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Cândva în 2011 am citit într-un raport 
inernațional o frază care spunea cam așa: ca 

să poaă merge înaine organizațiile 

neguvernamenale trebuie să se reinveneze și 
să (re)devină relevane pentru ceăeni. Altfel 

vor eșua. O ală cerceare, de daa asa 

realizaă de CeRe, identifica faptul că agenda 
secorului neguvernamenal ese depare de 

agenda publicului. Acesa era, spuneam noi în 

2011 unul dintre motivele pentru care acțiunile 
organizațiilor neguvernamenale nu se bucură 

de sprijinul ceăenilor. 

Astfel, anul 2012 pentru CeRe a fost anul în care, 
poae mai mult decât oricând, am încercat să 

fim relevane pentru comuniae. În lipsa unor 
pareneri reali de discuție la nivel 

guvernamenal, ne-am investit energia în 

comuniae, încercând să  construim puere 
acolo unde oamenii aveau nevoie să lupe 

pentru problemele de care le păsa lor (nu nouă). 

Am început anul în Piaa Universiății, printre 
oamenii care-și strigau agenda și am continuat 

să formăm mici “piee ale universiății” oriunde 

am găsit oameni dornici să lupe pentru 
problemele lor.  

2012 a trecut extrem de repede. Am încheiat 

anul cu convingerea că exigena oamenilor ese 
cheia pentru o (mai) bună guvernare. 

Cuvânt înainte



Și în anul 2012 am urmărit cele patru direcții de acțiune dezvolae anerior: învăare, acțiune, 
promovare și dezvolarea de resurse.

Învăare

Participare publică se poae și “după 

ureche” însă șansele de succes cresc 

atunci când cei implicați au cunoștinele 
și abiliățile necesare  -  prin sesiuni de 

instruire, coaching şi, mai ales, practică: 

campanii de advocacy derulae şi cu 
sprijinul CeRe.  

Acțiunea

Construim propriile noastre 

campanii menie să crească 

transparena auoriăților și să 
lărgească spațiul de participare. 

Promovarea

Participare publică ese încă excepție. 

Participare publică ese încă un concept 

abstract.  

Credem că cei care își asumă curajul 

participării meriă promovați ca să dea 

încredere și alora. Şi vrem să arăăm că 
acese demersuri nu se fac doar de dragul 

democrației, ci au rezulae imediae în viaa 

reală: un serviciu nou pentru un grup 
vulnerabil, un parc amenajat așa cum vor 

locuiorii, o lege mai bună ec.

Resurse 

Nu vrem să avem monopolul soluțiilor bune. 

Viziunea noastră nu poae să devină realiae 

decât dacă și alții pun umărul. Și ca să fie mai 
ușor, atunci când descoperim o reeă de 

succes – cum ar fi de exemplu organizarea 

comuniară – o documenăm și o oferim celor 
care ar vrea să o aplice. 

În 2012 ne-am concentrat și pe cerceare și 

oferim celor ineresați concluziile noastre cu 
privire la resorturile care sau în spaele 

participării publicului la procesul decizional.



CeRe

118 ONG-uri

125 de cetăţeni

400 de ONG-uri

10.000 de cetăţeni

În 2012, CeRe a lucrat cot la cot cu 118 organizaţii neguvernamenale şi 125 de ceăeni care şi-au asumat un rol 
de lider în comuniăţile sau pentru cauzele lor. 

Împreună, am mobilizat în acţiuni direce de advocacy alţi 10.000 de oameni şi ale 400 de organizaţii 

neguvernamenale. 



Pentru oamenii nemulţumiţi de cum sunt 

lucrurile în jurul lor, CeRe a construit în 2011 

PAS – Serviciul Permanent de Asisenă 

pentru Advocacy. Ese un serviciu dedicat 

celor care vor să schimbe decizii publice: de 

la a convinge o primărie să amenajeze un 

parc până la a modifica o lege injusă.  

Suportul nostru ese şi eoric (construirea 

unei straegii) şi practic (mergem alături de 

iniţiaori pe eren pentru strâns semnături, 

înâlniri cu auoriăţile, dar şi pentru marşuri 

în stradă).

Prin PAS ne dorim ca mai mule hoărâri 

luae de guvernanţi să corespundă dorinelor 

şi nevoilor guvernaţilor. Şi ne mai dorim ca 

ot mai mulţi oameni şi organizaţii să câştige 

puere, încredere şi experienă în influenarea 

unei decizii publice. Pentru că ese nevoie de 

o masă critică de oameni implicaţi pentru a 

avea o democraţie care funcţionează. 

