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Manifest: Så facem democraœia så meargå!

Atunci când întreaga lume nu poate să se trezească
dintr-o criză profundă, democraţia românească nu avea
cum să nu se resimtă. Cu atât mai mult, cu cât
democraţia nu este un fenomen natural. Ea nu apare de
la natură, ci se construieşte prin încrederea cetăţenilor
sau se distruge prin populism. Fără cetăţenii care să îi
dea sensul şi consistenţa, democraţia se diluează. Mai
ales când trăim într-un context economic, social şi politic
degradat. Iar situaţia ne obligă să reflectăm asupra
prezentului şi viitorului societăţii noastre. Iar răspunsurile
trebuiesc date acum!
Regresul democraţiei într-o societate şi aşa fragilă
constituie adevărata sfidare la adresa securităţii
naţionale. Cultul performanţei şi al competiţiei afectează
atât solidaritatea socială, cât şi spiritul civic şi comunitar.
Nu mai trăim în comunităţi, ci în redute familiale şi
solitare. Societatea pare să ia forma unei cazărmi sub
asediu. Şi ne mai mirăm că simţul spaţiului public este
atât de limitat?
Vedem semnele dezafectării civice: absenteism
electoral, neîncredere, ruptură socială şi economică.
Starea democraţiei de la noi ne avertizează: votul nu e

totul. Reforma electorală nu avea cum reuşi dacă
democraţia nu era puternică. Democraţia nu poate fi în
instituţii dacă nu e şi în suflete! Votul este o consecinţă a
culturii democratice şi nu o condiţie a acesteia. Votul nu
poate legitima decât pentru o perioadă scurtă. Dacă
democraţia nu e asumată de majoritatea cetăţenilor votul
nu-şi poate depăşi rolul de simplă armă politicianistă. Iar
politicianismul nu asigură nici stabilitate instituţională,
nici promisa prosperitate.
Dar pentru ca democraţia să nu fie un simplu slogan sau
o valoare abstractă e nevoie de o pedagogie socială şi
democratică asumată şi practicată de toţi cei ce se
recunosc democraţi. Este nevoie de o educaţie susţinută
în favoarea dialogului civic şi a cetăţeniei active. Doar
astfel ruptura ce dezbină societatea românească va
putea fi vindecată. Doar astfel formele de violenţă
primitivă, derivele extremiste sau populiste, xenofobia
naţionalistă sau comunitarismul vor putea fi izolate. Însă
acum, când problemele sociale au trecut pe primul plan,
când demnitatea umană se simte lezată, revigorarea
democraţiei va fi dificilă. Va fi nevoie de o „insurecţie”
civică liniştită, dar profundă. Va fi nevoie ca educaţia
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pentru democraţie să se transforme într-o educaţie
populară. Va fi nevoie ca promovarea vieţii asociative ca
şcoală a democraţiei şi a dialogului civic să atragă tinerii.
Va fi nevoie de crearea unui serviciu civic naţional
independent care să asigure cadrul participării
cetăţenilor.
Republica suntem noi, cetăţenii! Iar cetăţenii simt: când
egalitatea suferă, democraţia suferă. Când libertatea nu
se poate manifesta, democraţia este cea vizată. Punerea
între paranteze a drepturilor şi libertăţilor e semnul
derivei de la reperele democraţiei. Nu putem fi surzi la
vocea opiniei publice. Democraţia nu poate fi compatibilă
nici cu inegalitatea, nici cu polarizarea societăţii. Promisa
societate a cunoaşterii nu poate fi una a inegalităţilor
şcolare flagrante. Pentru a avea o autentică şcoală a
democraţiei şi civismului avem nevoie de deschidere şi
dialog. Avem nevoie de democraţie ca spaţiu al
siguranţei şi libertăţii noastre!
Să dăm viaţă viselor noastre! Să dăm democraţiei o
şansă ! Să facem împreună democraţia să meargă!

proiecte naœionale

Proiecte naœionale ale
Asociaœiei Pro Democraœia în 2010

Tinerii împotriva corupœiei
Perioada de implementare

intoleranţă şi stimularea celor afectaţi în semnalarea
cazurilor de corupţie către organele competente.

Ianuarie – noiembrie 2010

Scop
Scopul proiectului este informarea, conştientizarea şi
implicarea tinerilor în acţiuni anticorupţie.

Obiective
• Creşterea gradului de informare a tinerilor privind
fenomenul corupţiei în România şi consecinţele
negative asupra societăţii;
• Contribuirea la creşterea conştientizării şi
încurajarea unei atitudini de intoleranţă faţă de
corupţie în rândul tinerilor;
• Stimularea participării tinerilor la semnalarea
cazurilor de corupţie.

Oraşe/Cluburi implicate
Bucureşti, Timişoara, Cluj, Focşani, Buzău

Rezultate
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Asociaţia Pro Democraţia şi-a propus să participe la
promovarea transparenţei, integrităţii, responsabilităţii şi
bunei guvernări prin atingerea a trei dimensiuni ale
prevenirii şi combaterii corupţiei: informarea privind
efectele negative, încurajarea unei atitudini de

Tineri provenind din 15 licee din cinci localităţi, interesaţi
de implicarea activă în viaţa publică şi de procesul
decizional, au fost informaţi cu privire la fenomenul
corupţiei şi consecinţele grave ale acestuia. În cifre,
• 191 de tineri au dezbătut subiecte care ţin de
fenomenul corupţiei în cadrul unui turneu de
dezbateri, iar 26 de profesori au asistat la discuţii
• 35 au fost implicaţi în activităţi de consultare şi de
luare a deciziilor împreună cu reprezentanţii
Direcţiei Generale Anticorupţie
• 133 de tineri au fost prezenţi la evenimentul de
lansare a ghidului „Spune nu corupţiei!”
• 60 de tineri au luat parte la dezbaterea finală din
cadrul proiectului, dintre care 30 de elevi au
participat în calitate de lideri la turneu
documentându-se pe marginea subiectului
propus pentru dezbatere, iar alţii 30 au asistat; 16
instructori au participat în calitate de arbitri la
turneul de dezbateri locale şi la dezbaterile finale
• per total, aproximativ 600 de tineri şi profesori au
participat la dezbateri şi au luat cunoştinţă de
fenomenul corupţiei, prin prisma Legilor 78/2000,
52/2003 şi 544/2001.
Concluziile studiului de cercetare realizat în cadrul
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proiectului ne arată că, influenţaţi pe de o parte de
domeniul în care lucrează, iar pe de altă parte de stilul de
viaţă dat de regiunea din care trăiesc, participanţii
percep diferit fenomenul corupţiei, identificându-se şi
opinii diferite de definire a corupţiei. Principalul
instrument de informare în cadrul proiectului este
website-ul www.tinericorecti.ro, care implică stimularea
tinerilor în implementarea de proiecte proprii la nivel
local, cu sprijinul coordonatorilor APD. Interesul massmedia faţă de acest proiect a fost ridicat datorită
tematicilor abordate atât la dezbateri, cât şi în
materialele elaborate.
Ora de Ştiri: Şpaga - familiară încă din şcoală, corupţia
- o necunoscută pentru tineri
http://www.tvr.ro/articol.php?id=97319&c=65);
Les jeunes roumains apprennent ce qu'est la corruption
(http://www.euranet.eu/fre/Programmecomplet/French/Les-jeunes-roumains-apprennent-cequ-est-la-corruption);
În urma desfăşurării proiectului, Asociaţia Pro
Democraţia a încheiat un parteneriat cu Direcţia
Generală Anticorupţie pentru continuarea acestui proiect
în toate liceele din Municipiul Bucureşti.

Beneficiari
Beneficiari direcţi: 1.000 de elevi şi studenţi, 15 profesori

din unităţile de învăţământ unde s-a desfăşurat proiectul,
inspectoratele şcolare din cinci judeţe, cinci universităţi
din ţară.
Beneficiari indirecţi: 1.000 de familii ale elevilor şi
studenţilor, 100 profesori, peste 100 de unităţi de
învăţământ din ţară, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării.

Finanţator
Uniunea Europeană, Facilitatea de Tranziţie Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva

Finala turneului de dezbateri

corupţiei

Buget
103.630 EURO, dintre care 80.268 de la finanţator şi
9.147 contribuţie proprie

Parteneri
Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică
(ARDOR)
Web: www.tinericorecti.ro

Prezentarea rezultatelor sondajului de opinie privind percepţia
tinerilor despre corupţie
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Ia atitudine! – Campanie a ONG æi mass-media locale pentru
identificarea æi prevenirea faptelor de corupœie
Perioada de implementare

Oraşe/ Cluburi implicate

Ianuarie – noiembrie 2010

Brăila, Galaţi, Ianca, Sibiu, Mediaş, Cisnădie, Craiova,
Bechet, Calafat, Braşov, Sfântu Gheorghe, Făgăraş,
Timişoara, Arad, Lugoj, Cluj-Napoca, Turda, Dej.

Scop
Scopul proiectului a fost de a încuraja o atitudine de
intoleranţă a cetăţenilor faţă de fenomenul corupţiei prin
educarea acestora, prin instruirea organizaţiilor
neguvernamentale şi mass-media locale privind
instrumentele de identificare şi prevenire a acestuia.

Obiective
• Creşterea competenţelor APD în instruirea ONGurilor şi a mass-media în domeniul identificării şi
prevenirii corupţiei, a promovării transparenţei şi
responsabilizării instituţiilor administraţiei publice
locale, prin crearea unui corp profesionist de
activişti anticorupţie;
• Realizarea unui manual pentru ONG şi massmedia pentru susţinerea activităţii de watchdog în
plan local şi educarea comunităţii în vederea
implicării în procesul de prevenire a corupţiei, de
conştientizare a riscurilor asociate faptelor de
corupţie şi susţinerea accesului liber la informaţii
de interes public;
• Creşterea competenţelor ONG şi mass-media ca
diseminatori de informaţie în ceea ce priveşte
educarea comunităţii pentru implicarea în
procesul de identificare şi prevenire a corupţiei,
prin promovarea eticii, transparenţei şi
responsabilizării instituţiilor publice.
6

• creşterea gradului de conştientizare a importanţei
instrumentelor de identificare şi prevenire a
corupţiei
• implicarea ONG şi mass-media în procesul de
luare a deciziilor publice

Rezultate
Lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte administrarea
banului public poate ascunde practici lipsite de
integritate şi poate împiedica participarea comunităţii la
luarea deciziei publice. Astfel, proiectul şi-a propus
dezvoltarea unor instrumente care să permite
beneficiarilor să identifice aceste practici şi să le
combată. Prin intermediul manualului pentru ONG-uri şi
mass-media s-au promovat direct către comunitate etica
procedurală şi mecanisme de creşterea a transparenţei
şi responsabilităţii privind faptele de corupţie. Prin
combinarea metodelor participative de realizare a
procesului de informare a comunităţii s-a contribuit
efectiv la susţinerea principiilor bunei guvernări.

