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Misunea Asociației Pro Democrația este de a întări democrația la nivel național și internațional prin 
stimularea participării civice. 

Domeniile de interes ale Asociației sunt: îmbunătățirea relației între alegători și aleși, corectitudinea 
procesului electoral, educație civică, participarea cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor 
publice, transparența instituțiilor publice și controlul societății civile asupra acestora, respectarea 
drepturilor omului. 
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Strategii, obiective şi parteneri în 

2013-2014 

 

Ca în fiecare an Asociaţia Pro Democraţia 
(APD) a reușit să dezvolte o serie de 
strategii care au dus la implementarea 
proiectelor şi activităţilor conform Planului 
strategic pentru perioada 2013- 2015. Am 
lucrat intensiv atât la nivel naţional, cât şi 
la nivel internaţional prin promovarea 
participării civice, democraţiei locale, 
respectarea drepturilor omului, lupta 
împotriva corupţiei, participarea cetăţenilor 
la procesul de elaborare a politicilor 
publice, transparenţa instituţiilor publice 
precum şi observării şi monitorizării 
alegerilor europarlamentare și 
prezidențiale. O atenţie deosebită a fost 
dedicată activităţilor privind cetățenia 
activă, implicând tot mai mult tinerii din 

România, cetățenii de mâine. 

APD şi-a asumat următoarele obiective: 
• Asigurarea corectitudinii şi 

administrării procesului electoral la 
nivel naţional şi internaţional; 

• Dezvoltarea mecanismelor specifice 
democraţiei participative, în special 
prin susţinerea practicilor 
democratice la nivel microsocial 

• Consolidarea şi depolitizarea 
administraţiei publice centrale şi 
locale şi promovarea bunei 
guvernări; 

• Promovarea unor coaliţii la nivel 
naţional şi internaţional pe domeniile 
de expertiză ale APD;  

• Creşterea capacităţii instituţionale a 
APD;  

•  Combaterea discriminării de orice 

fel la nivel naţional şi internaţional. 

PARTENERI INTERNAŢIONALI 

  
• European House, Ungaria; 
• European Civic Forum Franța; 
• Konrad Adenauer Stiftung; 
• Fundaţia Hanns Siedel; 
• ARCI Italia; 
• Ege University School of Foreign 

Languages Turcia; 
• Ege Pedal Sports Club 

Association Turcia; 
• Centre for Peace, Nonviolence 

and Human Rights Croația; 
• Volunteer Centre Osijek Croația. 

PARTENERI NAŢIONALI  

 
• Centrul de Resurse Juridice; 
• ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare 

a Presei; 
• CENTRAS; 
• Direcţia Generală Anticorupţie 
• Direcția Anticorupţie pentru Municipiul 

Bucureşti și Județul Ilfov; 
• Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti; 
• Camera Deputaților, Parlamentul 

României; 
• Biroul de Informare al Parlamentului 

European; 
• Opportunity Association România; 
• Inițiativa Tinerilor pentru Modernizarea 

României; 
• Consiliul Tinerilor din România. 



             
  

 

            

PLĂTEȘTE ZERO PENTRU CE ȚI SE CUVINE! EDIȚIA I ȘI II 

În 2013 și 2014 Campania Tinerii împotriva corupției a dat startul unui noi proiect Plătește Zero pentru ce ți se 

cuvine, care și-a propus să informeze, să conștientizeze și să stimuleze participarea tinerilor în prevenirea 

faptelor de corupție. 

Au fost organizate o serie de sesiuni de informare la nivelul claselor de liceu din 17 orașe din România prin 

intermediul cărora ne-am propus să informăm tinerii despre ce este corupția, care sunt infracțiunile de 

corupție, pedeapsa și cel mai important, metodele de raportare a faptelor către instituțiile abilitate. 

În urma sesiunilor de informare tinerii interesați de subiect au luat parte la concursul de afișe cu tema 

Corupția în România prin ochii tinerilor, prin intermediul cărora am reușit să aflăm care este percepția 

tinerilor despre corupție și cum putem să prevenim acest fenomen. Cele mai bune echipe cu cel mai 

reprezentativ afiș au participat la un atelier de lucru unde au avut ocazia de a aprofunda materia, au lucrat 

asupra materialelor pentru Campania Labirintul Anticorupție și au făcut schimb de idei pentru proiecte 

viitoare. 

 La nivelul fiecărei localități am creat echipe formate din reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție și 

tineri din echipele finaliste. Aceste echipe au avut sarcina de a organiza la nivel local Labirintul Anticorupție și 

de a oferi suport promotorilor.  

Labirintul Anticorupție este o construcție pe pereții căruia cetățenii trebuie să găsească răspunsul corect. 

Fiecare vizitator la intrarea în Labirint a primit câte un chestionar, care conținea șase întrebări cu trei variante 

de răspuns. La finalul traseului, chestionarele erau verificate de experții Direcției Generale Anticorupție, 

aceștia purtând cu fiecare cetățean o discuție despre modul de prevenire și raportare a faptelor de corupție. 

Materialele promoționale cu mesaje specifice campaniei au venit în sprijinul organizatorilor, acestea fiind 

oferite cetățenilor.   

În 2013 proiectul s-a desfășurat la nivel de București, Brașov, Focșani, Slobozia și Sibiu, iar  la cererea mai 

multor cetățeni în 2014 am continuat proiectul în Botoșani, Iași, Tg. Neamț, Tg. Jiu, Tg. Mureș, Reșița, Cluj,  

Oltenița, Buzău, Rm. Vâlcea, Galați și Municipiul București.  

Proiectul a fost implementat de Asociația Pro Democrația în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, 

prin Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov cu sprijinul financiar al Fundației Hanns 

Seidel pentru România. 

Bugetul proiectului pentru 2013 a fost de 20 826 euro, pentru 2014 de 32 000 euro. 
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CLUBURI PENTRU DEMOCRAȚIE 

 

În ciuda eforturilor autoritaţilor şi a sectorului nonguvernamental de 
a crea premise pentru consolidarea democrației în societatea 
românească, realitatea autohtonă dezvăluie carenţe în ceea ce 
priveşte democraţia veritabilă.  

Orice regim democratic funcţionează numai în condiţiile respectării 
valorilor şi principiilor sale declarate. Valori democratice precum 
libertatea, egalitatea în faţa legii şi transparenţa, coroborate cu 
mecanismele democratice precum votul şi cu statul de drept pot fi 
promotorii unei democrații cu adevărat solide. 