PAS-ul înainte



Organizaţiile iniţiaoare doreau să modifice cele două ordine de ministru care sabilesc crieriilor medico-
psihosociale pe baza cărora se sabileşe încadrarea în grad de handicap la copii, respectiv adulţi (Ordinul 

725/2002 şi Ordinul 762/1992/2007).  În acesea ordine, autismul era asimilat reardului minal, ceea ce antrena 

diagnosticarea greşiă a persoanelor cu tulburări din spectrul autismului (TSA) şi restricţionarea accesului la 
serviciile şi faciliăţile şi aşa limiae pentru persoanelor cu dizabiliăţi. La un an după ce au ieşit în stradă, 

cele două ordine erau modificae. 

Am 36 de ani. Deci probabil, dacă sunt norocoasă, încă 
vreo 30 de ani în care să mai am energia de a face ceva 
astfel încât băiatul meu cu autism, devenit atunci adult, să 

beneficieze de servicii umane în ţara în care s-a născut şi în 
care va trăi mult timp şi după ce eu nu voi mai fi aici să-l 

ajut. Mi-e greu însă să cred că dacă nu s-a făcut ceva în 23 
de ani, se va face în următorii 30.

Andreea Sorescu, 
Asociaţia Învingem Autismul

Sursă - Adevărul, 28 ianuarie 2013

Legi mai bune pentru persoanele 

cu tulburări din spectrul autist



CINE
Asociaţia	  Învingem	  Au0smul,	  

Asociaţia	  Naţională	  pentru	  Copii	  şi	  
Adulţi	  cu	  Au0sm	  din	  România	  (ANCAAR)	  
filiala	  Craiova,	  Romanian	  Angel	  Appeal,	  

Centrul	  pentru	  Resurse	  Juridice,	  Federaţia	  
pentru	  Drepturi	  şi	  Resurse	  pentru	  
Persoanele	  cu	  Tulburări	  în	  Spectrul	  

Au0st	  (FEDRA)

CE

2	  pe0ţii	  semnate	  de	  6200	  de	  

oameni

100	  de	  par0cipanţi	  la	  un	  marş	  de	  protest

Întâlniri	  cu	  factori	  de	  decizie

Par0cipare	  la	  grupuri	  de	  lucru	  
interministeriale

Mass	  media	  şi	  social	  media	  

Rezultat 

cele	  două	  ordine	  au	  fost	  
modificate,	  iar	  ONG-‐urile	  fac	  
parte	  din	  grupul	  care	  va	  
elabora	  normele	  de	  
aplicare	  ale	  acestora



Începând cu sepembrie 2011, Grupul de Iniţiativă Callatis-Drumul Taberei a lupat pentru modernizarea 
Parcului Istru. Parcul, aflat în mijlocul cartierului şi frecvenat zilnic de zeci de copii şi părinţi, era într-o sare 

de degradare avansaă. Grupul a întrebat comuniaea ce amenajări îşi doreşe, a colecat semnături de 

suţinere şi a făcut mai mule demersuri pe lângă auoriăţi. După 9 luni, parcul arăa aşa cum îşi doresc 
ceăenii. Succesul a fost sărăbăorit în comuniae şi a pregătit erenul pentru urmăoarea acţiune a 

grupului. 

callatis-drumultaberii.blogspot.ro 

ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei 

vimeo.com/45117991

Modernizarea Parcului Istru

http://callatis-drumultaberii.blogspot.ro
http://callatis-drumultaberii.blogspot.ro
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei
http://vimeo.com/45117991
http://vimeo.com/45117991
http://vimeo.com/45117991
http://vimeo.com/45117991


CINE

Un	  grup	  de	  5	  cetăţeni	  ac0vi,	  

care	  a	  mobilizat	  suportul

	  altor	  330	  de	  vecini

CE

2	  pe0ţii	  către	  ADPDU	  cu	  130	  de	  semnături

Par0cipare	  la	  4	  audienţe/	  întâlniri	  cu	  directorul	  şi	  directorul	  

adjunct	  ADPDU	  Sector	  6

Par0cipare	  la	  3	  şedinţe	  de	  consiliu	  local	  şi	  la	  1	  dezbatere	  publică

Mai	  multe	  email-‐uri	  trimise	  către	  directorul	  adjunct	  al	  ADPDU	  Sector	  6

1	  sesiune	  de	  responsabilizare	  cu	  Administraţia	  Domeniului	  Public	  şi	  Administraţie	  