La nivelul celor aproximativ 120 de beneficiari (aleşi
locali şi funcţionari publici, ONG, mass-media locală)
proiectul a contribuit la:
• creşterea competenţelor instituţiilor publice în
ceea ce priveşte propriile responsabilităţi cu
accent pe importanţa mecanismelor de
identificare şi prevenire a faptelor de corupţie
• transmiterea unor atitudini pro-active faţă de
cetăţenii din comunităţile implicate în proiect
• creşterea nivelului de informare şi cunoştinţe
legate de principiile bunei guvernări,
accentuându-se principiile procesului de
identificare şi prevenire a faptelor de corupţie
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La nivelul celor aproximativ 180 de cetăţeni din
comunităţile implicate în proiect (lideri de opinie,
societate civilă, reprezentanţi ai grupurilor dezavantajate
etc.) proiectul a contribuit la:
• prezentarea modalităţilor concrete în care cei

care iau decizii se pot supune controlului
cetăţenilor
• prezentarea modului în care politicile publice ale
administraţiei publice, în general, vor veni în
întâmpinarea nevoilor cetăţenilor într-o mai mare
măsură
• prezentarea modului în care cetăţenii se pot
implica în etape concrete ale procesului de
identificare şi prevenire a faptelor de corupţie
• creşterea gradului de conştientizare a riscurilor
faptelor de corupţie.

Beneficiari
120 de reprezentanţi ai APL, ai ONG şi mass-media
locale care au beneficiat direct de informaţiile cuprinse în
manualul pentru ONG şi mass-media;
360 de reprezentanţi ai ONG şi mass-media au participat
la sesiuni de instruire;
180 de membri din şase comunităţi au beneficiat de
manualul distribuit în cadrul celor şase evenimente
publice de prezentare a acestuia;
6 coordonatori locali APD au beneficiat de expertiza
juridică a expertului CRJ în domeniul identificării şi
prevenirii faptelor de corupţie

Finanţator
Uniunea Europeană, Facilitatea de Tranziţie –
„Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta
împotriva corupţiei”.

Buget

pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS).

Ia atitudine! – Clubul APD Sibiu
Clubul APD Sibiu a organizat trei sesiuni de instruire, la
Sibiu (9-10 septembrie 2010), Mediaş (23-24 septembrie
2010) şi Cisnădie (28-29 septembrie 2010). În prima
locaţie, informaţiile au fost considerate utile de către
participanţi, care au solicitat organizarea unui număr mai
mare de aplicaţii practice. La încheierea sesiunii de
instruire au fost puse bazele unor viitoare colaborări cu
APD Sibiu pe tema integrităţii. Atât la Mediaş, cât şi la
Cisnădie, societatea civilă este slab reprezentată, însă
organizaţiile s-au arătat interesate de informaţiile
prezentate, discutându-se despre posibilitatea încheierii
unor parteneriate pe viitor.

Cafenea publică destinată identificării faptelor de corupţie,
Brăila

Ia atitudine! – Clubul APD Braşov
• Realizarea unor secţiuni ale manualului „Drumul
spre integritate” pentru ONG şi mass-media
• Organizarea unei cafenele publice cu
reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
ONG-uri şi mass media locale, în cadrul căreia
s-a supus discuţiilor. Evenimentul a avut loc în
data de 31 mai 2010, iar participantii au formulat
recomandări pentru îmbunătăţirea publicaţiei.
• Organizarea şi susţinerea a câte trei sesiuni de
instruire de câte două zile.
APD a organizat trei sesiuni de pregătire pentru
organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti, pe
temele menţionate anterior, la Făgăraş, Sfântu
Gheorghe şi Braşov.
• Lansare manualului „Ia atitudine!”

90.907,2 Euro, dintre care 70.050 de la finanţator şi
8.654 contribuţie proprie.

Parteneri
Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Centrul de Asistenţă
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Romii: între stereotipuri æi bune practici. Rolul mass - media în
prezentarea problematicii romilor
Perioada de implementare
Octombrie – noiembrie 2010

Scop
Scopul acestui proiect este creşterea gradului de
informare şi conştientizare a presei privind situaţia
romilor ca grup defavorizat.

Obiective
Prin intermediul acestui proiect ne-am propus să
analizăm articolele apărute în mass-media, care supun
atenţiei studii de caz privind prezentarea romilor în presa
românească. În acelaşi timp, am dorit să studiem
percepţia societăţii despre romi, ca minoritate etnică şi
dacă există prejudecăţi formate în urma articolelor
apărute în presa autohtonă şi nu numai.

românească şi rolul presei în formarea percepţiei
publice. La eveniment au participat reprezentanţi ai
mass-media, instituţiilor publice centrale şi organizaţiilor
neguvernamentale. Discuţiile din cadrul acestei
dezbateri s-au orientat către importanţa rolului massmedia în formarea percepţiilor despre comunitatea de
etnie romă.
În vederea sustenabilităţii ideilor prezentate în cadrul
evenimentului APD a propus un „Pact naţional privind
integrarea socială şi economică a romilor”.

Beneficiari
100 beneficiari: reprezentanţi ai mass-media, ai
instituţiilor publice centrale şi ai organizaţiilor
neguvernamentale.
Participanţi la dezbatere

Finanţator

Oraşe/ Cluburi implicate

Agenţia Naţională pentru Romi

Bucureşti

Buget

Rezultate
Asociaţia Pro Democraţia şi Compania de Cercetare
Sociologică şi Branding (CCSB) au realizat un sondaj de
opinie referitor la stereotipurile şi bunele practici privind
romii. Pe 27 noiembrie 2010, în cadrul unei mese
rotunde, APD şi partenerii săi au făcut publice rezultatele
acestei cercetări, prezentând în acelaşi timp studii de
caz referitoare la prezentarea romilor în presa

122.400 RON

Parteneri
ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
(CNCD).
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Rezultatele sondajului privind stereotipurile la adresa romilor
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Ghidul democraœiei
Perioada de implementare
Februarie 2010 – februarie 2011

decizional din România, prin simularea acestui
proces de la nivelul Parlamentului.

Scop

Oraşe/ Cluburi implicate

Scopul proiectului este recuperarea spaţiului educaţiei
ca unul deschis societăţii civile.

Focşani, Galaţi, Brăila, Târgu-Neamţ, Braşov, Bucureşti,
Iaşi, Craiova, Oneşti, Râmnicu Vâlcea.

Rezultate
Obiective
• Organizarea unui număr de zece conferinţe
„Democraţia: mod de folosire" în 10 licee din
România;
• Crearea unei forme durabile de interacţiune între
tinerii români interesaţi de politica românească;
• Stimularea implicării tinerilor în procesul

Dezbaterea „Democraţia la răscruce” la Târgu Neamţ

Tinerii au declarat că participarea la această simulare
i-a ajutat să înţeleagă mai bine procesul de luare a
deciziilor legislative şi au decis să creeze un grup de
discuţii pentru a publica articole şi pentru a păstra
legătura cu ceilalţi participanţi. Astfel, s-a creat o reţea
de oameni tineri, dornici să se implice în politica
românească.

Beneficiari
• 500 de elevi şi 10 profesori din unităţile de
învăţământ unde s-a desfăşurat proiectul;
• Aproximativ 100 de elevi care au participat la
Parlamentul Tinerilor.

Finanţator
Fundaţia Hanns Seidel în România

Buget:
16.060 euro de la finanţator, din care 2.550 euro
contribuţie proprie
Web: www.apd.ro/parlament2010
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Întårirea bunei guvernåri în România

Perioada de implementare
Ianuarie 2009 - decembrie 2010

Scop
Scopul proiectului este creşterea reprezentativităţii
femeilor şi a comunităţii de etnie romă în procesul de
luare a deciziei la nivel local şi încurajarea acestor
reprezentanţi să promoveze şi să aplice principiile bunei
guvernări în activităţile desfăşurate în calitate de membri
ai administraţiei publice locale.

Obiective
• Creşterea vizibilităţii femeilor şi comunităţii de
etnie romă în cadrul administraţiei publice locale,
cu precădere în ceea ce priveşte procesul de
luare a deciziilor
• Pregătirea unui număr semnificativ de candidaţi,
în domeniul administraţiei publice, capabili să
participe la alegerile locale viitoare.

Oraşe/Cluburi implicate

Evenimentele s-au desfăşurat în mai multe oraşe din
ţară, dintre care Braşov, Sibiu, Iaşi, Târgu Mureş,
Târgovişte, Sinaia şi Predeal. În organizarea sesiunilor
de pregătire am primit sprijin şi din partea cluburilor APD
din Brăila, Braşov, Iaşi, Arad şi Constanţa.

Rezultate
Proiectul a inclus în organizarea a 22 de seminarii pentru
beneficiarii proiectului, care au reunit participanţi din
toate regiunile ţării. Pentru seminariile de pregătire a fost
tipărit ca suport de curs „Ghidul consilierului local”.
O parte dintre cei aproximativ 200 de beneficiari au fost
susţinuţi de către Asociaţia Pro Democraţia în
implementarea de proiecte care au implicat participarea
publică. Dintre acestea enumerăm evenimente
organizate pe teme de implicare a femeilor în politică,
dezbateri publice, întâlniri pe tema educaţiei civice.
În ultima parte a proiectului a fost elaborat şi dat
publicităţii raportul „Aleşii locali în comunităţile mici”,
privind viziunea comunităţii asupra rolului şi activităţii
practice a consilierilor locali romi şi femei din 10 localităţi,
femei şi romi. Materialul a fost elaborat în urma
organizării a 10 focus group-uri şi a fost distribuit către
instituţii publice locale şi centrale relevante.
Proiectul a generat parteneriate între participanţi, care au
apreciat schimbul de experienţă şi acumularea de
informaţii necesare exercitării mandatului de consilier
local. De asemenea, o parte dintre consilieri au fost
susţinuţi de către APD cu participarea la alte proiecte
relevante.
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Beneficiari
200 de femei şi romi, atât din mediul urban, cât şi din
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mediul rural, consilieri locali sau potenţiali candidaţi.

Finanţator
United Nations Development Fund

Buget
250.000 USD

Parteneri
Institutul Naţional Democrat (NDI)

Exerciţiu de participare publică: servicii sociale
la Braşov
Asociaţia Pro Democraţia (APD), împreună cu Minerva
Gurgu, consilier local în Consiliul Local al Muncipiului
Braşov a organizat patru dezbateri pe tema îmbunătăţirii
prestării de servicii sociale integrate.
La dezbateri au participat aproximativ 80 de persoane,
preponderent pensionari, beneficiari potenţiali ai
serviciilor sociale integrate. Dezbaterile au inclus
prezentări ale Legilor nr.17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice şi 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, prezentarea serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C
Braşov, D.S.S Braşov, Hospice Casa Speranţei, SCUT
Braşov şi dezbateri libere.
În urma dezbaterilor a reieşit un grup de susţinători
necesari obţinerii de la bugetul local a unei finanţări mai
mari privind serviciile sociale integrate în Braşov. Clubul
Braşov al Asociaţiei Pro Democraţia a asigurat suportul
logistic necesar bunei desfăşurări a evenimentelor.
Web: http://serviciisocialeintegrate.wordpress.com

proiecte locale

Proiecte locale ale
Asociaœiei Pro Democraœia în 2010

Asociaœia Pro Democraœia Club Braæov
Susœinerea democraœiei participative în 6 oraæe din Judeœul Braæov
Perioada de implementare

spiritul legii, a procesului de consultare şi
implicare a cetăţenilor în actul decizional cu
privire la cel puţin un proiect de hotărâre al
consiliului local.