 În ciuda consensului asupra dezirabilităţii creării mediului propice 
dezvoltării şi consolidării democraţiei, modelul democratic românesc 
nu este nici pe departe unul funcţional şi corect. În acest sens este 
imperativ necesar creării unui cadru favorabil şi sustenabil în 
sprijinirea valorilor şi principiilor democratice prin angrenarea 
tinerilor spre o cetaţenie activă. 

 Asociaţia Pro Democraţia (APD), consideră că unul dintre indicatorii 
democraţiei este votarea sau calitatea acestui instrument. În acest 
sens, am planificat dezvoltarea unui program pilot pentru instruirea 
tinerilor în dobândirea şi promovarea valorilor democratice, acesta 
fiind o necesitate în contextul unei societăţi deschise şi în 
angajamentul de a sprijini şi consolida democraţia. 
 

Proiectul a fost implementat cu sprijinul Cluburilor APD din: Brăila,  
Botoșani, București, Buzău, Focșani, Onești, Târgu Neamț, Sibiu. 

CLUBURI PENTRU DEOCRAȚIE este un 
proiect de creştere a nivelului de infomare, 
înțelegere şi aplicare  de către tineri a 
valorilor şi principiilor democratice. 

 

În cadrul proiectului am reușit să organizăm 
un număr de opt seminarii în opt orașe, de 
pregătire a tinerilor pentru a deveni cetățeni 
activi. În urma seminariilor tinerii au format 
un club de dezbateri, numit și Clubul pentru 
democrație, unde au abordat teme de 
actualitate legate de democrație și 
drepturile cetățenești.  

 

Pentru o informare amplă a tinerilor, echipa 
de proiect a elaborat Ghidul tânărului 
implicat cu scopul de a motiva tinerii să facă 
voluntariat. Au fost incluse mărturii ale 
voluntarilor APD din diverse orașe pentru a 
stimula tinerii să fie cetățeni activi pentru 
comunitatea lor.  

 

Proiect implementat cu sprijinul financiar al 
Fundației Hanns Seidel pentru România, cu 
un buget de 17 760 euro. 

 

 

 

 



             
  

 

            

 

PARLAMENTUL TINERILOR EDIȚIA  V ȘI VI 

Pentru o mai bună cunoaştere a principiilor democraţiei şi ale bunei guvernări ne-am propus ca prin cea de-a 
V-a și a VI-a ediţie a ”Parlamentului Tinerilor” să oferim experienţa practică a ceea ce înseamnă viaţa politică 
parlamentară din România. Pe parcursul acestei simulări parlamentare peste 100 de tineri cu vârsta cuprinsă 
între 18-23 ani s-au întâlnit în incinta Parlamentului României de la Bucureşti şi au lucrat într-un cadru 
organizat în vederea însuşirii cunoştinţelor şi competenţelor necesare creării unui spaţiu de acţiune 
democratică. În luna mai a anului 2013, respectiv noiembrie 2014, studenţi și liceeni din Bucureşti, dar şi din 
ţară, au depus jurământul, au preluat doctrina diverselor grupuri parlamentare prin discuţii cu membrii 
Parlamentului României din respectivele grupuri, s-au întâlnit în cadrul comisiilor de specialitate și au discutat 
propuneri legislative şi raportul comisiilor de specialitate. Pe parcusul celor trei zile tinerii au luat locul 
parlamentarilor cu scopul înţelegerii de către aceştia a rolului şi funcţiilor Parlamentului, în cadrul celorlalte 
instituţii ale statului şi stimulării implicării tinerilor în procesul decizional din România. 

 
Demararea acestui proiect se datorează faptului că la baza evoluţiei societăţii noastre stă educaţia şi doar 
crescând nivelul de informare al oamenilor putem să ne lărgim orizontul şi să cuantificăm obiectiv urmările 
deciziilor luate de fiecare dintre noi. Astfel, ne-am propus ca prin stimularea implicării tinerilor în procesul 
decizional din România - simularea Parlamentului României si am creat o formă durabilă de interacţiune între 
tinerii din România interesaţi de viaţa politică românească şi am facilitat comunicarea dintre tineri şi membrii 
reali ai Parlamentului României, în sensul transparentizarii actului decizional. 
Ca de fiecare dată, proiectul și-a propus să conștientizeze tinerii români despre rolul şi funcţiile Parlamentului, 

în cadrul celorlalte instituţii ale statului şi stimularea implicării tinerilor în procesul decizional din România. 

Ediția 2013 a fost prima ediție care a format o echipă de presă, special pentru a prezenta în timp real 

dezbaterile tinerilor, pe grupe, în comisii precum și în plen. Vocea Tinerilor Parlamentari publicație a 

proiectului Parlamentul Tinerilor a adus în atenția tuturor participanților deciziile luate de către fiecare grup 

sau comisie în parte, declarațiile tinerilor parlamentari, până chiar și nemulțumirile acestora față de unele 

propunerii legislative, astfel că o simulare simplă ajunge să fie una în sensul adevărat al cuvântului. 

Partenerii proiectului: Camera Deputaților și Biroul de Informare al Parlamentului European, Centrul FILIA. 

Proiectul a fost finanțat în 2013 de Fundația Konrad Adenauer România cu un buget de 10 000 euro, iar în 

2014 de Fundația Hanns Seidel cu un buget de 10 000 euro. 
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ADMINISTRAŢIE TRANSPARENTĂ – CETĂŢENIE RESPONSABILĂ. DEZVOLTAREA DEMOCRAŢIEI 

LOCALE ŞI A PARTICIPĂRII CETĂŢENEŞTI ÎN ADOPTAREA POLITICILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 
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Procesul de descentralizare și conceptul de democrație 
participativă urmărește ca decizia să fie adusă mai 
aproape de cetățeni, care trebuie informați și consultați 
asupra modului de gestionare a resurselor publice. 
Acest lucru presupune ca organizarea procesului de 
descentralizare și implicare a cetățenilor în luarea 
deciziilor publice trebuie făcută în mod constant și 
conform unei proceduri legale.  