Urbană	  (ADPDU)	  Sector	  6,	  consilieri	  locali,	  Poliţia	  Locală	  Sector	  6	  şi	  Direcţia	  Gospodărire	  

Locală,	  cu	  par0ciparea	  a	  100	  de	  părinți	  și	  copii

1	  eveniment	  de	  inaugurare	  şi	  sărbătorire	  a	  Parcului	  Istru	  reamenajat	  şi	  de	  

consultare	  a	  comunităţii	  cu	  privire	  la	  următoarele	  acţiuni,	  cu	  par0ciparea	  

autorităților	  publice	  locale	  și	  a	  comunității	  (100	  de	  

par0cipanți	  din	  comunitate	  și	  2	  reprezentanți	  ai	  

Consiliului	  Local	  Sector	  6)	  

Rezultat 

Reamenajarea	  Parcului	  
Istru	  –	  alocare	  bugetară	  de	  
290.000	  RON	  (aprox.	  21.000	  

EUR)	  din	  bugetul	  
Sectorului	  6



În 2011, Direcţia de Sănăae Publică) (DSP)a verificat apa din 11 fânâni din satul Mărginenii de Jos, comuna 
Filipeştii de Târg, judeţul Prahova şi a declarat că 10 din acesea sunt infecae microbiologic. Rezulaele 

analizelor au fost trimise Primăriei cu instrucţiuni asupra măsurilor ce trebuie luae în acest caz: informarea 

populaţiei, etichearea fânânilor infecae, inerzicerea consumului de apă din sursele încă necontrolae şi 
curăarea apei.  Însă Primăria nu început nici un demers de rezolvare a situaţiei.  

Cei de la Asociaţia Legio Lex Populi și-au propus să deermine auoriăţile publice locale ca pe ermen scurt 

să ia măsuri de eticheare a fânânilor şi de curăare a acesora, iar pe ermen lung să realizeze reeaua de 
apă şi canalizare.

Fântânile din Mărginenii de Jos



CINE

Asociaţia	  Legio	  Lex	  Populi	  din	  
comuna	  Filipeș0i	  de	  Târg	  (Prahova).	  

CE
Cereri	  de	  informaţii	  de	  la	  Direcţia	  de	  
Sănătate	  Publică	  asupra	  pericolului	  

consumului	  de	  apă	  infectată	  și	  asupra	  posibileleor	  
soluții	  de	  curățare.	  

Discuţii	  cu	  medicii	  de	  familie	  din	  comună	  pentru	  a	  se	  
obține	  informații	  cu	  privire	  la	  efectele	  consulmului	  de	  apă	  

asupra	  locuitorilor	  și	  asupra	  cazurilor	  de	  îmbolnăviri.

Discuţii	  cu	  consilierii	  locali	  din	  Mărginenii	  de	  Jos	  pentru	  
a	  obține	  sprijinul	  lor	  în	  abordarea	  acestui	  subiect	  în	  

ședințele	  de	  Consiliu	  Local.	  

Întâlnire	  cu	  primarul	  și	  4	  consilieri	  
locali.	  

Rezultat 

Primăria	  a	  lipit	  afișe	  cu	  
informații	  aspra	  situației	  apei	  
pe	  fântânile	  din	  Mărgineni.

Campania	  este	  în	  derulare	  



În comuna Filipeştii de Târg exisa o biblioecă doar cu numele: accesul era limiat de programul biblioecarei 
care lucra în majoriaea timpului la deparamentul de asisenă din cadrul Primăriei, spaţiul era mic şi 

insalubru, nu exisau calculaoare și inernet. Asociația Legio Lex Populi a vrut o biblioeca adevăraă, care 

să servească celor aproximativ 8,000 de ceăeni ai localiăţii servicii pe măsura nevoilor lor.

Timp de 8 luni, cei la Legio Lex au mers la Primărie, au discuat cu consilierii locali, au organizat evenimene 

publice, i-au luat ca aliați pe cei din corul comunei, au organizat sesiuni de formare în domeniul informatic 
pentru volunarii Asociaţiei, tineri din comună şi biblioecară, au adus 3 calculaoare şi au participat la oae 

ședinele de consiliu local.