Ianuarie – noiembrie 2010

Scop
Proiectul are ca scop creşterea gradului de transparenţă
şi de implicare a cetăţenilor în procesul decizional la
nivelul administraţiei publice locale.

Obiective
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• Creşterea nivelului de competenţă a 30 de
reprezentanţi ai administraţiilor publice locale din
oraşele Ghimbav, Zărneşti, Râşnov, Rupea,
Predeal, Victoria, aleşi şi funcţionari publici, cu
privire la prevederile şi aplicarea legilor 544/2001
şi 52/2003;
• Creşterea nivelului de informare pentru un număr
de 20.000 de locuitori ai celor 6 oraşe, precum şi
pentru 4 organizaţii neguvernamentale, cu privire
la rolul şi atribuţiile administraţiei locale, modul în
care cetăţenii şi organizaţiile acestora se pot
implica în procesul de adoptare a deciziilor
publice la nivel local şi prevederilor legilor
544/2001 şi 52/2003;
• Asigurarea desfăşurării, în fiecare trimestru, în
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Rezultate
• Raport de cercetare privind aplicarea prevederilor
legilor 544/2001 şi 52/2003 în localităţile Predeal,
Ghimbav, Râşnov, Rupea, Victoria şi Zărneşti
În perioada martie – mai a fost realizată o cercetare

privind aplicarea prevederilor celor două legi.
Chestionarele au fost aplicate funcţionarilor publici
responsabili cu aplicarea actelor normative. Prin
aplicarea chestionarelor s-a cercetat timpul de răspuns,
complexitatea răspunsurilor şi dacă acestea au fost
complete sau nu. Interes crescut a fost manifestat pentru
informaţiile cu privire la cheltuirea banului public, dar şi la
modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei. De
asemenea, în cadrul celor 6 primării au fost înregistrate
şi solicitări privind autorizaţii de construire, certificate de
urbanism, planuri cadastrale dar şi situaţia juridică a
anumitor imobile.
• Seminar de instruire pentru funcţionarii publici
Seminarul a avut ca obiective structurarea şi
sistematizarea informaţiilor şi cunoştinţelor funcţionarilor
din primării cu privire aplicarea corectă a celor acte

normative. În cadrul seminarului au fost instruiţi 30 de
funcţionari publici şi au fost elaborate şase planuri de
acţiune.
• Monitorizarea şedinţelor de consiliu local
Monitorizarea s-a făcut pe o perioadă de 10 luni, din
februarie 2010 până în noiembrie 2010 prin solicitarea
de informaţii legate de funcţionarea consiliului local
• Susţinerea democraţiei în şase oraşe din Judeţul
Braşov – Raport final
Publicaţia a fost distribuită tuturor consiliilor judeţene din
ţară, organizaţiilor neguvernamentale din Braşov,
partenerului – Consiliul Judeţean Braşov, mass – mediei
prin intermediul conferinţei de presă, primăriilor implicate
în proiect (Râşnov, Ghimbav, Rupea, Victoria, Predeal şi
Zărneşti).

Beneficiari
• 20 consilieri locali, din partea tuturor partidelor
politice reprezentate în fiecare din consiliile locale
din cele 6 oraşe
• 10 funcţionari publici
• 4 organizaţii neguvernamentale
• 10.000 cetăţeni

Finanţator
Uniunea Europeană, Facilitatea de Tranziţie
2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii
civile în lupta împotriva corupţiei

Buget
34.730 Euro din care 31.257 Euro reprezintǎ contribuţia
UE, 2.500 contribuţie CJ, 973 Euro contribuţie proprie.

Parteneri
Consiliul Judeţean Braşov
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Tineri pentru comunitate

Perioada de implementare
Ianuarie- noiembrie 2010

Scop
Dezvoltarea de activităţi specifice de educaţie
nonformală pentru copii şi tineri din mediul rural orientate
spre dezvoltarea abilităţilor civice şi de viaţă în rândul
elevilor din unităţile şcolare din 48 de comune ale
Judeţului Braşov.

Obiective
• Organizarea unui program de educaţie civică
itinerant orientat spre dezvoltarea abilităţilor
civice adresat elevilor din ciclul primar din şcolile
generale din 48 de comune din judeţul Braşov.
• Dezvoltarea abilităţilor civice şi de viaţă pentru
tinerii din ciclul gimnazial din 4 localităţi din mediul
rural din Judeţul Braşov.

geografic (o distribuţie echitabilă în limitele judeţului),
numărul de tineri cu vârste până în 35 de ani din consiliul
local al localităţii şi interesul unităţii de învăţământ în
susţinerea unui program de pregătire a copiilor şi tinerilor
în spiritul participării cetăţeneşti.
• Crearea grupurilor „Tineri consilieri pentru
comunitate”
Pentru crearea acestor grupuri s-au selectat 49 de tineri
cu vârste între 12 şi 15 ani, pe baza unor interviuri
susţinute cu elevii înscrişi în proiect de către profesorii
coordonatori dar şi pe baza recomandărilor făcute de
către profesorii diriginţi. Elevii s-au înscris în concurs cu
o compunere despre comunitatea lor, menţionând
problemele pe care le-au considerat importante dar şi
modul în care consideră ei că se pot rezolva aceste

Rezultate
Pe parcursul celor 10 luni de implementare a proiectului,
echipa de proiect, în permanentă colaborare cu
partenerul – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
(ISJ) - a desfăşurat un program de educaţie civică
itinerant, orientat spre dezvoltarea abilităţilor civice şi
adresat elevilor din ciclul primar din şcolile generale din
cele 48 de comune ale judeţului Braşov.
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De asemenea, prin formarea grupurilor „Tineri consilieri
pentru comunitate” s-a reuşit dezvoltarea abilităţilor
civice şi de viaţă în rândul a 49 de tineri din ciclul
gimnazial, din 4 localităţi din mediul rural al judeţulului
Braşov (Buneşti, Feldioara, Şinca Nouă şi Voila). Cele 4
localităţi au fost selectate pe baza mai multor criterii:
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probleme.
• Proiecte realizate de către tinerii consilieri
pentru comunitate şi prezentarea acestora în
consiliile locale
În intervalul iulie – noiembrie 2010, fiecare dintre cele 4
grupuri de tineri a beneficiat de suport logistic din partea
unui profesor coordonator de proiect local, cât şi
asistenţă din partea echipei de proiect. Tinerii consilieri
pentru comunitate au avut la dispoziţie două săptămâni
pentru pregătirea proiectului ce a fost prezentat în faţa
consiliului local din fiecare comună selectată în cadrul
componentei 2 a proiectului „Tineri pentru comunitate”.
De asemenea, grupurile de lucru au realizat şi o
susţinere scrisă pentru fiecare dintre proiectele realizate.

• Publicaţia „Tineri pentru comunitate”
Publicaţia „Tineri pentru comunitate” a cuprins
prezentarea proiectului, metodologia, rezultatele
atelierelor de lucru şi toate proiectele promovate de tineri
în cadrul consiliilor locale. Publicaţia a fost distribuită
către toate unităţile participante în cadrul proiectului şi
către alte unităţi şcolare din Judeţul Braşov, de către
partenerul în proiect, Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Braşov.

Beneficiari
Beneficiari direcţi:
• elevi din 48 clase, de nivel IV, din 48 unităţi de
învăţământ din mediul rural, aproximativ 950 de
elevi;
• 91 de învăţători din şcolile participante în proiect;
• 19 cadre didactice participante la componenta 2 a
proiectului „Tineri pentru comunitate”

• 49 de tineri cu vârste între 12-15 ani.
Beneficiari indirecţi:
•
•
•
•
•
•

2.127 Euro contribuţie proprie.

Parteneri
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov

comunităţile din care provin;
alte 50 de unităţi şcolare din judeţul Braşov;
aproximativ 750 de familii ale copiilor;
mass-media;
alte cadre didactice;
consiliile locale din 4 localitǎţi din mediul rural.

Finanţator
Uniunea Europeană prin Facilitatea de Tranziţie 2007

Buget
36.270 Euro, 32.643 Euro de la Uniunea Europeană,
1.500 Euro contribuţie Inspectoratul Şcolar Braşov,
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Acces la viaœa publicå

Perioada de implementare
Noiembrie 2009 – noiembrie 2010

Scop
Scopul acestui proiect este creşterea gradului de
implicare a administratorilor şi preşedinţilor de asociaţii
de proprietari în rezolvarea problemelor asociaţiilor în
raport cu administraţia locală.

Obiective
• Creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor
asociaţiilor de proprietari în raport cu
administraţia publică prin instruirea unui număr de
100 de administratori şi/sau preşedinţi de asociaţii
de proprietari,
• Asistarea cetăţenilor/ grupurilor de interes în
rezolvarea unei probleme importante pentru 10
asociaţii de proprietari din municipiul Braşov.

Rezultate
Echipa de implementare a proiectului a realizat trei tipuri
de publicaţii în plus faţă de cele prevăzute iniţial: “Ghidul
pentru recuperarea datoriilor”, „Ghidul pentru
reconstituirea cărţii tehnice a imobilului” şi pliantul
„Pericolul efectuării de lucrări neautorizate în
apartamente”. În timpul implementării proiectului „Acces
la viaţa publică”, cele două organizaţii partenere au
identificat cele mai importante probleme cu care se
confruntă reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din
Municipiul Braşov:
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• un număr scăzut de cărţi tehnice ale imobilelor
deţinute de reprezentanţii asociaţiilor de

proprietari din municipiul Braşov (aceştia
deţineau foarte puţine informaţii cu privire la
păstrarea documentelor în momentul semnalării
problemei);
• un grad ridicat de îndatorare a asociaţiilor de
proprietari din municipiul Braşov datorită
numărului ridicat de restanţieri de la plata
întreţinerii.
Din acest motiv, echipa proiectului a ales să asiste
două grupuri formate din reprezentanţii mai
multor asociaţii care au ales să creeze
instrumente utile în desfăşurarea activităţii de
administrare a asociaţiilor de proprietari.
• Crearea unei baze de date cu Asociaţii de
Proprietari şi Administratori autorizaţi din
municipiul Braşov cuprinzând datele de contact a
1.042 de asociaţii.
• Sesiuni de informare/ instruire
Au fost derulate cinci sesiuni de instruire, câte una
pentru fiecare grup de cursanţi. În cadrul
seminarului a fost realizat câte un plan de acţiune
pentru fiecare participant. Planurile de acţiune au
făcut referire la problemele asociaţiei, oferindu-se
un plan orientativ de rezolvare a problemei.
• Asistenţă în implementarea planurilor de acţiune
pentru rezolvarea a 10 probleme prioritare ale
asociaţiilor alese în urma selecţiei planurilor de
acţiune, Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov şi
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov au
oferit asistenţă tehnică asociaţiilor de proprietari
care au realizat planuri de acţiune şi care au dorit
să le pună în practică.
Echipa de implementare a proiectului a elaborat
buletine informative cuprinzând informaţii cu
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privire la planurile de acţiune asistate.

