
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
 

 
MISIUNE 

 

 

 

Misiunea Asociației Pro Democrația este de 

a întări democrația la nivel național și internațional 

prin stimularea participării civice. Domeniile de 

interes ale Asociației Pro Democrația sunt: 

îmbunătățirea relației între alegători și aleși, 

corectitudinea procesului electoral, educația civică, 

participarea cetățenilor la procesul de elaborare a 

politicilor publice, transparența instituțiilor publice și 

controlul societății civile asupra acestora, 

respectarea drepturilor omului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategii, obiective şi parteneri în 
2015 

 
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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanii 

anticorupție

e 
 



Anti-corruption Film Festival 2015 

 

Asociația Pro Democrația, Direcția Generală Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne 

și Fundația Hanns Seidel România  împreună cu sponsorul principal FLANCO lansează ANTI-

CORRUPTION FILM FESTIVAL 2015, primul proiect cu tema „Educaţie anticorupție prin film”. 

Organizatorii au încheiat un parteneriat instituțional cu Festivalul Internațional de Film Transilvania 

(TIFF) din România, aflat în 2015, la a XIV-a ediție 

Proiectul îşi propune să participe la promovarea 

transparenţei, integrităţii, responsabilităţii şi bunei 

guvernări prin atingerea a trei dimensiuni ale prevenirii 

corupţiei: informarea privind efectele negative ale 

corupţiei, încurajarea unei atitudini de intoleranţă şi 

stimularea celor afectaţi în semnalarea cazurilor de 

corupţie către organele competente. Toate aceste 

dimensiuni au în vedere, în plus, o acţiune orientată spre 

viitor, pentru că se adresează în primul rând tinerilor, 

care sunt încurajaţi să ia atitudine împotriva corupţiei ca 

cetăţeni activi, dezvoltându-se astfel societatea civilă 

românească în sens larg. 

Acțiunile proiectului constau în organizarea unor 

seminarii de informare în liceele și universitățile din cele 

41 de județe din țară și Municipiul București, campania 

de promovare și înscriere în competiția de filme de scurt-

metraj, organizarea de dezbateri – discuțiile se vor axa 

pe subiectul filmelor câștigătoare cu scopul de a înțelege 

mai bine mesajul și acțiunea filmului. 

Principala acțiune a proiectului constă în organizarea 

unei competiţii de filme de scurt-metraj adresată 

deopotrivă cineaştilor amatori și profesioniştilor din România. 

 



Premianții Campaniei Anti-corruption Film Festival 2015 

 

Pe 30 mai 2015, la Casa TIFF din Cluj Napoca, Asociația Pro Democrația, Direcția Generală 

Anticorupție, Fundația Hanns Seidel și sponsorul Flanco au premiat cele mai bune trei filme din cadrul 

Campaniei Anti-corruption Film Festival 2015. 

 

 

 

Premiul I a fost câștigat de 

Aciobăniței Constantin din Piatra Neamț cu 

scurt metrajul Lumea în care am vrea să 

trăim! 

 

 

 

 

 

 

Premiul II i-a revenit lui Manolache Teodor din 

Brăila cu filmul Fantoma Trecutului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiul III merge la Nistor Aurelian 

din Giurgiu cu filmul Sweet dreams 

 

 

 

 



Plătește ZERO pentru ce ți se cuvine 

 

Scopul proiectului este informarea, conștientizarea și implicarea tinerilor în acțiuni de prevenire a 

corupției. 

Obiectivele proiectului: 

1. Creșterea gradului de informare a tinerilor privind fenomenul de corupție în România și 

consecințele negative asupra societății; 

2. Contribuirea la creșterea conștientizării și încurajarea unei atitudini de intoleranță la corupție în 

rândul tinerilor; 

3. Stimularea participării tinerilor în acţiuni de prevenire a corupției. 

În cadrul proiectului s-au desfășurat un număr de șapte activități: 

 Status meeting – stabilirea planului de deșfășurare a proiectului de catre promotor și parteneri 

 Sesiuni de informare în licee cu tema Prevenirea corupției 

 Concurs de afișe cu tema Prevenirea corupției 

 Jurizarea afișelor și înștiințarea câștigătorilor 

 Atelier de lucru – crearea de materiale destinate proiectului 

 Campania de pregătire și promovare Labirintul Anticorupție 

 Marcarea Zilei Internaționala Anticorupție – 9 decembrie 

 

 

 

 

 

 

 



9 decembrie – Ziua Internațională Anticorupție 

 

Pe data de, 9 decembrie, începând cu ora 

11.00,  Asociația Pro Democrația în parteneriat cu DGA – 

DAMBJI, Fundația Hanns Seidel și Centrul Național 

Anticorupție din Republica Moldova, au organizat o 

acțiune de informare anticorupție în Punctul de 

Trecere a Frontierei Leușeni – Albița. 

