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2. Proiectul Un DA pentru Educație vizează rezolvarea unei importante probleme a 
sistemului educațional românesc. Legislația în vigoare prevede că deopotrivă elevii din 
mediul urban, dar și cei din mediul rural beneficiază de aceiași calitate a actului didactic, 
însă analizând această situație putem sesiza mari diferențe. Una dintre ele, pe care 
personal o consider primordială în dezvoltarea sistemului educațional românesc, privește 
accesul elevilor la literatură și totodată la posibilitatea de a accesa o cantitate considerabilă 
de informație necesară dezvoltării personale dar și literaturii obligatorie impuse de 
metodologia sistemului educațional.  
Mai exact, aș dorii să semnalez lipsa posibilității elevilor din mediul rural de a avea acces la 
o bibliotecă. Având în vedere faptul că vorbim despre învățământul primar si gimnazial, 
este limpede că elevii, fiind la vârsta propice dezvoltării personale, este imperios necesar 
ca aceștia să aibă accesul la o sursă de informare, astfel însăși lipsa accesului la un centru 
de documentare și informare le privează acestora dreptul la informație și cultura. îngreunat 
accesul la unități de învățământ superioare, datorită lipsei unei biblioteci. 
Pentru a semnala și rezolva această problemă, este foarte important să începem să 
investim în educație și să rezolvăm această lacună. Proiectul își dorește să facă cunoscută 
comunității locale, dar și societății actuale faptul că pentru o societate puternică, educația 
trebuie să fie prioritară. Prin acest proiect doresc să deschid un centru de documentare și 
informare, astfel încât elevii să beneficieze de aceleași dotări ca cei din mediul urban. 
Biblioteca ar trebui dotată cu un minim de 350 de volume, încât programa școlară a elevilor 
să fie acoperită. Fondul de carte urmează să fie strâns prin organizarea unor centre de 
colectare, amplasate strategic în județul Botoșani pentru o perioadă de 2 luni. De asemenea 
proiectul poate primii și ajutorul comunității locale prin parteneriate cu societăți 
comerciale ce pot sprijinii colectarea fondului de carte. După colectarea cărților, cu ajutorul 
unui personal specializat(un partener ideal ar fi Biblioteca Județeană) se va face o selectare 
a volumelor și apoi fondul de carte va fi livrat beneficiarilor. 
Pentru a produce un impact în cadrul comunității și pentru a avea sustenabilitate în cadrul 
proiectului, se va organiza o prezentare publică, cu participanți din rândul media, dar și a 
autorităților locale, astfel încât societatea să se mobilizeze și să diminueze această 
problemă. 
 

 

 

Interviu I 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Dacă toamna este un sezon al recoltelor înseamnă că aceasta este perioada prielnică pentru 

atingerea obiectivelor asumate de către persoanele care implementează mini-proiectele Fii 

SIR. Continuăm cu acest număr prezentarea celor care implementează mini-proiecte în cadrul 

Fii SIR – Student Implicat de România alături de echipa de proiect.  
Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Vă 
recomandăm să accesați site-ul: http://fondong.fdsc.ro/  și www.eegrants.org pentru mai multe 
informații. 
Ziarul „IMPLICAT ÎN COMUNITATE!” este publicația proiectului Fii SIR! și va fi redactat, editat 
și distribuit pe întreaga durată a proiectului cu scopul eficientizării,  facilitării vizibilității și 
informării asupra stadiului proiectului.
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IMPLICAT ÎN COMUNITATE! 
publicație a proiectului 

Nr. 6 

Septembrie 2015 

Tipărit în 500 exemplare 

 

1.Numele meu este Pelin Robert, am 19 ani și sunt 

proaspăt student al Facultății de Științe Politice din 

cadrul SNSPA. Încă de când am început liceul am 

început să sesizez problemele cu care se confruntă 

societatea actuală și astfel am început activitatea ca 

voluntar în diverse organizații. Cele mai 

importante dintre acestea ar fi Consiliul Elevilor, 

unde timp de doi ani de zile am ocupat funcții în 

biroul executiv și bineînțeles trebuie să menționez 

activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul 

Asociației Pro Democrația.  

Dacă ar fi să contabilizez tot ce am adunat până în 

prezent din activitatea de voluntariat aș putea să 

vorbesc despre cei peste 3 ani de zile în care am 

acumulat o experiență unică, aș putea să fiu 

bucuros de toți prietenii pe care i-am strâns, dar aș 

putea să observ și rezultatele uimitoare ale 

activităților pe care le-am dus la bun sfârșit. 

 

Întrebări: 

1. Te rog, prezintă-te pe scurt.  

2. Spune-ne câte ceva despre mini-proiectul pe care îl 

implementezi? De la ce ai pornit, care sunt obiectivele, etc. 

3. Care consideri că sunt beneficiile unor proiecte similare 

Fii SIR, dacă există, şi de ce şi pentru ce (în ce sens) ar trebui 

încurajaţi tinerii în România?  

4. Transmite-le un mesaj tinerilor din România.  

 

http://fondong.fdsc.ro/
http://www.eegrants.org/
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4. În esență mesajul este simplu: IMPLICARE. Totul 

pornește de la dorința tinerilor de implicare. Motivația cu 

care ei își doresc să demareze acțiuni sau proiecte este 

molipsitoare și pentru cei din jur, iar dacă noi, cei care 

constituit viitorul de mâine alegem să ne implicăm nu 

vom mai putea blama pe nimeni pentru ceea ce ne 

așteaptă. Îmi doresc ca pe viitor să văd cât mai mulți 

tineri implicați, care să pornească cu inițiativă și 

devotament, căci astfel voi știi că tot ce se va clădi v-a fi 

de calitate. Cum spune și Aristotel: „Suntem ceea ce 

facem în mod repetat. Excelența prin urmare nu este un 

act, ci o obișnuință”. Așadar, dragi tineri, obișnuiți-vă să 

vă implicați pentru a fi excelenți. 