Publicaţii
• Recuperarea sau reconstituirea cărţii tehnice a
construcţiei pentru blocurile construite înainte de
1990 – ghid practic
• Recuperarea restanţelor la plata întreţinerii în
cadrul Asociaţiei de proprietari – Ghid de bune
practici
• Pericolul efectuării de modificări neautorizate în
apartamente

Finanţator
Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi
Norvegiei prin Mecanismul Financiar al SEE

Buget
28.316 Euro, 25.416 euro de la finanţator.

Parteneri
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov.

Demararea acœiunilor pentru dezvoltarea localå
în zona de Nord-Est a Judeœului Braæov
Perioada de implementare
Decembrie 2009 – aprilie 2010

Obiective
Elaborarea unui plan de dezvoltare locală a zonei, pe
baza potenţialului şi a resurselor endogene locale, în
vederea satisfacerii nevoilor exprimate de către actorii
locali şi experţii contractaţi.

Rezultate
• Grupuri de lucru:
Au fost constituite 3 grupuri de lucru coordonate de câte
un expert intern:
• Valorificarea resurselor naturale şi antropice
• Marketingul şi promovarea produselor şi

serviciilor locale
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi sociale
• Seminarii
La primul seminar au participat 15 actori locali cheie care
nu sunt parteneri în cadrul GAL-ului.
Dezbaterea a vizat modul optim de utilizare a resurselor
pentru dezvoltarea socio-economică a zonei. Rezultatul
a fost creionarea primei schiţe a planului de dezvoltare
locală. În cadrul celui de-al doilea seminar, a fost
prezentată varianta finală a planului de dezvoltare locală.
Scopul este ca participanţii să ia la cunoştinţă şi să îşi
însuşească conţinutul planului.
• Participarea la evenimente (inter)naţionale
6 dintre reprezentanţii partenerilor au participat la două
evenimente care au ca temă dezvoltarea rurală locală –

unul naţional şi altul internaţional (Europa).
Scopul este schimbul de experienţă şi stabilirea de
contacte pentru viitoare colaborări.

Finanţator
Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală

Buget
247.852 lei din care 198.281
nerambursabilă, 49.571 lei cofinanţare

lei

finanţare

Parteneri
Agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi
instituţii publice

Monitorizarea serviciului de salubritate cu implicarea cetåœenilor
Perioada de implementare
Septembrie 2010 – septembrie 2011

Scop
Scopul proiectului este de a susţine implicarea activă a
voluntarilor în monitorizarea şi evaluarea calităţii
serviciului public de salubritate.

Oraşe/ Cluburi implicate
Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov

Obiective
• Informarea cetăţenilor printr-o campanie
informativ-educativă asupra serviciului de
salubritate.

• Implicarea cetăţenilor în evaluarea serviciului de
salubritate prin monitorizarea directă a calităţii
serviciului.
• Implicarea cetăţenilor în procesul decizional prin
contribuţia lor la modificarea/ completarea
Regulamentului de Salubritate.

Rezultate
• Organizarea de lecţii interactive cu elevii de clasa
a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10- a şi a 11-a pentru a le
prezenta principiile monitorizării şi de a invita
tinerii să fie voluntari în procesul monitorizării. Pe
parcursul lecţiilor, copii au fost încurajaţi să
răspundă la întrebări cum ar fi: „Cine duce gunoiul
în familia dumneavoastră?”, „Ştiţi cât plăteşte

familia voastră pe lună pentru ridicarea gunoiului
menajer?”, „Ce ar trebui să facă oamenii de pe
stradă pentru a păstra curăţenia oraşului?”, „Ce
aţi face în calitate de primar ca oraşul nostru să
fie mai curat?”.
• Sesiuni de instruire pentru monitori

Finanţator
Balkan Trust for Democracy

Buget
24.808 USD din care 22.644 USD de la finanţator.

Partener
Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii
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Play Demo!

Perioada de implementare

comunităţii locale”, prin identificarea problemelor
existente în Municipiul Braşov şi oferirea de soluţii
spre rezolvarea lor;

septembrie 2010 – septembrie 2011

Scop
Scopul proiectului este de a forma tineri responsabili şi
implicaţi, părţi active ale societăţii civile.

• Aplicarea unui chestionar, realizat în cadrul
proiectului, tinerilor cu vârste cuprinse între 16-18
ani, din liceele şi colegiile braşovene.

Obiective
• Promovarea diverselor activităţi adresate
tineretului la nivelul comunităţii locale, cu
precădere între vârstele 13-30.
• Realizarea unei reţele locale în care să fie
implicaţi tinerii activi din comunitatea locală.
• Promovarea cetăţeniei active şi o mai bună
înţelegere a sistemului democratic.

Finanţator
Youth in Action

• Schimb de experienţă şi de bune practici.

Buget

• Conştientizarea tinerilor despre importanţa
societăţii civile.

38.830€, dintre care 28.805€ de la finanţator.

Solicitant

Rezultate
• 4 dezbateri susţinute de tinerii implicaţi în proiect
(8 tineri selectaţi la nivel local de către partenerii
din România), dezbateri pe tema democraţiei;
• Întâlniri între tinerii implicaţi în proiect şi factorii
decizionali;
• Editarea unui manual adresat tinerilor, pe
subiectul „corupţie”;
18

În perioada 9 – 12 noiembrie 2010, echipa de
implementare a proiectului s-a întâlnit in localitatea
Feldkirch din Austria pentru a stabili planul de activităţi şi
responsabilităţile fiecărui partener.

YUPI Portugalia

Parteneri
Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov şi Asociaţia
pentru Integrare Socială şi Protecţia Mediului Feed-back
Braşov, Jugendservice Feldkirch, Jugendarbeit
Feldkirch, Municipality of Vila Nova de Famalicão.

• Realizarea de către elevii braşoveni a „Hărţii
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Asociaœia Pro Democraœia Club Târgu Neamœ
Spune NU! Corupœiei
Perioada de implementare
Ianuarie-noiembrie 2010

Scop
Facilitarea responsabilizării, conştientizării şi stimularea
unei atitudini civice anticorupţie pentru implicarea
societăţii civile şi a cetăţenilor din Judeţul Neamţ în lupta
împotriva corupţiei.

Obiective
• crearea unui sistem de control viabil din partea
societăţii civile pentru prevenirea şi combaterea
corupţiei la nivel judeţean;
• creşterea nivelului de informare şi conştientizare a
populaţiei din Judeţul Neamţ cu privire la efectele
negative ale corupţiei;
• stimularea iniţiativei de implicare a cetăţenilor în
procesul de monitorizare a corupţiei;
• stimularea comunicării eficiente pentru crearea de
parteneriate viabile societate civilă-cetăţeniinstituţii publice.

combaterea corupţiei; 8000 fişe informare; 32
voluntari implicaţi;
• patru reprezentaţii de teatru; 8 sesiuni de
informare publice; 2 seminarii de instruire ONG; 4
ateliere de lucru ONG; 4 dezbateri publice; 16
căsuţe „Aici pui şpaga”;
• un studiu de evaluare a corupţiei; 1 studiu de
evaluare a impactului activităţilor proiectului;
• 20 instituţii publice cunosc rezultatele proiectului;
50 ONG-uri cunosc rezultatele proiectului; 500
cetăţeni cunosc rezultatele proiectului.

Beneficiari
Peste 10.000 de cetăţeni ai Judeţului Neamţ.

Finanţator
Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de
Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului
societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.

Buget
92.886 Euro

Parteneri
Instituţia Prefectului Neamţ

Oraşe/ Cluburi implicate
Proiect judeţean derulat în localităţile Piatra Neamţ,
Dobreni, Crăcăoani, Târgu Neamţ, Brusturi, Drăgăneşti,
Roman, Săbăoani, Horia, Bicaz, Pîngăraţi şi Taşca.

Rezultate
• un Birou Civil de Monitorizare şi Combatere a
Corupţiei; 12 tineri instruiţi pentru identificarea şi

Piesa de teatru „O regretabilă confuzie”, la Roman
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Trimite o carte peste Prut

Perioada de implementare

APD Club Târgu Neamţ

Aprilie-iunie 2010

Buget

Scop

600 Ron

Organizarea unei colecte de carte beletristică pentru o
donaţie către 8 scoli şi licee din mediul rural din
Basarabia.

Parteneri

Obiective
• Înrădăcinarea valorilor cultural româneşti prin
literatură;
• Îmbunătăţirea relaţiei dintre cele două state prin
cultură comună;
• Susţinerea şcolilor cu potenţial din Republica
Moldova prin donarea de carte;
• Facilitarea accesului la literatură pentru elevii din
mediul rural;
• Apropierea studenţilor basarabeni de cei românii;
• Sensibilizarea opiniei publice cu privire la
deschiderea cetăţenilor români faţă de etnia
românească din afara graniţelor prin implicarea
activă în acţiuni de caritate.

ATRAG Iaşi

Probleme întâmpinate în implementarea
proiectului
La Vama Leuşeni nu s-a putut trece cu cele peste 4000
de cărţi. Oficialii moldoveni au comunicat că partenerii
noştri au nevoie de o autorizaţie din partea Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale şi Familiei de la Chişinău.
Accesul în Republica Moldova nu a fost permis.

Oraşe/ Cluburi implicate
Campania s-a derulat în Târgu Neamţ, Roman,
Săbăoani, Bicaz, Piatra Neamţ, Galu şi Vînători Neamţ
pe baza reţelei judeţene IMPLICAT.

Rezultate
Peste 4000 de cărţi colectate
20

Finanţator

o parte din cele peste 4000 de cărţi
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în Vama Leuşeni aşteptând...

activitåœi in domenii civice

Activitåœi în domenii civice

Reforma constituœionalå în
dezbatere

Congresul aniversar „Douå
decenii de experiment
democratic”

29 martie 2010

1 octombrie 2010
Cu ocazia acestui eveniment a fost dat publicităţii
sondajul de opinie „După 20 de ani - Democraţie,
cetăţenie, participare” realizat de către Compania de
Cercetare Sociologica şi Branding. Sondajul de opinie a
pus în evidenţă eşecuri ale construcţiei democratice şi
riscurile democraţiei de faţadă într-o societate fragilă. Ca
o reacţie la situaţia precară a democraţiei româneşti
Asociaţia a lansat Manifestul „Să facem democraţia să
meargă”, o invitaţie adresată tuturor susţinătorilor/
partizanilor democraţiei de a promova activ valorile
asumate.