 

Importanța implicării societății civile în administrarea 
localităților în care trăiesc este nu numai benefică, dar 
și necesară. Administrația publică locală poate lua 
cunoștință atât de nevoile și grijile cetățenilor, cât și de 
eventuale sugestii privind modul de rezolvare a unor 
probleme, numai printr-o permanentă și strânsă 
legătură cu aceștia. Pe de altă parte, dialogul dintre 
reprezentanții administrației publice locale și cetățeni 
poate justifica unele decizii sau acțiuni  ale 
adminitrației și să explice care sunt cauzele anumitor 
nerealizări, iar cetățenii/ societatea civilă să fie acea 
pârghie de a oferi soluții.  

 

Pentru ca dialogul să fie eficient este necesar ca 
societatea civilă (mai ales ONG-urile) să cunoască 
atribuțiile diferiților factori din administrația publică.  

În ciuda existenței unor prevederi legale care permit 
organizarea dezbaterilor publice, numărul instituțiilor 
publice care organizează în mod constant procese de 
consultare este relativ redus.  

 

Bugetele locale, din punctul nostru de vedere, 
reprezintă una dintre cele mai importante componente 
ale procesului de descentralizare, întrucât influențează 
posibilitatea atingerii obiectivelor stabilite prin toate 
celelalte politici publice. Procedura de bugetare 
participativă presupune: implicarea locuitorilor în 
elaborarea bugetului local pentru un anumit an prin 
stabilirea unor instrumente de consultare și participare 
cum ar fi: sondajul de opinie, interviuri de grup, 
întâlnirea publică, forumuri deliberative etc. Deși în 
teorie există reglementări care permit și încurajează 
participarea, în practică situația este diferită. Prin 
urmare, acest  

  

proiect își propune să dezvolte capacitatea 
organizației de a se implica în procesele de 
consultare publică privind elaborarea de politici 
publice bugetare. 

 

 Acestea s-au realizat printr-o serie de vizite în 
orașele care au fost drept exemple de bună practică 
și au fost incluse în manualul de proceduri realizat în 
cadrul proiectului. De asemenea, am realizat un 
program de instruire a grupului țintă, și anume, 
societatea civilă, pentru a căpăta cunoștințe despre 
cum să ia parte la dezbaterile publice, implicarea lui 
în semnarea unor parteneriate cu administrația 
publică locală, precum și implicarea directă în 
procesul de bugetare pentru anul 2013. Realizarea 
unor campanii de popularizare a acestui proces de 
bugetare participativă la nivel local, precum și 
colectarea experienței acumulate pe parcursul 
derulării proiectului, constituie obiective majore 
pentru dezvoltarea capacității administrative din 
România. 

 

Astfel, proiectul a urmărit dezvoltarea capacității 
sectorului non-guvernamental de a iniția activități 
participative și de a se implica activ în procesul de 
elaborare a politicilor publice și luare a deciziilor 
legate de bugetele locale. 

 

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de 
Cluburile APD din 11 județe: Bacău, Bihor, Botoşani, 
Braşov, Brăila, Buzău, Cluj, Dolj, Neamţ, Sibiu, 
Vrancea și Municipiul București. 

 

Membrii și voluntarii acestora au beneficiat de o 
serie de instruiri cu privire la procesul decizional, iar 
la rândul lor au organizat sesiuni de diseminare a 
informației pentru alte organizații non-
guvernamentale din localitățile din care provin. De 
asemenea, pentru o mai bună înțelegere a 
procesului și pentru o colaborare viitoare, au fost 
organizate Cafenele publice la care au participat și 
reprezentanți ai administrației publice locale cu 
scopul de a dezbate procedura de elaborare a  
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bugetelor locale și implicarea societății civile la acest 
proces.  

În urma evenimentelor au fost elaborate două materiale 
suport privind procesul de luare a deciziilor și de 
elaborare a politicilor publice, care vin în ajutorul 
societății civile, dar și a administrației publice locale. 

 

În cadrul proiectului am organizat 12 procese de bugetare 
participativă, unde au fost discutate probleme stringente 
ale comunităților și prioritățile bugetare ale acestora. 

 

Rezultate 
- 12 dezbateri/cafenele publice, cu participarea a 240 de 

reprezentanţi ai APL şi ONG în cadrul cărora au dezvoltat 

capacitatea de a colabora pentru a rezolva probleme 

existente şi rezolvarea lor în comunitate; 

- 31 de Cluburi participante la reţeaua organizaţiei cu 

scopul de a disemina informaţia şi de a folosi pe viitor în 

acţiunile proprii fie în instruirea ONG-urilor locale sau 

pentru administraţia publică în general; 

- o procedură de cooperare dintre administraţia publică 

şi societatea civilă pentru a facilita transparenţa 

adminsitraţiei publice locale şi accesul societăţii civile la 

şedinţele în care se adoptă bugetele locale; 

- 1200 de afişe care au promovat proiectul; 

- 300 de reprezentanţi ai ONG-urilor din alte trei 

localități, altele decât cele implicate în proiect, au 

beneficiat de instruire cu privire la capacitatea lor de a se 

implica în dezvoltarea comunităţii prin participarea la 

şedinţele de consultare cu cetăţenii; 

- 12 procese bugetare la care a participat societatea civilă 
în calitate de watch-dog privind transparenţa procesului 
decizional din administraţia publică.  

 

Durata proiectului de implementare: 12 luni 

 

Proiectul finanțat prin Programul Operațional Capacitatea 
Administrativă 2007-2013, cod SMIS 40366 cu un buget 
de 492.156, 45 lei. 
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DEZVOLTAREA IMPLICĂRII SOCIETĂȚII CIVILE ÎN 
ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ȘI EVALUAREA 
POLITICILOR ANTICORUPȚIE 

 

Un proiect al Direcției Generale Anticorupție 
al cărui scop este implementarea și 
evaluarea politicilor anticorupție de către 
societatea civilă din România.  

 

Asociația Pro Democrația, alături de alte 5 
organizații non-guvernamentale din 
România, în calitate de partener a susținut 
implementarea proiectului  participând la o 
serie de vizite de lucru în Olanda și Bulgaria 
în vederea schimbului de bune practici care 
vizează această tematică. 

 

De asemenea, au fost organizate o serie de 
ateliere de lucru cu scopul de a elabora un 
plan comun de cooperare privind 
implementarea politicilor anticorupție în 
conformitate cu Strategia Națională 
Anticorupție. În sprijinul acestor acțiuni a 
fost elaborat un manual de bune practici 
care prezintă exemple de succes ale 
organizațiilor societății civile din România, 
dar și din alte țări, cu privire la 
implementarea politicilor anticorupție. 