În aprilie 2013 a avut loc deschiderea oficială. Împreună cu biblioecara, volunarii Asociației oferă instruire 

gratuiă în domeniul informatic. Asociația a început și formarea unui grup de lucru cu ceăenii dornici să 

conceapă un program cultural în noua biblioecă. 

www.facebook.com/allpprahova

www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunala-Filipestii-de-Targ

bibliotecacomunalafilipestiidetarg.blogspot.ro

Campania Biblioteca si în satul meu ,

https://www.facebook.com/allpprahova?fref=ts
https://www.facebook.com/allpprahova?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunala-Filipestii-de-Targ/483994908289896?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunala-Filipestii-de-Targ/483994908289896?fref=ts
http://bibliotecacomunalafilipestiidetarg.blogspot.ro/
http://bibliotecacomunalafilipestiidetarg.blogspot.ro/
http://bibliotecacomunalafilipestiidetarg.blogspot.ro/
http://bibliotecacomunalafilipestiidetarg.blogspot.ro/


CINE

Asociaţia	  Legio	  Lex	  Populi	  din	  
comuna	  Filipeș0i	  de	  Târg	  

(Prahova),	  care	  a	  mobilizat	  alţi	  

100	  de	  oameni.	  

CE

1	  întâlnire	  cu	  primarul	  comunei	  pentru	  a	  discuta	  

situația	  actuală	  și	  pentru	  a	  găsi	  soluții.	  

1	  eveniment	  public	  de	  promovare	  a	  biblioteci	  ca	  spaţiu	  dedicat	  

ac0vităţilor	  culturale	  şi	  ca	  resursă	  pentru	  comunitate,	  la	  care	  au	  par0cipat	  şi	  
reprezentanţi	  ai	  Primăriei	  şi	  Consiliului	  Local.	  

1	  întâlnire	  cu	  consilieri	  locali,	  profesori	  și	  bibliotecara.	  Consilieri	  prezenţi	  au	  promis	  să	  

aducă	  pe	  agenda	  următoarei	  şedinţe	  de	  consiliu	  situaţia	  bibliotecii	  închise	  publicului.

1	  întâlnire	  între	  consilierii	  deja	  implicaţi	  şi	  Primar	  pe	  tema	  solicitărilor	  Asociației.	  

1	  vizită	  cu	  viceprimarul	  la	  biblioteca	  pentru	  a	  căuta	  soluții	  de	  mărire	  a	  spațiului.	  

Seara,	  la	  ședința	  de	  Consiliu	  Local,	  aceș0a	  au	  prezentat	  situația	  și	  posibilele	  
soluții	  propuse	  de	  ei	  şi	  de	  Asociaţie.	  

Par0cipând	  la	  un	  concurs,	  Asociația	  a	  reușit	  să	  câș0ge	  3	  

calculatoare	  pe	  care	  le-‐a	  pus	  la	  dispoziţia	  bibliotecii.	  

Rezultat 

O	  bibliotecă	  renovată,	  într-‐un	  
spaţiu	  adecvat,	  cu	  program	  

zilnic,	  o	  bibliotecară	  dedicată	  şi	  
pregăTtă	  profesional	  şi	  3	  
calculatoare	  conectate	  la	  

internet.	  



Campania a pornit de la defrişările masive de copaci care s-au desfăşurat pe lungimea viioarei magistrale 
de metrou M5 în vederea construirii saţiilor de metrou şi a gurilor de acces, care presupunea ăieri masive 

de copaci (s-au dat 12 avize pentru ăierea a 970 de copaci şi au fost soliciae avize suplimenare pentru noi 

defrişări). Grupul a soliciat reevaluarea proiectului în vederea găsirii de soluţii alernative care să reducă 
impactul negativ asupra mediului şi reluarea consulărilor publice pe aceasă emă, inclusiv pe marginea 

planului de refacere a spaţiului verde afecat în urma finalizării construcţiei liniei de metrou.

 „Ca urmare a propunerilor Dumneavoastră şi a măsurilor luate, prin reanalizarea 
posibilităţilor de construire a liniei de metrou şi de diminuare a afectării vegetaţiei din 
zonă, considerăm că se vor defrişa cu cea. 500 de arbori şi arbuşti mai puţin faţă de 
numărul inventariat iniţial.” 

Răspuns de la directorul general al METROREX
Gheorghe Udrişte

Campania Salvăm Copacii



CINE

6	  cetăţeni	  din	  Drumul	  Taberei,	  

zona	  Romancierilor,	  indignaţi	  de	  
tăierile	  masive	  de	  copaci	  de	  pe	  
lungimea	  viitoarei	  magistrale	  de	  
metrou	  M5	  (Drumul	  Taberei	  -‐	  

Pantelimon)	  Tronson	  1.