Ziua Porœilor Deschise în cadrul
Asociaœiei Pro Democraœia

Asociaţia Pro Democraţia a organizat dezbaterea cu
tema „În căutarea consensului. Reforma instituţiilor între
marketing electoral, inginerie constituţională şi dezbatere
publică", în cadrul căreia au fost făcute publice
rezultatele unui sondaj de opinie privind percepţiile
publice referitoare la reforma constituţională. Temele
abordate au fost următoarele:
• Contextul social, economic şi politic al reformei
instituţiilor;
• Democraţie virtuală sau democraţie reală:
separaţia puterilor sau controlul puterii;
• În căutarea democraţiei funcţionale: republică
parlamentară sau republică prezidenţială;
• Constituţia şi împărţirea administrativ - teritorială
a României.

5 martie 2010
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Asociaţia Pro Democraţia s-a asociat vineri la programul
internaţional Job Shadow Day, care oferă elevilor de
liceu oportunitatea de a-şi forma o imagine reală despre
activităţile desfăşurate în cadrul unei companii/ instituţii.
Prin participarea la acest eveniment, elevii au petrecut
câteva ore „în umbra unui angajat”, având posibilitatea
să înveţe şi să înţeleagă activitatea companiei în cauză.
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Asociaœia Pro Democraœia Club Bucureæti
APD Cafe „Vocea cetåœeanului în crizå”
Tema de discuţii a întâlnirii a fost un fenomen care s-a
aflat în ultimul an pe buzele tuturor şi pe care toţi îl
resimţim, direct sau indirect: criza. Sub titlul „Vocea
cetăţeanului în criză”, am dezbătut consecinţele
recesiunii asupra democraţiei din România, rolul
participării civice în soluţionarea problemelor actuale ale
societăţii. Dezbaterea a fost moderată de Cristian
Pîrvulescu, Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia.

Ca şi concluzie au fost identificate mai multe direcţii de
acţiune în vederea dezvoltării de proiecte:
• Proiect care să vizeze combaterea discriminării
etnice şi rasiale având în vedere probabilitatea
recrudescenţei pericolului extremist datorat crizei
profunde în care se găseşte România;
• Proiect care să vizeze implicarea femeilor în
politică şi creşterea şanselor de reprezentare;

• Proiect care să vizeze activităţi legate de
indicarea abuzivă a articolului 53 din Constituţie
de către Guvernul Boc;
• Organizarea unei dezbateri on-line pe tema
soluţiilor la criză. Dezbaterea ar urma să fie
organizată sub forma unei platforme on-line, în
care fiecare secţiune va fi moderată de specialişti
în domeniu (economie, finanţe, social, etc.)

Training Lobby æi advocacy
25 – 26 Iunie 2010
Asociaţia Pro Democratia Club Bucureşti a organizat în
luna iunie un training cu tema Lobby şi Advocacy la care
au participat opt persoane.
Trainingul s-a desfăşurat la sediul Asociaţiei Pro

Democraţia, iar obiectivele cursului au fost: înţelegerea
conceptelor de lobby şi advocacy şi familiarizarea cu
implementarea activităţilor.

Finanţator
Fonduri proprii

Trainer a fost Daria Cătălui, vicepreşedinte APD Club
Bucureşti.

Observare alegeri CSM
17 septembrie 2010
APD Bucureşti a solicitat şi a obţinut aprobarea din
partea Comitetului Electoral Permanent al Consiliului
Superior al Magistraturii să observe procedurile de
alegere a membrilor CSM. Astfel, în data de 17
septembrie 2010, trei observatori din partea APD
Bucureşti s-au aflat la sediul Facultăţii de Drept,
Universitatea Bucureşti pentru a monitoriza
desfăşurarea primei adunări generale privind alegerile
primare pentru desemnarea candidaţilor de către
judecătorii de la judecătoriile din circumscripţia Curţii de

Apel Bucureşti. În data de 1 noiembrie, alţi trei
observatori APD Club Bucureşti s-au aflat în sediul
Tribunalului Bucureşti pentru a observa, în cadrul
Adunării Generale a judecătorilor de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, faza finală a desemnării membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii.
De semnalat câteva dintre situaţiile care s-au repetat:
ştampilarea buletinului de vot atât în cele două cabine
puse la dispoziţie, cât şi în afara lor; prezenţa mai multor
votanţi în acelaşi timp în cabina de vot; unele persoane

au votat la masa membrilor din comisie şi uneori pe
scaune în loc să voteze în cabinele de vot.
În turul din 1 noiembrie, la semnalarea de către persoana
care prezida sedinţa a faptului că în sala sunt prezenţi
reprezentanţi ai mass-media şi ai observatorilor, APD
judecătorii au început să folosească cabinele de vot.

Finanţator
Fonduri proprii

23

Asociaœia Pro Democraœia Club Braæov
Citizens Participation University 2010
În perioada 1 – 5 iulie 2010, la Kunbabony, Ungaria, a
avut loc Citizens Participation University. Participanţii la
eveniment au discutat pe marginea „Codului de bune
practici pentru participarea civilă la procesul de luare a
deciziilor”. Principalul obiectiv al acestui „Cod de Bune
Practici pentru Participarea Civilă” este de a contribui la
crearea unui mediu favorabil pentru ONG-uri în Statele
Membre ale Consiliului Europei şi în Belarus prin

definirea la nivel european a unui set de principii, linii
directoare, instrumente şi mecanisme generale de
participare civilă în procesul politic de luare a deciziilor.
Intenţia este ca acest Cod de Bune Practici să fie
implementat la nivel local, regional şi naţional. Codul de
Bune Practici se bazează pe experienţele reale ale
ONG-urilor din toată Europa, care îşi împărtăşesc bunele
lor practici şi metodele valabile de angajare a autorităţilor

Festivalul Peninsula
În perioada 26 – 30 august 2010, APD Club Braşov a
participat la Festivalul Peninsula de la Târgu Mureş cu
proiectul „Olimpiada Politică”. Pe parcursul celor 4 zile
de festival, participanţii la eveniment au putut lua parte la
diferite jocuri şi concursuri, de tipul: „Recunoaşte
politicianul”; concurs de cultură politică; concurs care a
testat cunoştinţele despre democraţie; popice cu
politicieni; darts cu politicieni sau puzzle cu politicieni. În
cadrul proiectului au fost prevăzute 2 workshop-uri
tematice care însă nu au mai avut loc datorită condiţiilor
meteo nefavorabile.
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publice. Pe durata conferinţei au fost organizate o serie
de workshop – uri ca: „Participarea civilă în Europa de
Est, Centrală şi de Vest- obstacole şi provocări”,
„Obstacole şi provocări în politica internaţională a
participării civile”, „Obstacole şi provocări în abordări
locale şi naţionale a participării cetăţeneşti”.

Workshop abilitåœi de viaœå
În perioada 30 august - 2 septembrie 2010, a avut loc cel
de-al doilea workshop din cadrul programului Facilitatea
de Tranziţie 2007/19343.03.03, Abilităţi de viaţă, în
Poiana Braşov.
Workshop-ul a fost structurat pe ateliere de lucru având
următoarele teme:
• Dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
• Managementul riscului (în cadrul
managementului de proiect);
• Activitatea generatoare de venit;

• Strângere de fonduri.
Pe lângă atelierele menţionate anterior, a mai existat şi
un „Open Space” la care toate persoanele desemnate de
organizaţiile înscrise au putut participa, precum şi un
Târg de proiecte – respectiv un „ministand/ showroom” unde au fost prezentate proiectele implementate (în
cazul APD club Braşov a fost prezentat atât proiectul
„Tineri pentru comunitate”, cât şi „5 minute pentru
educaţie”), modelul de succes urmat, materialele
realizate în cadrul proiectelor. S-a dorit ca modalitatea
de prezentare aleasă să fie cât mai creativă, cât mai
interactivă şi cât mai atractivă.

20 de ani de Asociaœia Pro Democraœia la Braæov
Evenimentul care a marcat 20 de ani de existenţă a
Asociaţei Pro Democraţia la Braşov a avut loc în data de
6 septembrie 2010 începând cu ora 18:00 la Casa
Mureşenilor şi a fost moderat de către domnul Marian
Ţaţa, unul din membrii Consiliului de Onoare al
Asociaţiei Pro Democraţia. Invitaţii, în număr de
aproximativ 30 de persoane, au fost membrii fondatori ai
Asociaţiei Pro Democraţia, membri şi voluntari ai
Asociaţiei Pro Democraţia Club Braşov, reprezentanţi ai

mass-media locale, reprezentanţi ai instituţiilor publice
locale, precum şi persoane care au fost alături de
Asociaţie, încă din 1990, anul înfiinţării Asociaţiei Pro
Democraţia la Braşov.
Evenimentul a demarat cu prezentarea evenimentelor
care au dus la apariţia grupului de dialog „OPINIA”, şi
ulterior a Asociaţiei Pro Democraţia. Un moment marcant
al APD a fost cel al alegerilor din 20 mai 1990, observate

împreună cu alţi delegaţi ai organismelor internaţionale.
Discuţiile au continuat cu istorisiri ale membrilor fondatori
legate de evenimentele care au dus la formarea
Asociaţiei. Domnul Ladislau Mina (membru fondator) a
precizat faptul că „presiunea din acea perioada era prea
mare şi era imposibil să nu se facă ceva, Adrian Moruzi
(primul preşedinte al Asociaţiei) a avut intuiţie, ca după
evenimentele din 1989 să înfiinţeze grupul de dialog
„OPINIA”.

Târgul ONG
11 – 12 septembrie 2010
APD club Braşov, în parteneriat cu Primăria Municipiului
Braşov a organizat Târgul ONG, târg ce a încheiat seria

de evenimente aniversare ce au marcat 20 de ani de
existenţă a Asociaţiei Pro Democraţia.
La târgul din strada Diaconu Coresi au participat 20 de

ONG-uri ce şi-au prezentat proiectele aflate în derulare,
au atras voluntari, au strâns fonduri pentru activităţi şi au
organizat jocuri şi concursuri la care au fost implicaţi
vizitatorii târgului.
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Såptåmâna participårii cetåœeneæti

20 – 26 septembrie 2010
În cadrul Săptămânii Participării Cetăţeneşti, APD Club
Braşov a organizat o campanie de informare a
cetăţenilor Municipiului Braşov asupra prevederilor Legii
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes

public şi Legii 52/2003 privind transparenţa decizională.
Cu ocazia evenimentului, reprezentanţii APD club
Braşov au distribuit materiale informative şi au discutat
cu cetăţenii despre prevederile legilor mai sus
menţionate.

Asociaœia Pro Democraœia Club Craiova
Organizarea de dezbateri publice
Asociaţia EURO AGORA în parteneriat cu APD Club
Craiova a organizat în luna martie dezbaterea „Corupţia
şi destructurarea societăţii româneşti”, la Consiliul
Judeţean, unde au participat reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, ai partidelor, sindicatelor,
ONG etc. În cadrul acestei dezbateri domnul Cristian
Pîrvulescu a făcut o prezentare a fenomenului de

corupţie, menţionând faptul că „fenomenul corupţiei are
cauze economice, sociale, culturale”.
„Impozitele şi taxele locale, pentru anul 2011” –
dezbatere organizată de Primăria Craiova în luna
noiembrie la cererea APD Craiova.