Reprezentanții celor 4 instituții au interacționat 

direct cu cetățenii care au tranzitat frontiera către 

și dinspre Republica Moldova, cărora le-au 

înmânat materiale informative despre prevederile 

legale în domeniul infracțiunilor de corupție, 

precum și modalitățile de sesizare ale 

acestora. Activitatea încheie, totodată, Proiectul 

Plătește zero pentru ce ți se cuvine, desfășurat pe 

parcursul anului 2015, în parteneriat de instituțiile 

amintite. Proiectul Plătește Zero pentru ce ți se cuvine, finanțat de Fundația Hanns Seidel România și 

Republica Moldova a constat în amplasarea Labirintului Anticorupție în 10 localități din România și 

Republica Moldova prilej cu care, peste 6.000 de cetățeni din cele două țări au avut posibilitatea să-şi 

consolideze cunoştinţele despre infracţiunile de corupţie şi să descopere instrumentele aflate la 

îndemâna tuturor pentru a sesiza aceste fapte. 

Informarea a fost făcuta concomitent pe ambele maluri ale Prutului. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Educație 

pentru 

democrație 
 



 

FII SIR – Student Implicat de România 

 

Proiectul are scopul de a încuraja implicarea tinerilor în viața comunității și susținerea inițiativelor 

acestora care contribuie la promovarea cetățeniei active prin respectarea și aplicarea valorilor 

democratice. 

Obiectivele din cadrul proiectului au fost: 

1. Creșterea gradului de informare a 90 de tineri 

despre cetățenia activă și valorile democratice; 

2. Stimularea implicării tinerilor în comunitate prin 10 

inițiative care vor duce la dezvoltarea comunităților 

și a politicilor publice prin cetățenia activă; 

3. Oferirea de sprijin tinerilor în vederea 

implementării inițiativelor cu scopul de a 

îmbunatati procesul de dezvoltare a comunității. 

 

În cadrul proiectului au fost derulate următoarele activități: 

 Management de proiect 

 Selectarea centrelor universitare și a echipei de cercetare 

 Selectarea studenților pentru activitatea de cercetare 

 Atelier de lucru – elaborarea metodologiei de cercetare în mediul online și cercetare de teren 

 Managementul activității de cercetare în mediul online și cercetare de teren 

 Realizarea unui raport final ce va cuprinde concluziile rezultate în urma cercetării 

 Stabilirea criteriilor de selecție a tinerilor la sesiuni de instruire 

 Evaluarea proiectelor și anunțarea studenților selectați pentru sesiuni de instruire 

 Organizarea a 3 sesiuni de instruire privind managementul de proiect 

 Implementarea și monitorizarea proiectelor inițiate de către tineri 

 Evaluarea gestionării resurselor de către tinerii inițiatori de proiecte pentru comunitate 

 Organizarea Galei SIR! 

 Elaborarea ghidului Implicare pentru toți 

 Conferinta finală 

 Diseminarea ghidului Implicare pentru toți 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gala FII SIR – Student Implicat de România 

 

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 am dorit să facem cunoscute rezultatele acestor mini-proiecte, provocările pe care 

le-au întâmpinat tinerii, bucuria manifestată după fiecare final reușit, pe 27 noiembrie 2015 am organizat 

Gala Fii SIR! – Student Implicat de România, unde am premiat simbolic cei 10 tineri/studenți care au 

exersat managementul de proiect. Evenimentul sa desfășurat la Hotel Marshal Garden, Sala Panoramic 

etaj 5 (Calea Dorobantilor nr. 50B). 

 

  

 

 

 

 

 

 



Despre proiectele tinerilor din FII SIR – Student Implicat de România 

 

Proiect: Vreau sa învăț acasă! Educație anti-corupție 

                                                                                                                            20 noiembrie 2015 

Corupția ucide, care sunt consecințele coruției, ce trebuie să facem în situații când intâlnim 

corupție?…sunt doar câteva dintre intrebările asupra cărora au fost puși să reflecte tinerii de la Colegiul 

Național Decebal din Deva. 

Vineri, 20 noiembrie 2015, studenta Vanesa Vargas, beneficiara proiectului Fii SIR! – Student 

Implicat de România a organizat evenimentul Educație anti-corupție, parte a mini-proiectului Vreau să 

învat acasă! Educație anti-corupție. 