CE

Pe0ţie	  online	  semnată	  de	  229	  de	  persoane

Scrisori	  şi	  apeluri	  către	  Primăria	  Municipiului	  Bucureş0,	  către	  
METROREX	  şi	  către	  Garda	  Naţională	  de	  Mediu

1	  întâlnire	  cu	  reprezentanţi	  ai	  Direcţiei	  de	  Mediu	  din	  cadrul	  Primăriei	  

Municipiului	  Bucureş0,	  alte	  două	  întâlniri	  cu	  Directorul	  General	  al	  
METROREX	  şi	  discuţii	  cu	  Primarul	  General.

1	  solicitare	  către	  Agenţia	  Naţională	  pentru	  Protecţia	  Mediului	  în	  

care	  se	  cerea	  inventarul	  defrişărilor	  şi	  procesele	  verbale	  ale	  
dezbaterilor	  publice	  organizate	  de	  această	  ins0tuţie	  cu	  

privire	  la	  proiectului	  de	  construcţie	  a	  liniei	  de	  
metrou.Rezultat 

„Sistarea	  tuturor	  lucrărilor	  de	  defrişare	  
avizate	  în	  zona	  Magistralei	  5	  de	  

Metrou.”	  (răspuns	  Garda	  Naţională	  de	  Mediu,	  
Nr.	  146/03.02.2012).	  

Modificarea	  proiectului	  (inclusiv	  viitoarele	  staţii	  de	  
metrou	  şi	  guri	  de	  acces)	  as[el	  încât	  lucrările	  să	  
afecteze	  într-‐o	  măsură	  mai	  mică	  spaţiul	  verde.

500	  de	  arbori	  salvaţi.



Cartierul Şarât din Câmpia Turzii, judeţul Cluj ese izolat de restul oraşului prin liniile de cale feraă. Exisă un 
singur drum ocolior, prevăzut cu barieră, însă fără trotuar. Din aceasă cauză, locuiorii cartierului 

(aproximativ 5.000) sunt obligaţi la un ocol de 3 km pentru a traversa liniile de cale feraă în mod 

regulamenar. Practica locului ese însă de a traversa liniile de cale feraă prin locurile nepermise, punându-şi 
astfel viaa în pericol. Grupul afecat ese un întreg cartier care nu are o legătură pieonală cu oraşul, dar 

mai ales copiii care trec zilnic la şcoală.

Asociaţia pentru Proecţia Consumaorilor şi ceăenii cartierului Şarât vor să deermine auoriăţile publice 

direct responsabile (CFR S.A. şi Miniserul Transporturilor) să asigure condiţii sigure de traversare a şinelor de 

cale feraă din oraş, prin construirea unui pasaj suberan.

Trenul trece şi prin Câmpia Turzii



CINE

Cetățenii	  car0erului	  Șarât	  și	  
Asociația	  pentru	  Protecția	  
Consumatorilor,	  susţinuţi	  de	  

Asociaţia	  Națională	  a	  Birourilor	  de	  
Consiliere	  pentru	  Cetățeni.

CE
Campanie	  de	  trimitere	  de	  cărţi	  poştale	  cu	  

invitaţii	  la	  sesiunea	  de	  responsabilizare	  –	  400	  de	  

cărţi	  poştale	  trimise	  celor	  direct	  responsabili	  de	  rezolvarea	  
problemei	  -‐	  Directorul	  General	  al	  CFR	  S.A,	  şi	  Ministrul	  

Transporturilor	  şi	  Infrastructurii.

1	  sesiune	  de	  responsabilizare	  pe	  tema	  condiţiilor	  de	  

traversare	  a	  şinelor	  de	  cale	  ferată	  din	  oraş,	  cu	  
par0ciparea	  primarului,	  viceprimarului,	  unor	  
consilieri	  locali,	  reprezentanţi	  ai	  CFR	  şi	  ai	  

Consiliului	  Judeţean	  Cluj.

Rezultat 

Primăria	  Câmpia	  Turzii	  a	  alocat	  suma	  de	  

15.000	  lei	  în	  bugetul	  local	  pe	  2013	  pentru	  
un	  „Studiu	  de	  soluţii	  privind	  fluidizarea	  traficului	  

pietonal	  între	  CarTerul	  Şarât	  şi	  restul	  municipiului."

Promisiuni:	  alocarea	  unei	  sume	  de	  bani	  din	  
bugetul	  CFR	  pentru	  construirea	  provizorie	  a	  

unei	  treceri	  pietonale	  la	  nivel	  cu	  calea	  
ferată,	  pe	  baza	  studiului	  realizat	  de	  

Primărie.	  