Municipiul Craiova, Calafat, Bechet şi Comuna Merişani
- Judeţul Argeş.

Acţiuni de monitorizare a administraţiei publice locale din

Monitorizările au constat în solicitarea de informaţii în
baza Legii 544/2001 şi iniţierea de reclamaţii
administrative. Ca urmare a acestui demers au fost
primite răspunsurile solicitate.

• acţiune în justiţie – APD Club Craiova a pierdut
ca urmare a faptului că nu i s-a recunoscut
calitatea procesuală.

• ieşiri în presă
• invitaţie de a participa la constituirea Federaţiei
Volum.

Acœiuni în comunitate
• cereri în baza Legii 544/2001 cu privire la
obţinerea avizului pentru desfăşurarea mitingului
(manifestaţiei publice) a funcţionarilor Primăriei
Municipiului Craiova, dispoziţii ale primarului;

Iniœierea unei propuneri de modificare a Legii 554/2004 a
contenciosului administrativ
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Momentan se caută parteneri pentru înfiinţarea unei
coaliţii a ONG pentru promovarea iniţiativei şi sprijin
parlamentar.
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Asociaœia Pro Democraœia Club Târgu Neamœ
Masa rotundå
18 martie 2010
Scop
Prezentarea activităţilor desfăşurate pe parcursul anului
2009 şi prezentarea de propuneri şi sugestii pentru
acţiuni comune între organizaţiile neguvernamentale şi
administraţia publică locală pe parcursul anului 2010.

Participanţi
CIA Târgu Neamţ, ATRF, FDL „Speranţa”, CITO, FF
„Omenia”, Asociaţia B&B – asociaţii locale din Târgu
Neamţ.

Parteneri
Primăria Târgu Neamţ

9 mai - Ziua Europei
Participanţi
Scop
Împărţirea de pliante, broşuri şi alte materiale
promoţionale despre UE şi semnificaţia acestei zile de 9
mai.

Llocuitorii oraşului prezenţi la manifestarea din centrul
oraşului prilejuită de celebrarea zilei de 9 mai.

Beneficiari

Parteneri
Primăria Târgu Neamţ şi Consiliul Local al Tinerilor Tîrgu
Neamţ

300 de cetăţeni ai oraşului

Violenta în æcoli. Perspective æi soluœii
14 octombrie 2010
Scop
În contextul creşterii violenţei în spaţiul educaţional,
acest seminar a reunit factori de decizie de la nivel
judeţean din domeniul educaţional, administrativ şi al
asigurării ordinii şi liniştii publice, pentru a găsi soluţii la
diminuarea şi eradicarea acestui fenomen.

Participanţi

Parteneri

Directori de şcoli din zona Târgu Neamţ, psihologi
şcolari, reprezentanţi ai Asociaţiei Judeţene de Părinţi
Neamţ, ai Politiei şi Jandarmeriei, Primăriei Târgu
Neamţ, ai elevilor şi ai Consiliului Local al Tinerilor Târgu
Neamţ.

Primăria Târgu Neamţ şi Consiliul Local al Tinerilor Tîrgu
Neamţ
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misiuni de observare a alegerilor

Misiuni de observare a alegerilor

Vigilenœå civicå la alegerile din Ucraina
Procesul electoral din Ucraina s-a aflat, în mod constant,
sub supravegherea mai multor misiuni de observare
internaţionale. Una dintre acestea a fost misiunea
ENEMO (The European Network of Election Monitoring
Organizations), singura întreprinsă de către organizaţii
neguvernamentale, printre care se numară şi APD. Deşi,
faţă de organizarea scrutinelor din 2004 şi 2007, s-a
înregistrat un real progres şi de această dată au fost
semnalate nereguli.

prezenţa unor persoane neautorizate care fotografiau
votanţii în momentul introducerii buletinelor de vot în
urnă. Observatorii ENEMO au raportat, de asemenea,
tentative de scoatere a unor buletine de vot din secţia de
votare şi alegători care îşi fotografiau buletinul de vot,
ceea ce poate indica practici de cumpărare a voturilor.
Pe de altă parte, Comisia Electorală Centrală nu a reuşit
stabilirea unei proceduri standard clare pentru votul cu
urna specială şi completarea listelor electorale.

Folosirea urnelor transparente a condus la situaţia în
care, în mai multe secţii de votare, a fost semnalată

Asociaţia Pro Democraţia a implementat proiectul de
observare a alegerilor prezidenţiale din Ucraina, prin

misiunea ENEMO care fost susţinută financiar de
National Democratic Institute (NDI).
ENEMO este un grup format din 22 de organizaţii civice
din 17 ţari din zona fostei Uniuni Sovietice şi a Europei
de Est. Aceste organizaţii apolitice reprezintă cei mai
importanţi actori în domeniul observării alegerilor. În
total, organizaţiile membre au observat mai mult de 110
scrutine naţionale şi au pregătit peste 100.000 de
observatori.

Asociaœia Pro Democraœia Club Bucureæti
Observarea alegerilor parœiale pentru desemnarea deputatului în colegiul uninominal nr. 19,
circumscripœia electoralå nr. 42, Municipiul Bucureæti
5-30 aprilie 2010
APD Club Bucureşti a observat alegerile parţiale pentru
Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 19,
Circumscripţia electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti.
Alegerile au fost organizate pentru ocuparea unui post
de deputat pentru cetăţenii din Colegiul 19 din Sectorul 4
al capitalei.
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Monitorizarea alegerilor s-a bazat pe activitatea
voluntară. Un număr de 38 de observatori au fost
acreditaţi de către Clubul Bucureşti. Din aceştia 33 au
fost prezenţi în secţiile de votare din Colegiul 19 al

capitalei, acoperind fiecare şcoală şi grădiniţă în care a
fost organizat procesul electoral şi mai mult de jumătate
din secţiile de votare. De asemenea, au fost utilizate
echipe mobile. Majoritatea observatorilor recrutaţi au fost
studenţi.
Observatorii APD au semnalat cazuri de suspiciuni de
fraudare a alegerilor, în contextul unui număr redus de
votanţi, cazurile fiind semnificative. Principalele nereguli
observate au fost legate de grupuri organizate de votanţi
şi de existenţa materialelor în zona de votare. În unul din
cazuri a fost sesizată poliţia de către Preşedintele BESV

la solicitarea expresă a observatorului APD. De
asemenea, având în vedere implementarea proiectului
pilot de informatizare a secţiilor de votare cu ocazia
acestui scrutin, au fost semnalate disfuncţionalităţi ale
sistemului cum sunt: neafişarea CNP-ului în urma
scanării documentului de identitate sau faptul că o
persoană figura că a mai votat o dată deşi nu era
semnată în listă şi nu avea colantul lipit de documentul
de identitate.

Finanţator
Contribuţie proprie

Asociaœia Pro Democraœia Club Târgu-Neamœ
Alegeri parlamentare Republica Moldova
27-28 noiembrie 2010
Observatorii APD Club Târgu Neamţ au observat
procesul în Chişinău, Hînceşti şi zona dintre Hînceşti şi
Leuşeni. În cadrul procesului de observare au fost
sesizate numeroase nereguli, cum ar fi existenţa
panourilor electorale ale PDLM la mai puţin de 100 de
metri de unele secţii (în Chişinău), intrarea în cabina de
vot a două persoane, la câteva secţii din Chişinău, fiind

secţie de votare în Chişinău

sesizată comisia verbal.
Alte concluzii ale misiunii de observare sunt: lipsa
poliţistului din raza de 50 de metri a secţiei,
neconcordanţă între adresele secţiilor de votare primite
de la CEC Moldova şi adresa din teren, lipsa ştampilei de
control de pe buletinul de vot (până la acest scrutin era,
acum fiind înlocuită cu numărul secţiei scris pe buletin) şi
prezenţa ştampilei votat în cabina de vot.

Finanţator
Contribuţie proprie

urnă de vot la o secţie în oraşul Hînceşti
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participåri øn alte proiecte

Participåri în alte proiecte

112 pentru fondurile structurale
Perioada de implementare

priveşte implementarea fondurilor structurale.

Aprilie 2009 – martie 2010

Scop

Rezultate

Scopul proiectului a fost întărirea rolului şi capacităţii
organizaţiilor neguvernamentale de a fi deopotrivă
parteneri sociali şi beneficiari ai fondurilor structurale şi
ai fondului european pentru agricultură şi dezvoltare
rurală.

În urma elaborării unei metodologii de evaluare a
transparenţei şi accesibilităţii programelor şi instituţiilor
vizate, partenerii proiectului au realizat un raport de
evaluare a transparenţei instituţiilor şi a accesului ONGurilor la programele finanţate prin instrumentele
structurale şi prin PNDR şi FEP pentru prima perioadă
de implementare. Raportul conţine evaluări individuale
pentru fiecare dintre programele vizate şi prezintă
informaţii despre gradul de accesibilitate asigurat pentru
ONG-uri, campaniile/activităţile de informare referitoare
la instrumentele financiare disponibile după aderare,
asistenţa oferită beneficiarilor de către Autorităţile de
Management şi de Organismele Intermediare, coerenţa
documentaţiei care reglementează accesul la finanţările
post-aderare şi eficienţa şi transparenţa propunerilor de
proiecte etc.

Obiective
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• Evaluarea transparenţei instituţiilor responsabile
cu implementarea programelor finantaţe prin
instrumentele structurale şi prin Fondul European
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a
accesului organizaţiilor neguvernamentale la
aceste programe la doi ani şi jumătate de la
integrare
• Construirea unui sistem de avertizare care să
vizeze colectarea şi remedierea dificultăţilor
întâlnite de organizaţiile neguvernamentale şi alţi
beneficiari (administraţia publică locală) în fazele
de aplicare, contractare, implementare şi
evaluare a proiectelor finanţate din fonduri
structurale şi din fondul european pentru
agricultură şi dezvoltare rurală
• Întărirea capacităţii de acţiune colectivă a
organizaţiilor neguvernamentale în ceea ce

De asemenea, proiectul şi-a propus formarea unei reţele
de jurnalişti de investigaţie pe teme legate de deficienţe
în derularea unor programe cu finanţare nerambursabilă.
Au avut loc şi numeroase întâlniri de lucru cu Autorităţile
de Management, Organismele Intermediare si cu
premierul Emil Boc. În cadrul proiectului s-a creat
sistemul de avertizare rapidă - Early Warning System şi
a fost lansat şi raportul „100 de sesizari".
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Proiectul a avut un ecou puternic, activităţile fiind
continuate şi după finalizarea sa, prin întâlniri de lucru cu
reprezentanţi ai instituţiilor cu rol în gestionarea
fondurilor, iar în 2011 accentul se va pune pe evaluarea
programelor operationale şi către impactul real pe care
aceşti bani îl au asupra societăţii româneşti.

Beneficiari
• Organizaţiile neguvernamentale
• Instituţii cu rol în gestionarea fondurilor europene
• Jurnalişti.