 
Proiect cofinanțat de Comisia Europeană – 
Direcția Generală Afaceri Interne prin 
„Programul de Prevenire și Combatere a 
Criminalității” (ISEC), perioada de 
implementare fiind de 18 luni. 

 

 

 

 

IMPORTANȚA PARTICIPĂRII CETĂȚENILOR LA 
ALEGERILE EUROPARLAMENTARE DIN 2014 

 

La invitația Biroului de Informare al Parlamentului 
European, Asociația Pro Democrația a luat parte la 
evenimentul Importanța participării cetățenilor la 
alegerile europarlamentare din 2014, care a avut 
loc la Pitești și a fost organizat cu sprijinul Instituției 
Prefectului de Argeș. 

 

În acest context, APD a susținut o prezentare pe 
tema Alegerile Europarlamentare 2014 și 
importanța participării la vot, încurajând cetățenii 
din Pitești să își exercite dreptul pe care îl au și să 
se informeze atent cu privire la campania electorală 
și să voteze în cunoștință de cauză. 

 

Au fost abordate subiecte precum: 
• data alegerilor; 
• candidaţi; 
• programa politică; 
• confuzia dintre alegerile interne şi cele 

europene; 
• disputele interne dintre actorii politici; 
• organizarea simultană/date apropiate a 

alegerilor europarlamentare şi 
prezidenţiale/referendum; 

• contextul naţional scos în prim plan în timpul 
campaniei pentru alegerile europene. 

 

Câteva soluții propuse: 
• Creşterea prezenţei la vot – implicarea 

cetăţeanului în luarea deciziilor, crearea unui 
mediu propice de a crea o relaţie între aleşi şi 
alegători; 

• Campanii de informare în perioada pre şi post 
electorală; 

• Dezbateri; 
• Materiale informative; 
• Campanii de educare în şcoli; 
• Implicarea administraţiei publice locale; 
• Educarea cetăţenilor din mediul rural. 



             
  

 

            

DEMOCRAȚIA ÎNCEPE CU TINEri! 

Cercetările sociologice, dar mai ales experiența practică rezultată din proiectele desfășurate de către APD 
ilustrează faptul că un procent semnificativ dintre tineri au un interes scăzut față de participarea publică, nu se 
identifica cu valorile și ideile promovate de partidele politice și nici nu au atracție vizibilă față de implicarea în 
politică. Cu toate acestea, experiența ne-a demonstrat faptul că prin dezbatere, prin acțiuni non-formale sau 
prin interacțiune cu tineri ale caror valori politice se îndreaptă spre centru, spre idei mai puțin radicale aceste 
atitudini pot fi modelate. 

În 2013, Asociatia Pro Democratia a desfășurat proiectul “Cluburi pentru democrație”, care și-a propus 
dezvoltarea de competențe civice pentru elevii de liceu, cu scopul de a deveni persoane resursă, care pot 
disemina informația și abilitățile acumulate pe parcursul unei săptămâni de lucru, construită pe interacțiunea 
dintre tineri. 

Finalitatea acestei inițiative a fost dezvoltarea și implementarea unor proiecte educative pe care tinerii să le 
aplice în localitățile și școlile de unde provin. Impactul a fost unul vizibil, tinerii fiind implicați activ în 
producerea și aplicarea proiectelor. 

Pornind de la rezultatele acestui proiect, în 2014 am organizat  o nouă ediție a Școlii de vară pentru 
democrație, prin intermediul căreia am reușit să creștem gradul de implicare civică a tinerilor și dezvoltarea lor 
ca persoană resursă în localitățile din care provin.  
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E(U)  - DEMOCRAȚIE! EUROALEGERI CORECTE PENTRU TINEri! 
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În contextul alegerilor europarlamentare, Asociația Pro 
Democraia a implementat proiectul EU – Democrație! 
EuroAlegeri corecte pentru TINEri al cărui scop a fost de a  
încuraja tinerii  să ia parte la viața comunității și la luarea 
deciziilor care îi privesc. 

 

În perioada  21-23 martie 2014, la Sinaia am organizat un atelier 
de lucru, unde timp de 3 zile, 27 de tineri au fost instruiți cu 
privire la  primul vot și dreptul la vot,  ce este o programă 
politică, care este rolul candidatului în campania electorală, cum 
se organizează o campanie electorală și cel mai important cum 
putem consolida democrația în viitor simulând o campanie 
electorală ai cărei candidați fictivi sunt însăși  tinerii. 

 

Proiectul a constat în câțiva pași. Primul pas a fost selecția 
orașelor pentru implementarea proiectului. În sprijinul 
proiectului au venit Cluburile APD din Botoșani, Târgu Ocna, 
Târgu Neamț, Piatra Neamț, Oradea și Roman. Al doilea pas a 
fost promovarea proiectului în licee și organizarea campaniei de 
promovare a candidaților în licee. Fiecare candidat și-a 
promovat programa, astfel că tinerii au putut vota în cunoștință 
de cauză, susținând acel candidat care  a reușit să convingă 
electoratul  că va realiza cele mai bune proiecte pentru școală. 
Al treilea pas al proiectului a constat în simularea din ziua 
votului.  

 

Procesul de simulare a fost cu atât mai interactiv, cu cât ziua 
votului a constat în prezentarea unui discurs de maxim 5 minute 
din partea fiecărui candidat,  astfel că alegătorii să poată alege 
corect. Prezența membrilor Biroului Electoral al Secției de votare 
a adus un plus valoare exercițiului, tinerii alegători fiind invitați 
să se prezinte  cu cartea de identitate în fața  membrilor BESV. 
Au fost verificați pe listele permanente (obținute anterior din 
registrul școlii), fiecăru alegător i s-au înmânat câte un buletin și 
o ștampilă, iar pentru respectarea secretului votului, tinerii 
alegători au  avut ocazia să intre într-o cabină de vot reală. 

 

În sprijinul tinerilor, echipa de proiect a realizat Ghidul  
EUROalegătorului, care conține pașii necesari exercitării votului 
și de raportare a neregulilor. 

 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar la Fundației Konrad 
Adenauer România cu un buget de 16 230 euro. 



             
  

 

            

VREI SA FII ACTORUL SCHIMBĂRII? FII PARTE DIN ORAȘUL TĂU! 