Vanesa a prezentat tinerilor care sunt consecințele corupției asupra societății, care este diferența 

dintre bacșis și mită (dare și luare), neglijență și incompetență, care sunt infracțiunile de courupție și ce 

putem face ca simpli cetățeni în astfel de cazuri. 

De asemenea, celor peste 50 de tinerilor le-a fost lansată ideea de a participa la concursul de 

afișe pe tema Prevenirea corupției prin ochii tinerilor. Jurizarea va fi facută de către experti anti-corupție, 

iar câștigătorul va fi anunțat chiar pe 9 decembrie de Ziua Internațională Anticorupție. Afișul căștigător va 

fi afișat în spații publice din orașul Deva, dar și în mediul online la care APD are acces. 

Felicitări Vanesei pentru că a avut curajul să abordeze o temă atât de sensibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect: SOS! Sunt din Vaslui și sunt singur acasă 

                                                                                                         17 noiembrie 2015 

 

Potrivit unui raport al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Vaslui, 

realizat în 2014, situația copiiilor din Vaslui, „abandonați” de părintii plecați în străinătate este 

îngrijorătoare. Ne spune Simona Danda, care a facut o cercetare generală privind această temă – 

Abandonul.  Peste 3000 de copii au parinții plecați, iar dintre aceștia, cei mai mulți, circa 2000, au vărste 

cuprinse între 10 și 17 ani. Îngrijorător este faptul că foarte puțini sunt integrați în sistemul de protecție 

instituționalizată: 14 la asistenți maternali și 24 la rude. Mulți părinți nu informează autoritățile atunci 

când decid să plece în străinătate, astfel că, aceștia nu beneficiază de tutore legal și sunt expuși unor 

adevărate traume:  depresii, abuzuri psihice, fizice, sexuale, infracțiuni, abandon școlar. Cu alte cuvinte, 

problema se distinge pe fondul unei lipse de informare privind consecințele acestei forme de abandon. 

Însa, în prim-plan rămâne, totuși, identificarea și implicarea în consiliere a cazurilor cu copiii 

„abandonați” de părinții plecați în străinătate. 

Scopul proiectului este acela de informare și educare a populației vasluiene, sub motto-ul „Fii 

un părinte responsabil: anunță autoritățile când pleci din țară!”. 

În cadrul proiectului, Simona Danda a realizat un material de informare (pliant) care l-a distribuit 

în comunitatea din Vaslui pentru a conștientiza cetățenii de consecințele pe care le are abandonul 

copiilor de către parinții plecați în străinătate și faptul că trebuie să fii un părinte responsabil și să anunțe 

autoritațile competente. 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, Simona a realizat un articol pe 

acest subiect sensibil care a fost publicat în 

ediția de marți, 17 noiembrie al ziarului Vremea 

Nouă care acoperă județul Vaslui.  Articolul 

intitulat sugestiv Singuri acasă… încearcă să 

atragă atenția asupra: cum îi afectează acest 

lucru pe copii; dacă sunt persoane care 

cunosc astfel de cazuri și pot semnala 

autoritățile; despre soluțiile care ar putea fi 

implementate pentru a evita depresiile, 

abuzurile cu care se confruntă copii cu 

părinții plecați în străinătate; și la final 

încurajarea ca fiecare cetățean din Vaslui să 

transmită un mesaj părinților care au de 

gând să plece în străinătate. 



Proiect: Importanța reciclării deșeurilor diferențiat 

                                                                                                                     12 noiembrie 2015 

 

Pe 12 noiembrie a.c, Ionuț Vlaicu unul dintre beneficiarii proiectului Fii SIR! – Student Implicat de 

România a organizat Campania de informare – Impactul deșeurilor și importanța reciclării. Evenimentul a 

fost susținut la Școala Gimnazială Nr.1 Bragadiru pentru un număr de 50 de elevi de clasa a V-a și a VII-

a. Ionuț a experimentat rolul de formator / lector și a informat tinerii asupra pericolului la care supunem 

solul, aerul și apa atunci când aruncăm deșeurile la întâmplare, dar și despre importanța reciclării 

diferențiate a deșeurilor. Un numar de 15, cei mai activi tineri, vor beneficia de o vizită la un punct de 

reciclare, în urma cărora vor avea responsabilitatea sub egida conducerii și a organizatorilor, să 

amaplaseze în incinta școlii coșuri speciale pentru hârtie, plastic și deșeuri menajere pentru a 

conștientiza și a educa elevii să respecte mediul prin reciclarea diferențiată. La final de curs, 

reprezentantul APD Iuliana Iliescu le-a prezentat tinerilor o serie de obiecte care pot fi confecționate 

dintr-o simpla hârtie de ziar. 

