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 Comunicat de informare 

      

 
Este încă vacanță și perioadă de concedii, dar asta nu i-a împiedicat pe cetățeni de toate 
vârstele din Giurgiu să participe luni, 29 august 2022 la prima dezbatere cetățenească, în 
cadrul proiectului SudActiv - Civic. 
  
Proiectul SudActiv – Inițiative civice intergeneraționale își propune să coaguleze, printr-

o abordare strategic intergenerațională, patru grupuri civice locale (Giurgiu, Fundulea – jud. 

Călărași, Tulcea și București, sector 5) în două dintre regiunile cele mai slab dezvoltate 

socio-uman și economic din țară, Sud și Sud-Est, regiuni caracterizate în general printr-un 

grad de asociativitate scăzut, cu puține organizații de inițiativă civică. 40 de tineri liceeni și 

seniori din zonele Giurgiu, Fundulea – jud. Călărași, Tulcea și București, sector 5 au alcătuit 

nucleul civic la nivel local, invitând alături de ei și alte persoane din comunitățile lor, pentru 

ca împreună să încerce să rezolve cele mai importante probleme cu care se confruntă. 

Nucleul civic a participat la ateliere de instruire pe teme legate de: buna guvernare, 

advocacy, management de proiect, comunicare în mediul online și offline, politici publice, 

comunicarea cu APL etc., în urma cărora au reușit să formeze grupuri civice locale, 

diseminând persoanelor care li s-au alăturat, informațiile și abilitățile pe care le-au deprins. 

Împreună cu aceste persoane, vor identifica problemele și nevoile fiecărei comunități și vor 

încerca să găsească soluțiile adecvate pentru rezolvarea lor.         

În timpul evenimentului, participanții au lucrat în echipe, au dezbătut și analizat problemele 
care îi supără cel mai tare din comunitatea lor, pentru ca în final să le aleagă pe cele mai 
urgente: 
 

Îngrijirea spațiilor verzi / spațiului public în general; 

Amenajarea unui spațiu de agrement și turism în zona portului; 

Amenajarea de adăposturi pentru câinii străzii; 

Lipsa personalului calificat din cadrul serviciilor medicale; 

Îmbunătățirea transportului public în comun; 

Deschiderea de noi școli profesionale și/ sau promovarea celor existente; 

Finalizarea construcției “Casei Tineretului”; 

Găsirea unei soluții de funcționalitate a bazinului de înot de la Sala Polivalentă, care a fost 
construită necorespunzător. 
 
 

 

https://www.facebook.com/sudactivcivic/?__cft__%5b0%5d=AZWhxVzXcoyeugwz5oGwqL4_csAz6ToHae1jlA9n8J7uBzE8KmzgUhcBTM4NdF7OmAgsUP529LwOkzUlgSmD79H3kojXaLfGwQVBgqsofS7EU937rwhybJnOInzFA_VDPXRMo01aQNp234GlEqDfD01I6r7dJfWgNz5HC9AXAJB8Gw&__tn__=kK-y-R
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După mai multe întâlniri, discuții și dezbateri aducând argumente pro și contra vom creiona 
un plan de acțiune pentru 1-2 probleme care afectează un număr mai mare de cetățeni și 
vom începe o campanie de advocacy. 

 
Mulțumim Marinela Anghel (coordonator local) pentru organizarea acestei dezbateri și 
pentru că ai acceptat provocarea noastră de a fi parte din proiect.  

 
Acțiunea a fost organizată de Asociația Pro Democrația și GEAC (Asociația Grupul de 
Educație și Acțiune pentru Cetățenie) și face parte din proiectul SudActiv – Inițiative civice 
intergeneraționale, finanțat prin programul Active Citizens Fund - Romania. 

 
 

  
Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Iuliana Iliescu, Manager de Proiect 
al Asociației Pro Democrația la telefon: 0751.194.718 sau la adresa de e-mail: 
iuliana.iliescu@apd.ro. 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ProDemocratia/?__cft__%5b0%5d=AZWhxVzXcoyeugwz5oGwqL4_csAz6ToHae1jlA9n8J7uBzE8KmzgUhcBTM4NdF7OmAgsUP529LwOkzUlgSmD79H3kojXaLfGwQVBgqsofS7EU937rwhybJnOInzFA_VDPXRMo01aQNp234GlEqDfD01I6r7dJfWgNz5HC9AXAJB8Gw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/AsociatiaGEAC/?__cft__%5b0%5d=AZWhxVzXcoyeugwz5oGwqL4_csAz6ToHae1jlA9n8J7uBzE8KmzgUhcBTM4NdF7OmAgsUP529LwOkzUlgSmD79H3kojXaLfGwQVBgqsofS7EU937rwhybJnOInzFA_VDPXRMo01aQNp234GlEqDfD01I6r7dJfWgNz5HC9AXAJB8Gw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/acfromania/?__cft__%5b0%5d=AZWhxVzXcoyeugwz5oGwqL4_csAz6ToHae1jlA9n8J7uBzE8KmzgUhcBTM4NdF7OmAgsUP529LwOkzUlgSmD79H3kojXaLfGwQVBgqsofS7EU937rwhybJnOInzFA_VDPXRMo01aQNp234GlEqDfD01I6r7dJfWgNz5HC9AXAJB8Gw&__tn__=kK-y-R