Finanţator
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului
Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European, Open Society Institute

Buget
2.640 Euro (Buget APD)

Parteneri
Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) –
coordonator, Agenţia de Monitorizare a Presei - Active
Watch (AMP), CENTRAS, Fundaţia Terra Mileniul III,
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Asociaţia Naţională a
Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC).

Parteneriat pentru bunå guvernare III: Dezvoltare durabilå
Perioada de implementare

Rezultate

Ianuarie 2009 - decembrie 2010

Un prim pas pentru atingerea obiectivului a fost
evaluarea modului în care strategiile, politicile şi
programele de dezvoltare urbană se transpun la nivel
local şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu
legislaţia în vigoare Acest aspect s-a realizat prin
monitorizarea activităţii instituţiilor şi autorităţilor locale
din Bucureşti şi alte patru localităţi din ţară, responsabile
la nivel decizional sau consultativ cu aplicarea şi
respectarea legislaţiei din domeniul dezvoltării urbane urbanism, arhitectură, protecţia mediului, spaţii verzi,
patrimoniu istoric şi domeniu public.

Scop
Proiectul îşi propune să promoveze şi să consolideze
buna guvernare şi dezvoltarea urbană prin creşterea
transparenţei instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi
locale responsabile şi prin întărirea rolului şi a capacităţii
ONG-urilor de a participa eficient la elaborarea şi
implementarea politicilor din acest domeniu.

Oraşe/Cluburi implicate
Proiectul s-a implementat în Bucureşti, Cluj-Napoca,
Târgu Mureş, Braşov şi Constanţa, unde au existat
parteneri locali.

Obiective
• Evaluarea procesului prin care strategiile,
politicile şi programele de dezvoltare urbană se
transpun la nivel local şi urmărirea aplicării
acestora conform legislaţiei în vigoare
(respectarea normele metodologice de consultare
şi informare a populaţiei)
• Responsabilizarea instituţiilor cu rol decizional
sau consultativ în politicile şi strategiile de
dezvoltare urbană şi protecţie a mediului cu
privire la respectarea legislaţiei în vigoare
• Crearea unui grup de presiune format din
organizaţii neguvernamentale, cetăţeni şi massmedia cu rol în monitorizarea şi sesizarea
abuzurilor sau neregulilor apărute în procesul de
dezvoltare urbană din localităţile vizate

A doua etapă a proiectului a implicat responsabilizarea
instituţiilor cu rol decizional sau consultativ în politicile şi
strategiile de dezvoltare urbană şi protecţie a mediului cu
privire la respectarea legislaţiei în vigoare. În acest
context, s-a realizat un studiu de evaluare a situaţiei
existente, un ghid privind metodele de participare ale
publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism (pentru cetăţeni şi funcţionari) şi s-a organizat
o sesiune de instruire cu funcţionari publici din grupul
ţintă vizat de proiect.
În ultima parte, s-a creat un grup de presiune format din
organizaţii neguvernamentale, cetăţeni şi reprezentanţi
ai mass-media cu rol în monitorizarea şi sesizarea
abuzurilor sau neregulilor apărute în procesul de
dezvoltare urbană din localităţile vizate.
Alte rezultate ale proiectului sunt colaborarea cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului privind
metodologia pentru implementarea Legii 350/2001 a
urbanismului, iniţierea şi menţinerea dialogului între
societatea civilă şi administraţia publică, informarea
beneficiarilor prin intermediul paginii web/blogului

proiectului, apropierea elevilor de spatiul urban pe care îl
locuiesc şi promovarea de către aceştia a oraşului prin
intermediul unui concurs.

Beneficiari
• funcţionari publici, specialişti din instituţiile sau
autorităţile publice (aproximativ 200 de persoane)
• organizaţii neguvernamentale (aproximativ 40 de
reprezentanţi)
• jurnaliştii (prin acces direct la informaţiile de pe
pagina web având posibilitatea de a le folosi în
informările către opinia publică sau în
• investigaţii jurnalistice, aproximativ 50 de
reprezentanţi);- cetăţenii din localităţile de
desfăşurare a proiectului.

Finanţator
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului
Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European

Buget
111.088 Euro

Parteneri
Agenţia pentru Monitorizarea Presei – Activewatch,
Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociaţia
Salvaţi Bucureştiul, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană,
Observatorul Urban.
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Europa socialå, aæa cum este våzutå de cåtre cetåœenii europeni: ce instrumente
existå pentru a lupta împotriva inegalitåœilor æi a excluziunii sociale?
Perioada de implementare

Rezultate

Decembrie 2009 – decembrie 2010

• Realizarea unei platforme web, tradusă în nouă
limbi, dedicată în întregime proiectului, astfel
încât cetăţenii să poată găsi informaţii despre
problemele europene şi să completeze
chestionarul on-line de consultare a cetăţenilor în
cele opt ţări participante, pe tema: Europa
socială, aşa cum este văzută de către cetăţenii
europeni: ce instrumente există pentru a lupta
împotriva inegalităţilor şi a excluziunii sociale?
• Organizarea, în fiecare ţară participantă, a unui
panel cetăţenesc format din 30 de cetăţeni
selectaţi în mod aleatoriu în urma completării
chestionarului de consultare on-line.
• Organizarea unui panel transnaţional în Malaga,
Spania, compus din câte doi cetăţeni din fiecare
ţară participantă, selectaţi aleatoriu dintre cei 30
de participanţi la consultările naţionale.
Participanţii la panelul transnaţional au realizat o
sinteză a tuturor recomandărilor care decurg din
cele opt consultări naţionale, ajungând la zece noi
recomandări pentru „Manifestul cetăţenilor pentru
o Europă socială”. Acest prim draft al Manifestului
a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde pe
perioada forumului pentru ONG, organizat de
către preşedinţia spaniolă a Consiliului Uniunii
Europene, pe data de 7 mai 2010.
Deoarece scopul acestui proiect este promovarea
schimbului de informaţii şi dezbateri, cu intenţia de a
aduce mai aproape de problemele cetăţenilor europeni
procesul de integrare europeană, considerăm că scopul
a fost pe deplin realizat. Luând în considerare faptul că,
deşi România este un stat membru al UE din 2007,
instituţiile române încă nu au coerenţă şi stabilitate în
cele mai multe dintre procesele cu privire la normele UE,

Scop
Scopul proiectului este reprezentat de promovarea
schimburilor şi a dezbaterilor cu scopul de a apropia
cetăţenii de problemele europene şi de procesul de
integrare europeană.

Obiective
• Să genereze o amplă dezbatere despre cetăţenia
socială europeană, precum şi despre mijloacele
prin care aceasta devine mai concretă pentru
reprezentanţii ONG-urilor şi pentru cetăţenii
europeni;
• Să informeze cu privire la politicile europene şi
impactul acestora asupra vieţii cetăţenilor,
precum şi cu privire la instrumentele şi metodele
concrete prin care cetăţenii pot participa la
procesul de luare a deciziilor;
• Să alimenteze elaborarea politicilor cu contribuţii
directe ale cetăţenilor, astfel încât proiectul
european să reflecte mai bine nevoile şi aspiraţiile
cetăţenilor;
• Să contribuie la dezvoltarea sentimentului de
apartenenţă la Uniunea Europeană şi să
încurajeze implicarea activă în societatea
europeană;
• Să încurajeze schimburile de bune practici şi
dezvoltarea de parteneriate de lungă durată între
organizaţiile europene şi părţile interesate
implicate în aceste probleme.
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legislaţia şi reglementările privind cetăţenia europeană.
Primul obiectiv al proiectului a fost generarea unei ample
dezbateri privind cetăţenia socială europeană, precum şi
mijloacele prin care acesta devine mult mai concretă
pentru reprezentanţi ai ONG-urilor şi pentru cetăţenii
europeni. Prin intermediul consultării on-line, cetăţenii au
avut acces la diferite informaţii în diverse domenii care
se ocupă cu problemele europene. În acelaşi timp, s-a
realizat un dialog direct între cetăţeni şi instituţiile de
decizie la nivel european.

Parteneri
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (Franţa) – organizaţia
aplicantă, DOCUMENTA (Spania), Contact 2103
(Belgia), Casa Europa (Ungaria), Fundaţia „Institutul de
Afaceri Publice” (Polonia), Asociaţia Recreativă
Culturală Italiană (Italia), Reţeaua Experţilor în
Colaborare din Atena (Grecia).

Finanţator
Comisia Europeană, prin Directoratul general pentru
educaţie, audiovizual şi cultură.

Asociaœia Pro Democraœia Club Craiova
Sunt cetăţean. E în puterea mea! derulat de Asociaţia
E-Civis cu sprijinul financiar al Central&Eastern
European Trust for Civil Society. Scopul proiectului este
de a familiariza tinerii cu activitatea Parlamentului
României şi de a-i stimula să devină cetăţeni activi şi
implicaţi în procesul decizional la nivel local şi central.

Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova
iniţiative pentru incluziune socială derulat de
Asociaţia Paem Arad împreună cu ANBCC şi cu sprijinul
APD Club Craiova care a ajutat la implementarea
activităţilor proiectului în regiunea Oltenia.

Asociaţia EURO AGORA - parteneri în cadrul proiectelor
şi acţiunilor în comunitate şi de interes comunitar.

Asociaœia Pro Democraœia Club Târgu-Neamœ
Metode æi instrumente de educaœie nonformalå în context TiA

10-12 decembrie 2010
Scop
Cursul a fost pregătit şi implementat pe baza unei
metodologii care pune accent pe participare activă şi

angajamentul celor implicaţi.

Parteneri

Participanţi

Agenţia Naţională pentru Tineret şi Asociaţia Creed
România.

20 de elevi, profesori, membri ai ONG-urilor din Tîrgu
Neamţ şi din zonă.

Finanţare proprie

Dezvoltarea æi consolidarea Centrului Naœional pentru Integritate

20 iulie 2010
Scop
Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru
Integritate ca mecanism public independent de
promovare a integrităţii publice, a eficienţei şi eficacităţii
la nivelul administraţiei publice.

Oraşe/ Cluburi implicate: Prefectura Neamţ
Participanţi: reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi
locale, reprezentanţi ai unor instituţii desconcentrate,
reprezentanţi ai IPJ Neamţ şi DGA Neamţ şi ai ONGurilor.

Finanţator
Fondul Social European prin Programul Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” şi implementat
de Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei.
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Provocåri, soluœii æi comunicare pe tema combaterii consumului de
droguri
23 septembrie 2010

Participanţi

Finanţator

Scop

Reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale,
reprezentanţi ai unor instituţii deconcentrate,
reprezentanţi ai IPJ Neamţ şi DGA Neamţ şi ai ONGurilor.

Consiliul Judeţean Neamţ şi implementat de către
Asociaţia „Aquila” Piatra Neamţ.

Campanie de informare şi sensibilizare a tinerilor privind
riscurile consumului de droguri.

Tratatul de la Lisabona æi rolul României în integrarea europeanå
28 octombrie 2010

Participanţi

Finanţator/ organizator

Scop

Administraţia publică locală din toate judeţele regiunii,
organizaţii neguvernamentale, organizaţii patronale si
sindicale, mass-media locală şi regională, reprezentanţi
ai mediului academic.