Eveniment organizat de Ionuț Vlaicu, beneficiar al proiectului Fii SIR! 

Îm urma acțiunii de informare, în Școala Generală nr. 1 din Bragadiru un numar de 15 tineri au 

fost implicați în acțiunea de amplasare în încinta școlii a două coșuri de gunoi (hârtie și plastic) și au 

informat colegii să arunce selectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Proiect: Teaching Economy and Democracy 

                                                                                                                       23 octombrie 2015 

 

La Școala Gimnazială din satul Ileana județul Călarași a avut loc evenimentul Teaching Economy and 

Democracy. 

Un pic timizi, dar curioși elevii de clasa a VII-a și a VIII-a au învățat că democrație înseamnă puterea 

poporului și că este important să te implici în comunitate fie că este prin vot, fie prin acțiuni prin care vrei să rezolvi 

o anumită problemă a comunității. Pe de alta parte, au reușit să înțeleagă care este diferența dintre cele trei puteri 

în stat: legislativă, executivă și judiciară. 

Economia, chiar daca au învățat la școală acest cuvânt, la cursul de astăzi au reușit să facă diferența 

dintre micro și macro economie. 

Negocierea nu e ușoară, așa că tinerii împărțiți în echipe au reprezentat fiecare câte un continent dezvoltat 

sau subdezvoltat și au negociat pentru resurse, pentru o economie mai bună, pentru stabilitate. 

Ne bucuram că echipa de formatori a reușit să le stârnească interesul și să stea aproape 3 ore și jumătate 

la un curs. 

Evenimentul a fost organizat de Mihaela Cristea, beneficiara proiectului Fii SIR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect: Student ProBono 

                                                                                                                                30 septembrie 2015 

 

O echipă de studenți din Iași, coordonată de Răzvan Ștefan Tătaru (unul dintre finaliștii 

proiectului FII SIR!) s-au întâlnit într-un cadru non-formal și au pus bazele proiectului Student ProBono. 

Scopul proiectului este facilitarea accesului la actul de justiție a cetățenilor fără posibilități materiale. 

Proiectul este unul ambițios, astfel că tinerii s-au gândit cum să ajungă la cât mai mulți cetățeni și au 

decis să elaboreze un ghid care să vină în sprijinul acestora. 

A doua etapă a proiectului va consta în diseminarea ghidului prin vizite personale în comunitate. 

Tinerii vor discuta cu cetățenii și vor afla care sunt nevoiele acestora și îi vor incuraja să se informeze 

asupra pașilor pe care îi pot parcurge în vederea soluționării. 

Proiectul este implemntat de Razvan Ștefan Tătaru, beneficiar al proiectului FII SIR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect: Un Da pentru Educatie 

                                                                                                                                           5 octombrie 2015 

 

Un grup de tineri din Botoșani au lansat campania Un DA pentru Educație, cu scopul de a facilita 

accesul elevilor din zonele defavorizate la un Centru de informare și documentare. 

Astfel, voluntarii proiectului Un DA pentru Educație la început de an școlar au reușit să deschidă 

o Biblioteca în satul Știubei, com. Săveni, jud. Botoșani. 

”Pentru îndeplinirea acestui obiectiv am organizat la nivelul municipiului Botoșani activități ce au 

constat în principal în colectarea unui fond de carte suficient pentru a acoperii curricula elevilor de 

clasele I-VIII, elevi, beneficiari direcți ai proiectului. Centrul municipal de depozitare a fondului de carte a 

fost deschis în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Botoșani, loc care în faza finală a proiectului a 

adunat un număr de 1033 de volume, repartizate pe mai multe categorii: beletristică, manuale școlare, 

reviste de specialitate și dicționare școlare” ne-a spus tănărul Robert Pelin unul dintre inițiatorii și 

coordonatorul proiectului. 

Campania continuă! Tinerii și-au propus să deschidă alte centre în satele defavorizate din județul 

Botoșani. Cei care doresc să îi sprijine le pot scrie pe pagina de FB a campaniei Un Da pentru Educație 

(https://www.facebook.com/Un-DA-pentru-Educa%C8%9Bie-5457…/…/). 

Proiectul este implementat de Robert Pelin, beneficiar al proiectului FII SIR! 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Un-DA-pentru-Educa%C8%9Bie/545792292237771
https://www.facebook.com/Un-DA-pentru-Educa%C8%9Bie-545792292237771/timeline/


Proiect: Imbunătățirea transportului public în comun din satul Pleașa, 
județul Prahova 

                                                                                                                                        

                                                                                                                      25 septembrie 2015 

Cetățenii satului Pleașa din Comuna Bucov, județul Prahova s-au întâlnit astăzi la Căminul 

Cultural din sat pentru a discuta o problemă stringentă privind îmbunătățirea transportului public în 

comun pe ruta Pleașa – Ploiești. 