Campania	  este	  în	  derulare	  



Lacurile Gheorgheni despart trei mari cartiere din Cluj: Gheorgheni, Mărăşti şi Între Lacuri. Iniţial, aceasa era 
o zonă liniştiă, fără trafic auo, însă mall-ul aflat lângă lacuri a decis să construiască o şosea fără trotuar pe 

malul lacului pentru a deservi parcarea suberană, împiedicând astfel ceăenii să se mai poaă plimba sau 

alerga în condiții de sigurană.  Atunci a apărut S.O.S. Lacurile Gheorgheni, o iniţiativă de oprire a traficului 
auo în zonă. 

www.facebook.com/sos.lacurilegheorgheni

SOS Lacurile Gheorgheni

http://www.facebook.com/sos.lacurilegheorgheni
http://www.facebook.com/sos.lacurilegheorgheni


CINE

	  Un	  grup	  de	  cetăţeni,	  coagulat	  
sub	  numele	  S.O.S.	  Lacurile	  
Gheorgheni,	  care	  a	  mobilizat	  

alţi	  500	  de	  clujeni.

CE
Au	  alergat	  la	  Maratonul	  Internaţional	  Cluj	  cu	  

tricouri	  cu	  mesaje.	  

Au	  protestat	  pe	  malul	  lacului,	  alături	  de	  organizaţii	  civice	  şi	  de	  
şcoli.

Au	  protestat	  pe	  malul	  lacului	  prin	  ac0vităţi	  spor0ve,	  picnic	  şi	  au	  făcut	  o	  
dezbatere	  pentru	  a	  propune	  soluţii	  de	  amenajare	  a	  zonei.

Au	  organizat	  o	  expoziţie	  cu	  planuri	  de	  amenjare	  realizate	  de	  studenţii	  de	  la	  
Facultatea	  de	  Arhitectură	  din	  Cluj.

Au	  organizat	  un	  „picnic	  civic”,	  cu	  desene	  pe	  asfalt,	  	  ateliere	  civice	  
pentru	  adulţi	  şi	  cu	  o	  campanie	  de	  cărţi	  poştale	  adresate	  de	  

locuitori	  primarului	  Boc.	  

Au	  par0cipat	  la	  şedinţa	  consiliului	  local	  pentru	  a	  
prezenta	  cărţile	  poştale	  consilierilor	  şi	  

jurnaliş0lor.

Rezultat 

Închiderea	  circulaţiei	  
auto	  pe	  malul	  Lacului	  

Gheorgheni.	  

"De aici înainte, în jurul lacului Gheorgheni circulaţia va fi închisă şi spaţiul va 
fi redat pietonilor, pentru a fi folosit ca atare şi nu se vor mai folosi maşini. 
Decizia privind circulaţia este definitivă, nu se va mai deschide circulaţia", a 
precizat Emil Boc. Primarul Cluj-Napoca. "E şi o solicitare mai veche a ONG-
urilor, o solicitare de bun simţ, pe care noi suntem acum în măsură să o punem 
în aplicare", a completat Boc.



Campania “Microhidrocentrale pe râul Topolog” (Argeş), prin care CeRe l-a susţinut pe Ovidiu 

Mihuţ în lupa sa împotriva distrugerii râurilor de  mune din Făgăraş prin construirea ilegală de 

microhidroncetrale. CeRe a mobilizat suportul financiar al mai mulor donaori şi al World Wide Fund pentru 
a realiza un studiu de biodiversiae care poae demonstra că iniţierea construirii de microhidrocentrale pe 

râul Topolog afecează iremediabil ecosisemul local.  Studiul ese în curs de realizare (are două eape,  

ambele în 2013), iar CeRe va fi alături de Ovidiu Mihuţ pentru a folosi rezulaele acestuia în faa auoriăţilor 
compeene. 

Campania “Tinerii vor pe agenda publică”, prin care CeRe a fost alături de Aliana Naţională a 

Organizaţiilor Studeneşti din România (ANOSR) în efortul lor de a promova „Scrisoareadeschisă pentru 

viiorul României”. Cele 10.000 de semnături adunae de ANOSR au fost depuse în ianuarie 2013 printr-o 
petiţie de 100m lungime, atrăgând aenţia primului-ministru, miniştrilor, parlamenarilor şi presei asupra 

necesiăţii de a investi în tinerii de azi. 