În perioada 03 Februarie 2014 – 31 August 2014, Asociatia Pro Democratia – Centrul National de Coordonare, a 
implementat proiectul Be part of your community! – Get involved and decide!, care a avut drept scop promovarea 
democrației participative și încurajarea tinerilor pentru a se implica activ în comunitate.  

Acest obiectiv general a fost îndeplinit prin următoarele obiective specifice: 

1. Informarea a 3000 de tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani din Romania, Turcia și Croația, cu privire la 
importanța beneficiilor cetățeniei europene și active;  
2. Formarea a 24 de tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani, din România, Turcia și Croația, în vederea 
cunoașterii proceselor decizionale de la nivelul Uniunii Europene; 
3. Implicarea a 24 de tineri participanți în soluționarea anumitor probleme din comunitatea în care trăiesc; 
4. Conștientizarea importanței solidarității în rândul a 50 de tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani din 
România, Turcia și Croația. 
 
În vederea îndeplinirii acestor obiective, APD a derulat următoarele activități: 

- Campanie de informare în universitățile din București și locațiile partenere despre beneficiile implicării active în 
rândul tinerilor; 

- Sesiune de training pentru 24 tineri participanți, despre mecanismele de funcționare ale Uniunii Europene, 
cetățenie europeană și modalități de implicare civică; 

- Punerea în aplicare a unui plan de inițiativă de către cei 24 de tineri; 
- Dezbatere între echipele care au implementat planul de inițiativă și prezentarea rezultatelor; 
- Vizită de studiu a participanților din București, în locațiile partenere (Turcia și Croația). 

 
Acest proiect a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Tineret în Acțiune (Acțiunea 1.3. – 
proiecte pentru democrație participativă) cu scopul de a promova implicarea civică în rândul tinerilor din România, 
Croația și Turcia cu un buget de 25 000 euro. 
 
Parteneri: Asociația Pro Democrația – Club București, Ege University School of Foreign Languages (Izmir, Turcia), 
Ege Pedal Sports Club Association (Izmir, Turcia), Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights (Osijek, Croația) 
și Volunteer Center Osijek.  
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FII SIR! – STUDENT IMPLICAT DE ROMÂNIA 
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ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA în perioada iulie 
2014 – decembrie 2015 implementează proiectul 
FII SIR! – STUDENT IMPLICAT DE ROMÂNIA, proiect 
finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. Suma cu care este 
finanțat acest proiect este de 73.475,64 EURO, 
valoare care va acoperi 90% din costurile 
proiectului a cărui durată este de 18 luni (1 iulie 
2014 – 31 decembrie 2015) şi vizează 
subcomponenta 1.1 – participare la luarea 
deciziilor şi implicare comunitară. 

 

În acord cu subcomponenta vizată, prin acest 
proiect APD își propune să îmbunătăţească nivelul 
de implicare a tinerilor în comunitate prin creșterea 
gradului de participare a acestora la viața 
comunității cu scopul de a încuraja cetățenia activă.  

 

Pentru a încuraja implicarea tinerilor în viața 
comunității și pentru a susţine inițiativele acestora 
care contribuie la promovarea cetățeniei active 
prin respectarea și aplicarea valorilor democratice, 
echipa de proiect prin intermediul activităților 
derulate  urmărește creșterea gradului de 
informare a 90 de tineri despre cetățenia activă și 
valorile democratice, stimularea implicării tinerilor 
în comunitate prin 10 proiecte care vor duce  la 
dezvoltarea comunităților și a politicilor publice  și 
oferirea de sprijin tinerilor în vederea 
implementării proiectelor proprii cu scopul de a 
îmbunătăți procesul de dezvoltarea a comunității.  

Acest  proiect vizează  persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 18-30 de ani.  
 
Din punct de vedere al activităților, echipa de 
proiect își propune să realizeze o cercetare amplă 
care vizează motivele pentru care persoanele 
tinere se implică sau nu se implică în viața 
comunității. Raportul de cercetare va furniza 
elementele importante pentru sesiunile de 
instruire care se vor centra pe  ideile de proiecte 
înaintate de către tinerii interesați. În urma 
instruirilor tinerii vor fi stimulați, susținuți și 
supervizați în implementarea propriilor proiecte 
în cadrul comunității din care provin.  
 
În urma activităților desfășurate vor fi publicate 
raportul de cercetare și ghidul ”Implicarea pentru 
toți!” ce va fi diseminat persoanelor interesate. La 
final de proiect  va fi organizată  Gală SIR – 
Student Implicat de România cu scopul 
mediatizării proiectelor inițiate de tineri și 
accentuării importanței susținerii ideilor acestora 
pentru comunitățile de proveniență. 
 
Pe tot parcursul proiectului comunicarea stadiului 
activităților se va face prin intermediul ziarului 
bilunar ”Implicat în comunitate!” editat cu acest 
scop de către echipa de proiect.  
 
Proiect desfășurat în București, Cluj-Napoca, Iași,  
Oradea și Timișoara.  



             
  

 

            

  

 

 

  



             
  

 

            

  CONSTRUIND PODURI PENTRU DEMOCRATIE 2: PROIECTUL DANUBIANA 

Asociația Pro Democrația, în calitate de partener a luat parte la implementarea proiectului atât la nivel național, cât și 

la nivel internațional.  Acest proiect a presupus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cadrul acestui proiect, Asociația Pro Democrația a fost prezentă la cel de-al III-lea Forum Anual al Strategiei UE 

pentru Regiunea Dunării, care a avut loc la Viena, Austria în perioada 26-29 iunie 2014. 

 Perioada de implementare: octombrie 2013 – februarie 2015  
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LABORATOARELE DEMOCRAȚIEI EUROPENE 
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Evenimentul „Laboratoarele democraţiei 
europene”, organizat, sâmbătă, 17 mai 2014, de 
Asociaţia Pro Democraţia Club Brăila, în Aula 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, s-a 
dovedit a fi un bun prilej pentru candidaţii 
brăileni pentru Parlamentul European de a-şi 
demonstra disponibilitatea de a răspunde 
problemelor reale ale publicului, dar şi abilitatea 
(în cazul celor prezenţi) de a-şi armoniza discursul 
politic la cerinţele organismelor europene în 
funcţie de problematica locală specifică. 
 