Dezbaterile au fost „încinse” mai ales că la eveniment au participat Primarul și Viceprimarul 

Comunei Bucov, reprezentantul Consiliului Județean (departamentul transport) și cei doi operatori ai 

firmelor de transport încercând să „arunce responsabilitațile în grădina celuilalt”. 

Subiectul dezbaterii a pornit de la rezultatele sondajului de opinie privind calitatea transportului în 

comun pe ruta satul Pleașa – Ploiești, realizat de studenta Marcu Georgiana. 

Concluziile pe scurt: 

 

1. Cetățenii satului Pleașa împreună cu reprezentanții Primăriei Bucov vor face demersurile necesare 

către CJ, pentru propunerea unui nou orar de transport care să avantajeze atât elevii care învață în 

Ploiești, cât și cetățenii care lucrează în oraș până la ore tarzii (dupa 21.00) 

2. Primaria Bucov va monitoriza transportul ilegal de persoane și vor sesiza Poliția Județeană  

3. Modificarea stației finale din Ploiești care în acest moment se află la margine de oraș 

4. Afisarea orarului de transport în toate stațiile și magazinele din satul Pleasa (responsabil Primăria 

Bucov) 

Evenimentul a fost organizat de Marcu Georgiana-Catalina, beneficiara proiectului Fii SIR! 

 

 

 

 

 

 

 



Parlamentul Tinerilor Ediția a VIII-a 

 

Asociaţia Pro Democraţia (APD), Camera Deputaţilor și Fundația Hanns Seidel în parteneriat cu 

Institutul Qvorum și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna desfășoară, la Palatul 

Parlamentului, în perioada 6-8 noiembrie 2015, Parlamentul Tinerilor – ediţia a VII-a, o simulare a 

procesului decizional din cadrul Parlamentului României pe grupuri politice, comisii parlamentare, 

precum şi în plen. 

Selecţia candidaţilor se va face în funcţie de punctajul obţinut pe baza CV-ului şi a unei iniţiative 

legislative pe care tinerii trebuie să o propună în momentul înscrierii la eveniment, conform Comisiilor 

Parlamentare ale Camerei Deputaţilor stabilite de organizatori: 

  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; 
 Comisia pentru politică externă; 
 Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

Astfel, simularea procesului decizional prin intermediul tinerilor, pe grupuri şi comisii parlamentare, a 

avut ca principal obiectiv promovarea valorilor democratice şi a rolului important pe care tinerii îl joacă 

într-o democrație. De asemenea, proiectul și-a propus să familiarizeze participanții cu doctrinele tuturor 

partidelor politice parlamentare şi a oferit tinerilor cadrul pentru susținerea unor dezbateri în legătură cu 

teme aflate pe agenda publică. Datorită contextului actual prin care trece societatea romanească, 

considerăm necesară educația tinerei generații în spirit civic. Implicarea tinerilor în procesul decizional la 

cel mai înalt nivel este foarte importantă într-o societate, iar proiectul de față a susținut acest lucru în 

speranța că tinerii de astăzi își vor lua în serios rolul de cetățean activ pentru o mai bună guvernare 

democratică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ȘCOALA DE VARĂ PENTRU DEMOCRAȚIE – EDIȚIA 2015 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna (DJST), Asociația Pro Democrația (APD), 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Forumul Tinerilor din România (FTR) cu 

sprijinul  Ministerului Tineretului și Sportului organizează ȘCOALA DE VARĂ PENTRU DEMOCRAȚIE 

– EDIȚIA 2015, care va avea loc în perioada 3 – 9 august la Centrul de Agrement Pădureni, județul 

Covasna. 

Tema principală a Școlii de Vară este Cetățenia activă – principiile și valorile democratice, și se 

adresează unui număr de 60 de tineri din România, din rândul comunităților sau minorităților etnice ce se 

regăsesc în România, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bună 

guvernare 
 



 

Pro-democrație în comunitățile locale 

Asociația Pro Democrația prin implementarea proiectului Pro-democrație în comunitățile 

locale urmărește să contribuie la dezvoltarea sectorului ONG prin ameliorarea modalităților în care 

know-how-ul dezvoltat în proiecte anterioare cu privire la instrumente și tehnici de consultare publică 

pentru implicarea ONG-urilor locale în promovarea bunei guvernări și a calității democrației la nivel local. 