Campania pentru Muzeul Aviației, prin care CeRe a susţinut un grup de asociaţii ale pasionaţilor de 

aviaţie în efortul lor de a transforma Muzeul Aviaţiei într-o instituţie de cultură modernă şi atractivă.  Cu 
ocazia Nopţii Muzeelor (2012), au fost colecae pese 300 de cărţi poşale cu sugestii de îmbunăăţire 

adresae de viziaorii Muzeului instituţiilor care au responsabiliăţi în dezvolarea acestuia. Demersul ese 

suspendat în lipsa unei organizaţii care să îşi asume rolul de coordonaor al campaniei.

CeRe a mai suţinut prin Programul PAS şi 

următoarele iniţiative: 



CeRe a început organizarea comuniară în București în oamna anului 2009 pentru că ni s-a părut  
răspunsul potrivit la mule dintre problemele de care ne izbim, de la scepticism și apatie la lipsa sau 
ineficiena implicării ceăenilor în deciziile publice care îi afecează zi de zi, la nivel local, în cartierul și 
orașul lor. 

Organizarea comuniară ese o modaliae prin care ceăenii unei comuniăţi se reunesc în jurul 
unor inerese comune şi actionează de comun acord pentru ameliorarea concreă a caliăţii vieţii în 
cartierul în care locuiesc. Aceasa implică pe de o pare identificarea unor probleme care îi afecează 
pe majoriaea locuiorilor acelui cartier şi a eventualelor soluţii, iar pe de ală pare organizarea de 
către ceăenii înşişi a unor acţiuni prin care să atragă aenţia auoriăţilor compeene asupra 
problemelor şi a căilor de rezolvare propuse. Ceăenii influenează astfel în mod direct procesul de 
luare a deciziilor publice care vizează respectiva comuniae. Straegia folosiă pentru a se face auziţi 
diferă în mare măsură de reactiviaea facorilor de decizie. Atunci când negocierea şi colaborarea cu 
auoriăţile nu dă roade, ceăenii pot recurge la actici de confrunare şi presiune pentru a-şi atinge 
obiectivele. 

Organizarea comuniară nu presupune numai rezolvarea anumior probleme concree ale comuniăţii. 
Câştigarea unor cauze comune va da oamenilor încrederea că lucrurile pot fi schimbae în bine şi că 
mersul comuniăţii depinde şi de gradul lor de implicare. Pe ermen lung, organizarea comuniară 
implică formarea unor asociaţii de ceăeni durabile şi capabile să acţioneze în ineresul comuniăţii în 
relaţia cu auoriăţile publice.

Programul de organizare comuniară al CeRe se axează în acest moment pe trei direcții:   

1. Construirea unor organizații/grupuri civice puernice în relația cu decidenții în 4 zone din 
București (Lacul Tei, Favorit și Callatis din Drumul Taberei și Panelimon) 

a. coagularea unor grupuri de inițiativă și asisarea acesora în derularea propriilor 
campanii de advocay pentru soluționarea problemelor locale; 

b. dezvolarea abiliăților și cunoștinelor membrilor grupurilor de inițiativă prin asisena 
oferiă de organizaorii comuniari individual și grupului și prin aeliere,  schimburi de 
experienă, instruiri sau înâlniri cu ale organizații și experți relevanți; 

c. consolidarea și lărgirea grupurilor de inițiativă care să devină ulerior organizații civice 
de sine săăoare. Încurajăm grupurile să atragă consant noi membri, să organizeze 

Organizarea comunitară



periodic consulări în cartier și să dezvole mecanisme inerne de luare a 
deciziilor și de lucru în echipă și un mod democratic și transparent de a lucra în și 
cu comuniaea din care fac pare. 

2. Faciliarea de schimburi de experienă pentru organizaorii comuniari, membrii grupurilor 
de inițiativă din București și ale persoane ineresae să învee și să practice organizarea 
comuniară. În perioada 2010-2012 am vizat urmăoarele ări: Slovacia, Polonia, Germania, 
Ungaria, Republica Moldova, Saele Unie. Din oamna anului 2011,  am  oferit 
posibiliaea unor inernshipuri de 6 săpămâni în Saele Unie, grație unui proiect 
finanat de Deparamentul de Sat american.

3. Promovarea meodei de organizare comuniară la nivel național și european. Din 2010, 
CeRe ese membru activ în Reeaua Europeană de Organizare Comuniară -ECON, reea 
informală de organizații neguvernamenale din 8 ări care promovează meoda de 
organizare comuniară în Europa. 

