fax:
E-mail: apdtl@yahoo.com
Preşedinte: Adrian Pal

Club Zimnicea

Adresa: Str. Mihai Viteazu, bl.18 C, sc.C, et.1,
ap.2,
Zimnicea, Teleorman

Telefon:
Fax:
E-mail: apdzimnicea@yahoo.co.uk
Preşedinte: Dorin Prună

Consiliu de Conducere (CC al APD)

Consiliul de Conducere al APD are în componenţa sa şapte membri (inclusiv Preşedintele),
aleşi de Adunarea Generală a Asociaţiei Pro
Democraţia pentru un mandat de doi ani.

În 2007, Consiliul de Conducere a avut următoarea componenţă:
Preşedinte: Cristian Pîrvulescu
Membri:

Bucur Bogdan
Adrian Tămaş
Vasile Chiru
Sorina Bunescu Duţă
Cornel Negrea
Dragoş Geamănă

Democraţia, cu sediul la Bucureşti, care
administrează activitatea APD la nivel naţional.

Componenţa CNC în anul 2007 a fost:
Ana-Maria Moşneagu – Director executiv
Costel Popa – Director cercetare
Mioara Hrebenciuc – Director adjunct
Victoriţa Meiroşu – Director financiar
Alina Mustăţea – Asistent financiar
Laura Rădulescu – Coordonator PR
Constantin Mârza – Specialist IT
Paul Chioveanu – Coordonator proiecte
Felicia Alexandru – Coordonator proiecte
Mădălina Bucheru – Coordonator reţea
Alina Toma – Asistent staf

Coordonatori regionali

Ciprian Bobeică - Coordonator Regiunea 2 (SudEst)
Cristian Bratu – Coordonator Regiunea 5 (Vest)
Iulia Georgescu – Coordonator Regiunea 6 (NordVest)
Andreea Socaciu – Coordonator Regiunea 7
(Centru)
Silvia Petre – Coordonator Regiunea 4 (Sud-Vest)
Costica Topală – Coordonator Regiunea 1 (NordEst)
Iuxel Vîjiac – Coordonator Regiunea 3 (Sud) şi
Regiunea 8 (Bucureşti)

Centrul Naţional de Coordonare

Centrul Naţional de Coordonare al APD este
structura executivă a Asociaţiei Pro
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