La întâlnire au fost prezenţi Ionuţ Ţaţa, preşedinte 
al Asociației Pro Democraţia, Mariana Bâtcă, 
preşedinte al Asociației Pro Democraţia Club 
Brăila, iar din partea euro-candidaţilor: Alexandru 
Nazare, preşedinte al PDL Filiala Brăila, şi Florin 
Drăgan, aflat pe locul al XII-lea pe lista Partidului 
Noua Republică. 
 

 

Pe 22 mai 2014, cu trei zile înainte de alegerile 
europene am organizat un grup cetățenesc, în scopul 
de a crea un cadru de discuții între cetățeni și 
candidații la alegerile europene. 
 
La eveniment au participat Cristian Pârvulescu, 
președintele de onoare al Asociației Pro Democrația, 
Emil Pantelimon (PNL), Sebastian Bodu (Partidul 
Național Țărănesc Creștin Democrat), Mihai Neamțu 
(Noua Republică), Florin Brabete (Partidul Verde), 
Mihaela Nicola (Forța Civică), Vlad Bujdei-Tebeica și 
Michael Caradaică (Partidul Alternativa Socialistă). 
 
Evenimentul a fost organizat în cadrul acțiunii 
Laboratoarele Democrației. 
 
În cadrul acestui eveniment participanții au avut 
ocazia să construiască candidatul ideal la alegerile 
europarlamentare. 
 

 

Scopul proiectului a fost de a crea grupuri de cetățeni numite laboratoare de participare directă, de a lua 
parte la deciziile instituțiilor UE și încurajarea participării la vot în data de 25 mai 2014, alegerile 
europarlamentare. De ce un astfel de proiect? - o necesitate urgentă, întrucât anti-Europenismul se extinde, 
mai ales în țările afectate de criză. 
 
Asociația Pro Democrația în calitate de partener, alături de ARCI Italia (coordonator) și alte 3 organizații din 
Franța, Spania, Danemarca s-a implicat activ la implementarea proiectului cu activități specifice pentru 
România. 
 
Fiecare partener a fost responsabil de organizarea la nivel de țară a unor întâlniri cu cetățenii, grupuri ale 
cetățenilor pentru a dezbate problema Uniunii Europene și cum putem aduce instituțiile UE mai aproape de 
cetățeni pentru a înțelege care este rolul lor și cum pot cetățenii UE să participe direct la procesul decizional. 
Dezbaterile din România, au fost organizate în contextul alegerilor europarlamentare din mai 2014. Astfel, că 
au fost organizate două întâlniri. Prima întâlnire a avut loc la Brăila, iar a doua la București. 
În cadrul dezbaterilor am încercat să identificăm care sunt cele mai stringente probleme ale cetățenilor 
legate de Uniunea Europeană, pentru ca echipa de proiect să transmită un răspuns relevant cetățenilor 
prezenți la dezbateri. 



             
  

 

            

ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 25 MAI 2014 

UN NOU TEST PENTRU DEMOCRAȚIA ROMÂNEASCĂ 

Asociația Pro Democrația, la fel ca în cazul scrutinelor anterioare, a  monitorizat alegerile europarlamentare din 
mai 2014 și modul în care se aplică legislația în vigoare, respectarea acesteia de către actorii instituționali, 
politici și din societatea civilă, combaterea intervențiilor arbitrare și neconstituționale asupra normelor legale. 
Am monitorizat și mecanismele financiare prin care se cheltuie resursele publice, finanțarea partidelor politice, 
activitatea autorităților publice - locale și centrale - și managementul electoral, în vederea asigurării bunei 
funcționări a acestui proces. De asemenea, unde a fost necesar, am înaintat recomandări de îmbunătățire a 
practicilor administrative electorale din perspectiva organizării alegerilor parlamentare.  
 
Monitorizarea permanentă a fost realizată prin intermediul platformei web - www.alegericorecte.ro – unde am 
primit din partea cetățenilor sesizări cu privire la neregulile și fraudele care au aparut în timpul procesului 
electoral, iar disfuncționalitățile constatate le-am transmis instituțiilor competente și am prezentat rapoarte de 
monitorizare periodice.  
 
În zilele de 24 şi 25 mai, Asociația Pro Democrația a venit în sprijinul cetățenilor care au dorit să se informeze și 

să sesizeze nereguli sau fraude legate de procesul electoral punând  la dispoziția acestora serviciul TelVerde 

gratuit 0800 070 100. 

Asociația Pro Democrația a acreditat peste 400 de observatori care au fost prezenți în secțiile de votare din 
Municipiul București, dar și din țară. 
 
Paralel cu observarea și monitorizarea alegerilor din România, APD a monitorizat și alegerile din Ucraina 
(Comunicat de presă) 
 
Anexe: Comunicate de presă 
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CAMPANIA VINO LA VOT! – ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2014 TURUL I ȘI II 

 

Asociația Pro Democrația, organizație neguvernamentală cu peste 22 de ani de experiență în domeniul electoral, a 
monitorizat campania electorală și a observat procesul de organizare și desfășurare a alegerilor pentru 
Președintele României din 2 și 16 noiembrie 2014.  
 
În contexul alegerilor pentru președintele României, APD împreună cu Leo Burnnet Group au desfășurat campania 
VINO la VOT, care a debutat cu două spoturi TV, ale căror protagoniști sunt Mihai Viteazul și Ștefan Cel Mare. 
 
Spoturile pornesc de la o realitate istorică - capacitatea incredibilă a românilor de a se fi mobilizat în trecut, în fața 
pericolului reprezentat de armatele invadatorilor, și rescriu soarta a două bătălii cruciale – Călugăreni și Podul 
Înalt, în condițiile în care această mobilizare nu ar fi avut loc, așa cum astăzi peste 60% nu se mobilizează în 
momente la fel de cruciale, pentru a-și exprima votul.   
 
De asemenea, similar campaniilor anterioare, Asociația Pro Democrația în parteneriat cu Asociația Eliberare a 

desfășurat Campania TelVerde pentru sesizarea neregulilor în ziua votării. Astfel, în zilele de 2 şi 16 noiembrie, am 

venit în sprijinul cetățenilor ce au dorit să se informeze sau să sesizeze nereguli sau fraude legate de procesul 

electoral și am pus în funcțiune serviciul TelVerde gratuit 0800 070 100. 