Scopul proiectului vizează dezvoltarea sectorului ONG prin ameliorarea modalităților de know-

how dezvoltat în proiecte anterioare cu privire la instrumente și tehnici de consultare publică pentru 

implicarea ONG-urilor locale în promovarea bunei guvernări și a calității democrației la nivel local prin 

instruirea a 30 de ONG-uri . 

Obiective: 

1. Dezvoltarea și adaptarea unui toolkit de instrumente și tehnici de consultare publică pentru 

implicarea ONG-urilor locale în promovarea bunei guvernări și a calității democrației la nivel local. 

2. Realizarea unui program de instruire pentru un număr de 30 de ONG-uri locale din 30 de județe 

din România. 

3. Realizarea a 30 de sesiuni de informare cu privire la instrumente și tehnici de consultare publică 

care pot fi aplicate cu scopul creșterii calității implicării cetățenilor la nivel local. 

4. Analiza calității implicării ONG-urilor locale în procesul de consultare publică, promovarea bunei 

guvernări și a calității democrației la nivel local prin realizarea unei cercetari cantitative la nivel 

național 

5. Dezvoltarea unui set de propuneri de modificări legislative prin care să fie ameliorat cadrul legal 

care reglementeaza direct sau indirect posibilitatea implicării ONG-urilor locale în procesul de 

consultare publică, promovarea bunei guvernari și a calității democrației la nivel local (Legea nr. 

544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public; Legea nr.215/2001  

Legea administrației publice locale; Legea 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale 

6. Dezvoltarea unui set de propuneri de modificari legislative prin care să fie ameliorat cadrul legal 

care reglementeaza accesul ONG-urilor locale la fonduri pentru dezvoltarea unor proiecte având 

ca scop ameliorarea procesului de consultare publică, promovarea bunei guvernări și a calității 

democrației la nivel local 

7. Realizarea unei campanii de advocacy pentru promovarea modificărilor legislative propuse în 

cadrul activităților proiectului. 

 

Activități: 

Dezvoltarea și adaptarea unui toolkit de instrumente și tehnici de consultare publică pentru implicarea ONG-

urilor locale în promovarea bunei guvernări și a calității democrației la nivel local 

Realizarea unui program de instruire pentru un număr de 30 de ONG-uri locale din 30 de județe din România. 

Analiza calității implicării ONG-urilor locale în procesul de consultare publică, promovarea bunei guvernări și a 

calității democrației la nivel local prin realizarea unei cercetări cantitative la nivel național 

Dezvoltarea unui set de propuneri de modificări legislative și realizarea unei campanii de advocacy pentru 

promovarea modificărilor legislative propuse în cadrul activităților proiectului. 

 



 

Spot – Metode de consultare publică 

 

Acest spot prezintă căteva metode de consultare publică pe care orice cetățean le poate utiliza 

atunci când dorește să se implice în comunitate. Fie că este un reprezentant al unui ONG, Asociație, 

Fundație, Grup de inițiativă, Sindicat sau chiar funcționar, pot folosi aceste instrumente cu scopul 

transparentizării activităților publice. 

  Acest material rezumă pe scurt instrumentele de consultare publică care se regăsesc în Toolkit-

ul de instrumente și tehnici de consultare publică. 

Materialul face parte din proiectul Pro Democrație în comunitățile locale, implementat de 

Asociația Pro Democrația, finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG din 

România. 

 

 

 

 

 

 



Sesiuni de informare la nivel local 

 

 decembrie 2014 

În luna decembrie 2014 participanții la Sesiunile de instruire din cadrul proiectului Pro-democrație în 

comunitătile locale au organizat Sesiuni de informare la nivel local. Asociația de părinti Alexandru 

Odobescu Pitești, și Asociația  Centrul de pregătire pentru o viată independentă în limbaj mimico-gestual 

Buzău au organizat pe 17 și, respectiv 23 decembrie sesiuni de informare și diseminare pe teme precum 

transparentă decizională, accesul la informații,modalităti de abordare și soluționare a unei probleme, 

organizarea comunitară și participare bugetară. La evenimente au participat atât persoane din mediul 

public și privat, cât și din mediul nonguvernamental și cetățeni interesați. 

                                                                                                                                                                      

ianuarie  2015 

Asociația Christiana Piatră Neamț și Asociația Roșia Bihoreană au organizat pe 27 și 30 ianuarie sesiuni 

de informare la nivel local pe teme precum transparentă decizională, accesul la informații,modalităti de 

abordare și soluționare a unei probleme, organizarea comunitară și participare bugetară. La evenimente 

au participat atât persoane din mediul public și privat, cât și din mediul nonguvernamental și cetățeni 

interesați. 

