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2. Proiectul Fii activ – creează o legătură la un click distanță de orașul tău a pornit din 
dorința de a crea o legătura stabilă între autoritatea publică locală și cetățeni. Ca obiective 
urmărește conștientizarea autorității publice locale cu privire la problemele fiecărui oraș și a 

fiecărui cetățean precum și a nevoile acestuia. Datorită schimbărilor din utlima perioadă 
care a avut loc în administrația publică locală, mă refer la schimbarea primarlui am revizuit 
proiectul și am creat o aplicație penru ONG-uri pentru a fi mai aproiape de cetățeni. Prin 
această interacțiune digitală activitatea organizațiilor non-guvernamentale va fi mult 

îmbunătățită prin cunoașterea în timp real a evenimentelor ce au loc, evenimente 
importante și interesante pentru cetățean la care pot participa. Multe dintre proiectele 
ONG-urilor vizează participarea publicului la procesul decizional. Astfel, indirect, această 
aplicație oferă cetățeanului de a participa la viața comunității, de a identifica probleme și de  
a oferi soluții.  

Beneficiile principale ale proiectului includ îmbunătățirea serviciilor electronice destinate 
publicului, participarea rezidenților la procesul decizional și colaborarea între agenții locale 
și cele la nivel național. Promovarea transparenței non-guvernamentale și decizionale  prin 
intermediul tehnologiei este un subiect ce ar trebui să preocupe toate structuriledin fiecare 

oraș cu atât mai mult cu cât trăim într-o era digitalizata si tot mai multe persoane doresc sa 
aibă acces la informații printr-un simplu click. Astfel prin aceasta platforma se creează 
posibilitatea reala ca cetățeanul prin simpla abonare la aplicație sa primească alerte 
referitoare la activitatea ONG-urilor. 

 

Interviu I 
 

4. Puterea exemplului este 

singura modalitate de a 

schimba o mentalitate! 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Așa cum am încercat în numerele anterioare și de data aceasta vă prezentăm unele dintre 
proiecte implementate în această perioadă. 
De asemenea, vă informăm cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în perioada imediat 
următoare, și anume Gala FII SIR.  
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.

                                     Răspunsuri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Interviu II 

IMPLICAT ÎN COMUNITATE! 
publicație a proiectului 

Nr. 7 

Octombrie 2015 

Tipărit în 500 exemplare 

 

1. Andrada Gotea, absolventă a Facultății de 

Drept a Universității Babeș Bolyai din Cluj –

Napoca și a Universității din București. Pe 

parcursul anilor am participat la o serie de 

proiecte și stagii profesionale din dorința de 

specializare și implicare în viața civică. 

 

 

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, de ce şi pentru ce (în ce sens) ar trebui 

încurajaţi tinerii în România?  

4. Transmite-le un mesaj tinerilor din România.  

 

3. Într-o societate în care creativitatea este de multe ori tăiată încă din fașă, în care 

învățământul se bazează pe memorare și reproducere și nu pe creativitate și 

dezvoltarea gândirii consider ca asemenea proiecte provoacă tinerii sa își imagineze 

cum vor cu adevărat să arate țara și orașul în care trăiesc ca mai apoi să pună pe hârtie 
câteva idei care cu timpul se conturează în proiecte frumoase și folositoare pentru ei, 

pentru alți tineri și pentru întreaga comunitate. Cred că puterea exemplului este 

singura modalitate de a schimba o mentalitate și cred că dacă aceste exemple sunt 
făcute cunoscute vor putea crea chiar o revoluție, însă nu una politică sau militară ci o 

revoluție intelectuală, creativă care să nască modele și să conștientizeze cetățeanul, 

adică pe fiecare dintre noi, indiferent de vârstă sau  pregătire, că nemulțumirea, 
dezamăgirea și lipsurile nu sunt stări naturale pe care trebuie să le trăim în interiorul 
acestui organism numit societate. 
 
 

http://fondong.fdsc.ro/
http://www.eegrants.org/
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1. Hello! Eu sunt Mihaela Cristea, în timpul liber sunt voluntar pentru 
comunitate. Sunt studentă la masterul de Geopolitică și Afaceri, în ultimul 
an, în cadrul Academiei de Studii Economice din București și consilier, 
de circa un an, la Ministerul Culturii. 

2. Mini proiectul s-a numit „ Teaching economy and democracy”, a vizat 
copiii de 13-15 ani, respectiv clasele a VII-a și a VIII-a, din comuna mea 
natală, com Ileana jud. Călărași, și a fost structurat pe două module, unul 
teoretic, în care am făcut câte un training despre ce înseamnă 
democrație și unul despre economie, și unul practic. A doua etapă a 
constat într-o vizită de studiu la două dintre cele mai importante instituții 

naționale pe domeniile studiate, și anume Palatul Parlamentului și Banca 
Națională a României. Scopul acestui proiect este unul destul de simpul, 
dorința mea fiind aceea de a fundamenta aceste noțiuni. 

3. Proiecte de această natură ajută tinerii precum sunt eu și colegii mei 
să găsească modalitatea de  a da înapoi comunității în care a crescut, 
dar și de a o îmbunătății în maniera pe care acestea o consideră 
necesară pentru generațiile viitoare. 

4.Doar atât: "When you see a person without a 

smile, give them one of yours.” - Zig Ziglar

 

                Andrada și Mihaela 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. 

 

 

 

De peste 25 de ani Asociația Pro Democrația (APD) dezvoltă proiecte de educație civică, proiecte care au 
scopul de a stimula participarea civică în comunitate a cetățenilor, în special al tinerilor. 
În perioada iulie 2014 – decembrie 2015, APD implementează proiectul Fii SIR! – Student Implicat de 
România, care își propune să stimuleze implicarea tinerilor în comunitate prin diverse metode și 
instrumente de participare publică. Două cele mai importante metode de implicare folosite în cadrul 
proiectului au fost cercetarea de teren privind nivelul de implicare civică al tinerilor din România și 
managementul de proiect, reprezentând idei ale tinerilor care au fost susținute de către echipa de proiect și 
puse în aplicare. 
Și pentru că dorim să facem cunoscute rezultatele acestor mini-proiecte, provocările pe care le-au 
întâmpinat tinerii, bucuria manifestată după fiecare final reușit, vom premia simbolic cei 11 persoane care 
au exersat managementul de proiect.    
Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Fii SIR! – Student Implicat de România, implementat 
de Asociația Pro Democrația Centrul Național de Coordonare și f inanțat prin Granturile SEE 2009-2014 în 
cadrul Fondului ONG în România. 
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