Anexe: Comunicate de presă. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.vinolavot.ro 
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ROMÂNIA 2039 
 
Iniţiativa Tinerilor pentru Modernizarea României 
(ITMR), organizaţie non-guvernamentală de tineret care 
îşi desfăşoară activitatea sub Înaltul Patronaj al Alteţei 
Sale Regale Principele Radu, alături de Asociaţia Pro-
Democraţia, a organizat în data de 13 octombrie 2014  
lansarea proiectul România 2039, derulat în parteneriat 
cu Arhivele Naţionale Române. Tema discuțiilor a fost 
Sistemul educațional românesc: provocări și soluții. 
 
Proiectul România 2039 este un demers naţional de 
aniversare a 25 de ani de libertate şi democraţie în 
România. Misiunea principală a proiectului a fost 
atragerea cât mai multor tineri într-un amplu exerciţiu 
de reflecţie şi imaginaţie, orientat deopotrivă către 
trecut (1989) şi viitor (2039). ITMR colectează pe 
parcursul toamnei anului 2014 texte succinte care 
cuprind aprecieri individuale asupra felului în care va 
arăta ţara noastră în anul 2039, la celebrarea a jumătate 
de veac de la Revoluţia română anticomunistă. Aceste 
opinii urmează a fi valorificate de către ITMR sub forma 
unui dosar pe care ANR îl va deţine în custodie pentru 25 
de ani, deschizându-l publicului la 16 decembrie 2039 
(mai multe informații pe pagina proiectului 
www.romania2039.itmr.ro).  
 
În complementaritate cu acţiunea de colectare a 
viziunilor individuale pentru dosarul ANR, ITMR şi APD 
au organizat împreună trei mese rotunde pe teme de 
interes strategic pentru dezvoltarea României în 
următorii 25 de ani.  
 
În acest sens, prima masă rotundă a abordat subiectul 
educaţiei. Discuţiile au fost structurate în jurul 
următoarelor idei/întrebări: 

 Provocări ale sistemului educaţional pre-
universitar: de la performanţă olimpică la 
educaţie pentru toţi. 

 Provocări ale sistemului educaţional universitar: 
cum aducem universităţile româneşti în top 500 
mondial? 

 

 

O RADIOGRAFIE A POLITICII POSTDECEMBRISTE  
LANSAREA ATLASULUI ELECTORAL AL ROMÂNIEI: 
1990-2009 
 
Asociatia Pro Democratia în calitate de partener al Editurii 
Universități Alexandru Ioan Cuza din Iași  și Biblioteca 
Centrală Universitară Carol I din București au organizat 
Vineri, 4 aprilie 2014, începând cu ora 12.00 un eveniment 
unic în România în cadrul căruia au Lansat publicația - Atlasul 
Electoral al României 1990 – 2009. Evenimentul s-a 
desfășurat în incinta Bibliotecii Centrale Universitare Carol I 
București. 
 
Invitați:  Cristian Pîrvulescu, Alfred Bulai, Corneliu Iațu  
Lansarea volumului (ediţie trilingvă), a prilejuit o dezbatere 
pe tema politicii postdecembriste din România, evaluată 
ştiinţific în paginile atlasului. 
 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a premiat 
cele mai bune două intervenţii cu câte un exemplar din 
volumul lansat. 
 
"Atlasul electoral al României" este o operă modernă care 
pune accentul pe o serie de probleme de geografie politică a 
României, în bună măsură noi, le abordează cu o mare 
acurateţe, pe baza unei informaţii cantitative abundente, 
fără să evite unele faţete mai puţin agreabile, şi le expune 
într-o manieră ştiinţifică, evitând accentele polemice. (Prof. 
Dr. Emeritus Alexandru Ungureanu, Membru Corespondent 
al Academiei Române). 
 
Din cuprins: I. Evoluţia vieţii politico-electorale în spaţiul 
românesc (1832-2010); II. Analiza legislaţiei privind procesele 
electorale din România (Alegeri prezidenţiale, parlamentare, 
locale, referendumuri, Alegeri pentru Parlamanentul 
European); III. Radiografii electorale în România 
postdecembristă: Anul electoral 1990, Ciclurile electorale 
1990-1992, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2009, 
Referendumul pentru suspendarea Preşedintelui (19 mai 
2007), Referendumul pentru introducerea votului 
uninominal (25 Noiembrie 2007), Referendumul naţional 
privind trecerea la un parlament unicameral şi Referendumul 
naţional privind reducerea numărului de parlamentari la 
maximum 300 de persoane (22 noiembrie 2009). 



             
  

 

            

2013:  

Venituri: 749.807,35 lei 

- Donații: 100 lei 

- Sponsorizări: 35.000,10 lei 

- Dobânzi din plasarea disponibilului: 5, 22 lei 

- Resurse obținute de la bugetul de stat (PO DCA):  350.794, 94 lei 

- Ajutoare și împrumuturi nerambursabile: 359.543,09 lei 

- Alte venituri din activități fără scop patrimonial: 4.364 lei 

Cheltuieli: 718.458,74 lei 

- Cheltuieli privind materiale nestocate: 55.519,45 lei 

- Cheltuieli cu chiriile: 6.040,75 lei 

- Cheltuieli de protocol: 44, 76 lei 

- Cheltuieli cu transportul: 34.537,13 lei 

- Cheltuieli poștale și comunicații: 21.541,24 lei 

- Cheltuieli cu serviciile bancare: 3.483,12 lei 

- Cheltuieli cu servicii executate de terți: 355.750,31 lei 

- Cheltuieli cu alte taxe, impozite și vărsăminte asimilate: 1.728, 13 lei 

- Cheltuieli cu personalul: 190.598 lei 

- Cheltuieli de comisioane și dobândă: 2.861,94 lei 

- Cheltuieli din diferențe de curs valutar: 2.239,20 lei 

- Cheltuieli cu amortizările: 44.114, 71 lei 

La finele exercițiului din activitatea fără scop lucrativ a rezultat un excedent în suma de 31.348,61 lei, reportat 

în exercițiul următor. 
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2014 