                                                                                                                                                                      

08 februarie 2015 

Asociația Tinerilor Liberi a organizat în Bistrița o sesiune de informare în cadrul căreia a diseminat 

informații privind tehnicile și metodele de consultare publică. La eveniment au participat 33 de persoane, 

membri ai organizației, reprezentanți mass media și consilierul municipal Bilegan Mihai. 

                                                                                                                                                                      

09 februarie 2015 

Asociația Centrul de Pregătire pentru O viață Independentă În Limbaj Mimico-Gestual a organizat la 

Consiliul Județean Buzău în data de 09.02. 2015 o întâlnire pe tema Rolul instituțiilor publice și rolul 

societatii civile în proiectarea și implementarea politicilor publice.  La eveniment au participat 6 județe, 

câte 3 din fiecare regiune, Sud-Est, Nord-Est. 

                                                                                                                                                                     

13 februarie 2015 

Asociația Civică DREPTATE din Hunedoara a organizat în perioada decembrie 2014- ianuarie 2015 

semnarea unui memoriu prin care își exprimă dorința de a reanaliza oportunitatea aplicării TVA la 

serviciile de furnizare a apei potabile. Acest memoriu a fost semnat și susținut de 37 de organizații din 

Hunedoara. 

                                                                                                                                                                      

16-20 februarie 2015 

Asociația Social-Educatică ”Căsuța de vis” a organizat la Ortișoara, în saptămâna 16- 20 februarie 2015 

3 întâlniri de diseminare a rezultatelor din cadrul sesiunii de instruire de la Sinaia. La întâlniri au 

participat în total 50 de membri din comunitatea locală și un reprezentant al Consiliului Local al comunei 

Ortișoara. 

              

 



 

20 februarie 2015 

Asociaţia Pro Eco-Tur din Galaţi a organizat evenimentul ”Comunicarea dintre cetăţeni şi instituţiile 

statului” pe 20 februarie 2015 cu 51 de membri ai ONG-urilor locale, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor 

publice. La eveniment s-au dezbătut teme precum implicarea comunităţii, a cetăţenilor în problemele 

comunităţii şi în procesele de decizie ale autorităţilor.

    

                                                                                                                                                                             

23 februarie 2015 

Asociaţia LIVE4LIFE a organizat sesiunea de informare pe 23 februarie 2015 cu 64 de elevi şi profesori din 

cadrul liceului Nichita Stănescu din Ploieşti în cadrul căreia s-au dezbătut modalităţile prin care pot fi aduse 

problemele tinerilor în faţă autorităţilor publice atât la nivel local, cât şi la nivel naţional.

    

                                                                                                                                                                              

24 februarie 2015 

Asociația Zonta Club a organizat evenimentul pe data de 24 februarie 2015. La eveniment au participat 19 

elevi de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești. 
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27 februarie 2015 

Asociația Colors din Brașov a organizat pe 27 februarie 2015 în Brașov o întâlnire cu 27 de membri din 

comunitatea locală. Că urmare a acestei întâlniri a organizat pe 11 și pe 24 martie 2015, în Sălcele un 

eveniment în care elevii Liceului Victor Jinga au luat parte la identificarea problemelor și nevoilor din 

comunitatea lor. La evenimente au participat 13, respectiv 32 de persoane. 

    

                                                                                                                                                                             

28 februarie 2015 

Asociația Club Femina din Drobeta Turnu Severin, a organizat sesiunea de informare pe 28 februarie 2015. 

La eveniment au participat 50 de repezentanți ai ONG-urilor locale și instituțiilor publice, dar și televiziuni 

locale. 

    

                                                                                                                                                                             

01 martie 2015 

Asociaţia Valea Soarelui din Răşinari a organizat pe 1 martie 2015 o întâlnire cu locuitorii comunei la care s-

au discutat problemele comunităţii. În urmă acestei întâlniri a fost trimisă către Primăria Răşinari o Solicitare 

de informare din oficiu conform art. 7 din legea 52/2003 prin care doresc să fie informaţi asupra tuturor 

proiectelor de acte normative iniţiate de Primărie. 

                                                                                                                                                                              

06 martie 2015 

Asociaţia ALUTUS a organizat în comună Lisnău- Vale pe 6 martie 2015 o întâlnire la care s-a discutat 

despre înfiinţarea unui Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret care să fie subordonat primăriei Covasna. 

La eveniment au participat 43 de reprezentantti ai ONG-urilor locale şi ai instituţiilor publice locale. 