 

 

 

 
   

 
 
 
 

 
Interviu II 
 

1. Salut! Numele meu este Marcu Georgiana – Cătălina, sunt studentă în 
anul II la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, 
la Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale și 
Studii Europene. Sunt o persoană sociabilă, îmi place să îmi fac cât mai 
mulți prieteni, sunt ambițioasă și de aceea de fiecare dată când îmi propun 
ceva lupt până îmi ating obiectivele. 

2. Mini – proiectul pe care îl implementez este intitulat „Îmbunătățirea 
transportului public în comun în satul Pleașa”. Aceasta idee pentru proiect 
a pornit din dorința de a le asigura oamenilor din satul Pleașa (comuna 
Bucov, județul Prahova) accesul la un mijloc de transport sigur și relativ 
rapid.  

Obiectivele acestui mini – proiect sunt următoarele:  
1.Realizarea unor campanii de informare a populației din zona 
defavorizată cu privire la actele normative în vigoare care au drept scop 
reglementarea obligațiilor cetățenilor, dar și informarea acestora cu privire 
la drepturile pe care le au în calitate de utilizatori ai unui mijloc de transport 
în comun. 
2.Organizarea în satul Pleașa a 3 campanii de informare a unui număr de 
200 de persoane cu vârste cuprinse între 14  și 60 de ani. 

Activitățile pe care aș dori să le realizez pe parcursul desfășurării mini – 
proiectului sunt următoarele: 
1.Realizarea unui sondaj de opinie care să surprindă opiniile oamenilor, 
precum și gradul de încredere al acestora în persoanele care realizează 
curse cu mașinile personale. 

2.Invitarea la conferință a unui reprezentant al firmei de transport care 
deține licitația în prezent pe ruta Ploiești – Pleașa, dar și participarea la 
conferință a șoferilor care realizează curse pe ruta menționată anterior. 
3.Sesizarea Primăriei din comuna Bucov ( satul Pleașa fiind administrat 
de această instituție) cu privire la problema transportului public în comun. 
4.Mobilizarea populației în vederea semnării unei petiții care are drept 
scop principal îmbunătățirea transportului public în comun prin 
achiziționarea unui al II-lea microbuz, acest lucru ar facilita realizarea unui 
program care să cuprindă curse mai dese în special la orele de vârf. 
 
3. Din punctul meu de vedere beneficiile unor proiecte similare Fii SIR ar 
fi următoarele: în primul rând locuitorii anumitor localități defavorizate și-ar 
putea exprima nemulțumirile și cu ajutorul unei asociații, finanțatorii ar 
putea îmbunătăți accesul oamenilor la diverse servicii, ar putea conduce 
la modernizarea localităților și astfel nivelul de trai ar crește considerabil. 
Proiectele similare proiectului Fii SIR i-ar determina pe tineri, în special, 
să creadă într-un viitor mai bun,  să contribuie la realizarea unei țări mai 
prospere prin reducerea neajunsurilor. 

Eu încurajez tinerii inovativi și dornici de schimbare să participe la cât mai 
multe proiecte similare proiectului Fii SIR deoarece vocea lor trebuie să fie 
auzită, ascultată, iar ideile lor trebuie să prindă contur cu sprijinul unor 
asociații precum este Asociația Pro Democrația. 

5.Mesajul meu pentru tinerii din România dornici să se implice în 
diferite activități este: să lupte pentru a-și îndeplini dorințele, să 
persevereze și să nu uite că „succesul, în mare parte, stă în voinţa 
de a învinge; să ne străduim deci şi să stăruim”. ( Seneca) 

 

Georgiana și Robert se implică în comunitățile din care fac parte. Haideți și voi! 
 

În cazul în care sunteți interesați să veniți în sprijinul lor ne puteți contacta la apd@apd.ro sau urmări pe 

   www.apd.ro și pe pagina de facebook Asociatia Pro Democratia. 

 

3. Proiectul Fii SIR, este un proiect ce antrenează tineri să 

descopere probleme(din comunitățile de unde provin) și mai apoi 

să vină cu proiecte inovatoare care să rezolve aceste probleme. 

Proiectul este benefic din orice punct de vedere am privii. În 

primul rând faptul că tinerii semnalează o problemă înseamnă că 

sunt conștienți de ceea ce îi înconjoară și că nu trec pasivi pe 

lângă ceea ce le iese în cale. Trecând la următoarea etapă, cea în 

care ei trebuie să găsească o soluție și să implementeze un proiect 

este poate cea mai importantă, deoarece tinerii sunt antrenați în a 

căpăta experiența necesară coordonări unui proiect și pe altă 

parte, comunitatea este informată cu privire la problemă, astfel 

șansele ca ea să fie rezolvată cresc considerabil. Toate aceste 

lucruri sunt benefice atât pentru societate cât și pentru tineri. 

Aceștia din urmă trebuie încurajați și susținuți în astfel de 

demersuri. Nu există cale mai ușoară pentru ei de a se dezvolta, 

de a căpăta experiență și de a se implica activ la îmbunătățirea 

societății în care trăiesc decât implicându-se în astfel de proiecte. 
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