Instituţia Prefectului judeţul Neamţ, în parteneriat cu
Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul
Guvernului, Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative Bucureşti, Consiliul Judeţean Neamţ ,
ADR NE şi Secretariatul tehnic permanent al Pactului
Regional NE pentru Ocupare si Incluziune Socială.

întreprinzătorilor de a valorifica respectivele beneficii în
scopul pregătirii aderării Republicii Moldova la Uniunea
Europeană.

Finanţator/organizator

Aspecte legate de noile provocări la adresa spaţiului
administrativ european, perspectivelor
creşterii
inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, spaţiului
public european

UE vine la tine acaså
26-27 noiembrie 2010
Scop
Informarea cetăţenilor moldoveni cu privire la beneficiile
generate de statutul de ţară beneficiară a politicii de
vecinătate a UE şi, ulterior, de aderarea la Uniunea
Europeană, precum şi sporirea capacităţilor

Participanţi
Reprezentanţii Clubului APD Târgu Neamţ au participat
la seminarul de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi
şi la conferinţa finală de la Primăria Chişinău.
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Asociaţia pentru Integrare Europeană din Chişinău.

Asociaœia Pro Democraœia Club Bråila
Campanie de monitorizare a activităţii
Consiliului Local şi Consiliului Judeţean Brăila
februarie – mai 2010.
Acţiune de ecologizare desfăşurată în cadrul proiectului
„Tineri voluntari pentru un oraş sănătos” în
colaborare cu volunatarii Corpul Păcii (S.U.A.) şi
Serviciul European de Voluntariat (U.E.) şi A.N.M.R.F.
Louis Pasteur - Aprilie 2010

Campanie de ecologizare Let’s do it Romania!
24 septembrie – Organizarea dezbaterii „Efectul de
bumerang. Se poate îmbunătăţi participarea
electorală prin modificarea legislaţiei?”
15 septembrie – Ziua democraţiei – activitate de
promovare a democraţiei şi drepturilor omului la
Penitenciarul Brăila
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Venituri æi cheltuieli
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structura APD

Cluburile APD

Acestea sunt filialele Asociaţiei, 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 2010, Asociaţia Pro Democraţia a avut 31 de cluburi în
29 de judeţe şi în Bucureşti.

Club Bacău
Adresa: Str. Aleea Ghioceilor nr. 31, sc. C, ap. 4
cod 600154, Bacău, jud. Bacău
Telefon: +4 0730 107 999,
E-mail: apd.bacau@apd.ro
Preşedinte:Costică Topală

Club Baia Mare
Telefon: +4 0729 688 591
E-mail: apd.baiamare@apd.ro
Preşedinte: Raul Drenta

Club Bistriţa
Telefon: +4 0744 299 712
E-mail: apd.bistrita@apd.ro
Preşedinte: Lucian Suciu

Club Alexandria
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Club Botoşani

Adresa: Str. Confederaţiei, nr. 3,
Cod 140078, Alexandria, jud. Teleorman
Telefon: +4 0723 767 543
Fax: +4 0247 / 316 315
E-mail: apd.alexandria@apd.ro
Preşedinte: Andreea Preda

Adresa: Str. Marchian, nr. 9, cam. 12,
Cod 710211, Botoşani, jud. Botoşani
Telefon: +4 0231 / 532 717
Fax: +4 0231 / 532 717
E-mail: apd.botosani@apd.ro
Preşedinte: Dumitru Aionesei

Club Arad

Club Brăila

Adresa: Pţa. Avram Iancu, nr. 9, ap. 7,
Cod 310099, Arad, jud. Arad
Telefon: +4 0744 544 779
Fax: +4 0257 / 214 182
E-mail: apd.arad@apd.ro
Preşedinte: Antoniu Martin

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 46,
Cod 810026, Brăila, jud. Brăila
Telefon: +4 0239 / 611 381
E-mail: apd.braila@apd.ro
Preşedinte: Mariana Bâtca

Club Braşov
Adresa: Str. Mihail Sadoveanu, nr. 3,
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Cod 500030, Braşov, jud. Braşov
Telefon: +4 0268 / 475 992, +4 0268 / 410 192
Fax: +4 0268 / 475 992
E-mail: apd.brasov@apd.ro
Preşedinte: Bogdan Lazăr

Club Bucureşti
Adresa: B-dul Mareşal Al. Averescu, nr. 17,
Pavilion 7, et. 3, Sector 1, cod 011454, Bucureşti
Tel./fax: +4 021 / 222 82 45, +4 021 / 222 82 54
E-mail: apd.bucuresti@apd.ro
Web: http://bucuresti.apd.ro
Preşedinte: Dragoş Geamănă

Club Buzău
Adresa: Str. Alexandru Sahia nr. 10A, Buzău, jud. Buzău
Telefon: +4 0744 552 286
E-mail: apd.buzau@apd.ro
Presedinte: Horaţiu Silviu Anghelescu

Club Caracal
Adresa: Str Decebal, nr. 64
Cod 235200, Caracal, jud. Olt
Telefon: +4 0745 313 154
E-mail: apd.caracal@apd.ro
Preşedinte: Şerban Chiosan

Club Cluj-Napoca
Adresa: Str. Gen. Traian Moşoiu, nr. 71, etaj 4, sala 2
Cod 400132, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: +4 0264 / 597 316
Fax: +4 0264 / 597 316
E-mail: apd.cluj@apd.ro
Preşedinte: Iulia Georgescu

Club Constanţa
Adresa: Str. Mercur, nr. 12
Cod 900699, Constanţa, jud. Constanţa
Corespondenţă: OP 1, CP 124, Constanţa, jud.
Constanţa
Telefon: +4 0720 414 908
E-mail: apd.constanta@apd.ro
Preşedinte: Ramona Oană

Club Craiova
Adresa: Str. M. Kogălniceanu nr. 13, cod 200390,
Craiova, jud. Dolj
Telefon: +4 0251 / 531 099
Fax: +4 0251 / 531 099
E-mail: apd.craiova@apd.ro
Preşedinte: Carla Stoica

Club Focşani
Adresa: Bd. Republicii nr. 9, et. 3,
Focşani, jud. Vrancea
Telefon: +4 0237 / 621 306
Fax: +4 0237 / 621 306
E-mail: apd.focsani@apd.ro
Preşedinte: Gabriela Obodariu

Club Galaţi
Adresa: Bd. Dunarea nr. 44, Galaţi, Jud. Galaţi
Telefon: +4 0236 / 463 701
Fax: +4 0236 / 463 101
E-mail: apd.galati@apd.ro
Preşedinte: Fănel Spulber

Club Iaşi
Telefon: +4 0744 580 793
E-mail: apd.iasi@apd.ro
Preşedinte: Georgeta Condur

Club Lupeni - Valea Jiului

Club Râmnicu Vâlcea

Adresa: OP.1, CP.9, cod 335600,
Lupeni, jud. Hunedoara
Telefon: +4 0254 / 562 463
E-mail: apd.lupeni@apd.ro
Preşedinte: Viorica Comârzan

Adresa: Bd. Tineretului nr. 1, et. 5, cod 240060,
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Telefon: +4 0350 / 401 785
Fax: +4 0350 / 401 784
E-mail: apd.rmvalcea@apd.ro
Preşedinte: Cezar Tiţă

Club Oneşti
Adresa: Str. Daciei nr 4, ap 2,
cod 601610, Oneşti, jud. Bacău
Telefon: +4 0741 366 886
E-mail: apd.onesti@apd.ro
Preşedinte: Constantin Stăcescu

Club Oradea
Adresa: Oradea, jud. Bihor
Telefon: +4 0770 491 530
E-mail: apd_oradea@yahoo.com
Preşedinte: Alexandru Simon

Club Piatra-Neamţ
Adresa: Piaţa Mihail Kogălniceanu nr.1-3, et. 1,
cam. 16, cod 610018, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ
Telefon: +4 0233 / 229 656
Fax: +4 0233 / 229 656
E-mail: apd.pneamt@apd.ro
Preşedinte: Cristian Savin

Club Ploieşti
Adresa: Str. Maramureş nr. 12, et. 6, cod 100029,
Ploieţti, jud. Prahova
Telefon: +4 0722 442 675
E-mail: apd.ploiesti@apd.ro
Preşedinte: Denisa Dumitrescu

Club Reşiţa
Adresa: Str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, et. 2,
cod 320067, Reşiţa, jud. Caraş Severin
Telefon: +4 0721 / 703 423
E-mail: apd.resita@apd.ro
Preşedinte: Dumitru Bogoevici

Club Satu Mare
Telefon: +4 0261 / 710 022
Preşedinte:Sorin Nichita

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

Club Suceava
Adresa: Str. Ion Creangă nr. 14, cod 720011,
Suceava, jud. Suceava
Telefon: +4 0742 055 036
E-mail: apd.suceava@apd.ro
Preşedinte: Ştefan Puşcaşu

Club Târgu Neamţ
Adresa: Str. Mihail Sadoveanu nr. 99
Târgu Neamţ, jud. Neamţ
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Telefon: +4 0744 596 206
E-mail: apd.targuneamt@apd.ro
Presedinte: Emanuel Bălan

Consiliu de Conducere (CC al
APD)

Club Timişoara

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

Centrul Naœional de coordonare
(CNC)

În 2010, Consiliul de Conducere a avut următoare componenţă:

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

Adresa: Str. Romulus, nr. 15
Timişoara, jud. Timiş
Corespondenţă: OP 1, CP 475, Timişoara, jud. Timiş
Telefon: +4 0256 / 201 488
Fax: +4 0256 / 201 488
E-mail: apd.timisoara@apd.ro
Web: http://timisoara.prodemocratia.org
Preşedinte: Liviu Pop

Preşedinte:

Cristian Pîrvulescu

Membri:

Alidor Szabo
Constantin Marza
Cornel Negrea
Ramona Mezei
Vasile Chiru
Vlad Radu

Club Tulcea
Adresa: Str. Alunişului nr. 8
Tulcea, judet Tulcea
Telefon: +4 0721 725 483
E-mail: apd.tulcea@apd.ro
Preşedinte: Ileana Ene

Club Ţăndărei
Adresa: Str. Bucureţti, bl. 52H, sc. C, ap. 8,
cod 925200, Ţăndărei, jud. Ialomiţa
Telefon: +4 0243 / 273 552
Fax: +4 0243 / 273 552
E-mail: apd.tandarei@apd.ro
Preşedinte: Floarea Sava
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Componenţa CNC în anul 2010 a fost:
Cristina Banu - Director executiv
Mădălina Bucheru - Director adjunct
Sidonia Ciomârtan - Director financiar
Luiza Bălăceanu - Coordonator PR
Mihai Buravic - Specialist IT
Georgiana Săpunaru - Asistent financiar
Septimius Pârvu - Coordonator proiecte
Iuliana Iliescu - Coordonator proiecte
Diana Frenţescu - Coordonator proiecte
Todor Arpad - Expert CRED