                                                                                                                                                                             

31 martie 2015 

APD Club Timişoara a organizat pe 30 martie 2015, în comună Sag, la sediul primăriei o întâlnire cu 18 

cetăţeni, funcţionari publici, consilieri locali şi cu primarul comunei în cadrul căreia au discutat problemele 

comunei şi au căutat soluţii.     
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01 aprilie 2015 

Asociația LAYMS a organizat la Liceul Cantacuzino din Pitești o sesiune de informare pe tema discriminare. 

La eveniment au participat 71 de elevi și profesori din cadrul liceului. 

                                                                                                                                                                            

mai – iunie 2015 

Asociația Potpourri a organizat evenimentul în data de 18 mai 2015 la Direcția de Tineret și Sport Vrancea cu 

participarea a 20 tineri voluntari ai ONG-urilor din Focșani. Un al doilea eveniment a fost organizat la sediul 

Bibliotecii Județene Vrancea în data de 10 iunie 2015. La eveniment au participat 16 tineri de liceu și 

gimanziu. 

  

                                                                                                                                                                             

14 iulie 2015 

Asociația AESN Slatina a organizat sesiunea de informare în data de 14 iulie 2015 cu participarea asistentului 

de proiect și a coordonatorului activităților de instruire. La eveniment au participat 70 de cetăteni.  

                  

                                                                                                                                                                              

09 octombrie 2015 

În data de 9 octombrie 2015, Asociația IRIS Vaslui a organizat, la sediul Consiliului Județean Vaslui, sesiunea 

de informare din cadrul proiectului ”Pro –democrație în comunitățile locale”,  proiect implementat de Asociația 

ProDemocrația și finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

La eveniment au participat peste 90 de persoane,printre care domnul prefect Puică Andrei, domnul 

subprefect Gologan Mircea, vicepreședintele Consiliului Județean Mihalachi Vasile, profesori, reprezentanți 

mass media, reprezentanți ai societății civile, tineri de la mai multe licee din Vaslui și doamna senator 

Gabriela Crețu. 
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13 octombrie 2015 

În ziua de 13 octombrie a.c. orele 14,00 în sediul Casei Municipale de Cultură Petre Stefănescu Goangă a 

avut loc sesiunea de informare Tehnici și instrumente de participare civică. Cultură și democrație organizată 

de Fundația Darclée, beneficiar al proiectului Pro-democrație în localitătile locale.  

 Au participat 54 de persoane din medii sociale și profesionale diferite, reprezentați ai unor ONG-uri, instituții 

de cultură, elevi, pensionari, cadre didactice. Au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei Brăila prin Directorul 

Direcției Cultură Camelia Gușatu și reprezentanți ai Consiliului Județean prin domnul Iorgoveanu Tănase, 

consilier județean.  

   

 

                                                                                                                                     

15 octombrie 2015 

În data de 15 octombrie 2015, la Ploiești, Centrul pentru Recrutarea Persoanelor cu Dizabilități, beneficiară 

proiectului Pro-democrație în comunitățile locale cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, a organizat 

sesiunea de informare și diseminare pe temă Democrație și participare publică/civică!  

 La eveniment au participat peste 80 de persoane, în mare parte membri și tineri voluntari ai organizațiilor 

neguvernametale din Ploiești, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale, pofesori. Evenimentul s-a 

bucurat și de prezența dnei Rodica Paraschiv, Prefectul Județului Prahova.   
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 15 decembrie 2015 

Pe 15 decembrie, la Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu a avut loc încă o sesiune de informare 

asupra Metodelor și instrumenteor de participare publică. La eveniment au participat 42 de elevi implicați care 

și-au îmbunătățit cunoștințele în domeniul participării civice. 

     

                                                                                                                                                                              

    14 ianuarie 2016 

Joi, 14 ianuarie 2016, Asociaţia Pro Democraţia, cu sprijinul Centrului Cultural Mioveni, a organizat o nouă 

sesiune de informare privind Metodele şi instrumentele de participare publică în cadrul proiectului ”Pro-

democraţie în comunităţile locale”. La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice, dar şi 

persoane din mediul non-guverna mental din Mioveni.

     

  

 31 ianuarie 2016 

Romanian Youth Movement for Democracy a organizat pe 31 ianuarie vizionarea clipului Metode de 

consultare publică urmată de o dezbatere cu privire la  mijloacele de implicare pentru a produce schimbări 

durabile în comunitate. La eveniment au participat 10 voluntari ai organizaţiei. Din pricina dificutatii de a găsi 

o altă organizaţie în judeţul Bacău, acest eveniment a fost organizat în dată de 31 ianuarie, având o nouă 

abordare, a fost o sesiune de informare ce a pornit de la spot-ul pe care l-am realizat în cadrul proiectului. 
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