Venituri: 829.365,91 lei 

- Donații: 450 lei 

- Sponsorizări: 1.051,49 lei 

- Dobânzi din plasarea disponibilului: 74,12 lei 

- Ajutoare și împrumuturi nerambursabile: 796.269,77 lei 

- Venituri din diferențe de curs valutar: 3.765,18 lei 

- Alte venituri din activități fără scop patrimonial: 27.755,35 lei 

Cheltuieli: 732.818,63 lei 

- Cheltuieli privind materiale nestocate: 87.526,67 lei 

- Cheltuieli cu chiriile: 4.907,28 lei 

- Cheltuieli cu transportul: 87.539,35 lei 

- Cheltuieli privind deplasările: 57 lei 

- Cheltuieli poștale și comunicații: 27.886,20 lei 

- Cheltuieli cu serviciile bancare: 739,36 lei 

- Cheltuieli cu servicii executate de terți: 338.890,10 lei 

- Cheltuieli cu alte taxe, impozite și vărsăminte asimilate: 585,96 lei 

- Cheltuieli cu personalul inclusiv taxe și impozite: 118.739,89 lei 

- Împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice: 25.162,41 lei 

- Cotizații și contribuții la organisme din țară și străinătate: 900 lei 

- Alte cheltuieli de exploatare: 183 lei 

- Cheltuieli din diferențe de curs valutar: 3.158,13 lei 

- Cheltuieli cu amortizările: 36.543,28 lei 

 

La finele exercițiului din activitatea fără scop lucrativ a rezultat un excedent în suma de 96.547,28 lei, reportat 

în exercițiul următor. 
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Cluburile APD 
  

 întărim democrația și stimulăm participarea civică

Asociatia Pro Democratia Club Alexandria 

Telefon: +4 0723 767 543 
E-mail: apd.alexandria@apd.ro 
Presedinte: Andreea Ologeanu 

  
Asociatia Pro Democratia Club Bacau 

Telefon: +4 0730 107 999, 0234 510 982 
E-mail: apd.bacau@apd.ro 
Presedinte: Costica Topala 

  
Asociatia Pro Democratia Club Baia Mare 

Telefon: +4 0745 688 591 
E-mail: apd.baiamare@apd.ro 
Presedinte: Raul Drenta 

  
Asociatia Pro Democratia Club Bistrita 

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

  
Asociatia Pro Democratia  Club Botosani 
Telefon: +4 0231 532 717 
E-mail: apd.botosani@apd.ro 
Presedinte: Dumitru Aionesei 
  
Asociatia Pro Democratia Club Braila 

Telefon: +4 0239 611 381 
E-mail: apd.braila@apd.ro 
Presedinte: Mariana Batca 

  
Asociatia Pro Democratia Club Brasov 

Telefon: +4 0268 475 992, 0268 410 192 
E-mail: apdclubbv@gmail.com 
Presedinte: Cornel Negrea 

  
Asociatia Pro Democratia Club Bucuresti 
Telefon: +4 021 222 82 45, 021 222 82 54 
E-mail: apd.bucuresti@apd.ro 
Presedinte: Viviana Anghel 
  
Asociatia Pro Democratia Club Buzau 

Telefon: +4 0744 552 286, 0238 727 502 
E-mail: apd.buzau@apd.ro 
Presedinte: Horatiu Silviu Anghelescu 

  

 Asociatia Pro Democratia Club Caracal 

Telefon: +4 0745 173 353 
E-mail: apd.caracal@apd.ro 
Presedinte: Șerban Chiosan 

  

Asociatia Pro Democratia Club Craiova 

Telefon: +4 0760 830314, 0756 933800, 0721 460599 
E-mail: apd.craiova@apd.ro 
Presedinte: Carla Stoica 

  

Asociatia Pro Democratia Club Focsani 

Telefon: +4 0721 365 116 
E-mail: apd.focsani@apd.ro 
Presedinte: Gabriela Obodariu 

 

 Asociatia Pro Democratia Club Galati 

Telefon: +4 0721 264 482 
E-mail: apd.galati@apd.ro 
Presedinte: Fanel Spulber 

  

Asociatia Pro Democratia Club Lupeni  

Telefon: +4 0721 740 366 
E-mail: apd.lupeni@apd.ro 
Presedinte: Viorica Comarzan 

  

Asociatia Pro Democratia Club Onesti 

Telefon: +4 0754 619 244 
E-mail: apd.onesti@apd.ro 
Presedinte: Liviu Neagoe 

  

Asociatia Pro Democratia Club Oradea 

Telefon: +4 0745 982 172 
E-mail: apd.oradea@apd.ro 
Presedinte: Adrian Simon 

  

Asociatia Pro Democratia Club Piatra-Neamt 

Telefon: +4 0233 229 656 
E-mail: apd.piatraneamt@apd.ro 
Presedinte: Marius Apopei 

 

Asociatia Pro Democratia Club Ploiesti 

Telefon: + 4 0720 048 525 
E-mail: apd.ploiesti@apd.ro 
Presedinte: Cezar Pirvulescu 

  

 Asociatia Pro Democratia Club Resita 

Telefon: +4 0752 789 156 
E-mail: apd.resita@apd.ro 
Presedinte: Vlada Visatovici 

  

Asociatia Pro Democratia Club Satu Mare 

Telefon: +4 0723 278 258 

E-mail: apd.satumare@apd.ro 
Presedinte: Sorin Nichita 

  

Asociatia Pro Democratia Club Sibiu 

Telefon: +4 0755 228 298 
E-mail: apd.sibiu@apd.ro 
Presedinte: Marius Halmaghi/ Teodora Brebenaru (contact) 

  

Asociatia Pro Democratia Club Suceava 

Telefon: +4 0742 055 036, Claudiu Macsim 
E-mail: apd.suceava@apd.ro 
Presedinte: Claudiu Macsim 

  

Asociatia Pro Democratia Club Targu Neamt 

Telefon: +4 0744 596 206, 0233 790 809 
E-mail: apd.targuneamt@apd.ro 
Presedinte: Emanuel Balan 

  

Asociatia Pro Democratia Club Timisoara 

Telefon: +4 0256 201 488 / +4 0722 192 118 
E-mail: apd.timisoara@apd.ro 
Presedinte: Marius Matichescu 
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Asociația Pro Democrația 

Centrul Național de Coorodnare 

Bdul Mareșal Al. Averescu nr.17 

Pavilion F, Et. 3, Sector 1, București 

 

Tel/Fax: (+4) 021 222 82 45 

                (+4) 021 222 82 54 

Mobil:     (+4)0744 688 163 

E-mail:   apd@apd.ro 

Web:      www.apd.ro   
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