ECON ese o reea informală de organizații neguvernamenale din 8 ări care aplică și 
promovează meoda de organizare comuniară la nivel european. Reeaua, care a luat nașere 
în 2008, și-a propus să ofere sprijin organizațiilor membre prin instruiri, consulană, networking 
și schimb de experienă. 

În anul 2012, ECON a continuat să ofere consulană organzațiilor membre și a organizat 
traininguri și schimburi de experienă aât pentru organizaori comuniari, cât și pentru lideri din 
comuniăți. În oamna anului 2012, organizațiile membre din Republica Moldova au găzduit 
înâlnirea anuală ECON care a reunit organizaori comuniari și lideri din reea și care a avut ca 
emă principală de discuție trecerea de la nuclee de inițiativă civică la organizații comuniare. 
Mai mult, pentru a promova rezulaele meodei de organizare comuniară, ECON a realizat o 
colecție de studii de caz din 6 ări membre și le-a publicat sub forma unei broșuri - http://
econnet.eu/media/handbook__online.pdf

a.

http://econnet.eu/media/handbook__online.pdf
http://econnet.eu/media/handbook__online.pdf
http://econnet.eu/media/handbook__online.pdf
http://econnet.eu/media/handbook__online.pdf


Grupul din Lacul Tei a lupat în 2012 împotriva îngrădirii abuzive a unei porţiuni de un hecar din Parcul 
Circului şi tranformării acestui spaţiu verde în mini grădină zoo. În 2013, grupul îşi doreşe ca ca Parcul Circului 

să nu fie afecat de inerese imobiliare, să fie întreţinut şi amenajat corespunzăor. O pare din grup îşi 

doreşe îmbunăăţirea transportului public în comun şi conecarea cartierului Lacul Tei de metrou şi de 
centrul Capialei. 

“Locuitorii din cartierul Lacul Tei vor protesta, sambata, nemultumiti de decizia Primariei Capitalei 
de a da in administrarea Circului Globus 11.050 mp din suprafata Parcului Circului pentru 
amenajarea menajeriei. Terenul a fost imprejmuit, iar accesul riveranilor interzis. Pentru a-si 
sustine cauza riveranii au trimis municipalitatii, pe 10 mai, si o petitie semnata de 1.300 de 
oameni.” 

http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-12269956-locuitorii-din-cartierul-lacul-tei-
protesteaza-sambata-impotriva-deciziei-primariei-capitalei-folosinta-circului-globus-11-000-din-
parcul-circului.htm 

Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei



CINE

Un	  grup	  informal	  de	  aproxima0v	  20	  de	  

locuitori	  din	  car0erul	  Lacul	  Tei	  care	  “acţionează,	  pe	  
bază	  de	  voluntariat,	  pentru	  apărarea	  drepturilor	  

cetăţenilor	  din	  această	  zonă,	  pentru	  îmbunătăţirea	  
dialogului	  cu	  autorităţile	  şi	  ins0tuţiile	  publice	  asupra	  

modului	  de	  rezolvare	  a	  problemelor	  importante	  apărute	  
în	  car0er.”	  Citat	  din	  Ileana	  Stănescu,	  membră	  a	  

grupului	  de	  iniţia0vă.	  
Au	  mobilizat	  în	  acţiunile	  lor	  aproape	  

1500	  de	  alţi	  cetăţeni.	  

CE
Au	  organizat	  o	  adunare	  în	  Parcul	  Circului	  la	  

care	  au	  par0cipat	  aproxima0v	  70	  de	  locuitori	  pentru	  

a	  discuta	  despre	  îngrădirea	  unei	  porţiuni	  din	  Parcul	  Circului	  şi	  
darea	  ei	  în	  folosinţa	  Circului	  Globus	  pentru	  a-‐şi	  caza	  animalele.	  

Au	  depus	  o	  pe0ţie	  semnată	  de	  1.300	  de	  persoane	  prin	  care	  grupul	  a	  

cerut	  acces	  liber	  în	  Parcul	  Circului,	  demontarea	  gardurilor	  şi	  a	  ţarcurilor	  de	  
animale.

Au	  trimis	  1	  	  scrisoare	  deschisă	  către	  Primarul	  General	  al	  Municipiului	  Bucureş0.	  

Au	  organizat	  un	  protest	  în	  Parcul	  Circului	  la	  care	  au	  par0cipat	  peste	  80	  de	  

persoane.	  

Au	  făcut	  o	  cerere	  de	  revocare	  a	  hotărârii	  prin	  care	  Consiliul	  General	  al	  
Municipiului	  Bucureş0	  a	  dat	  în	  administrare	  Circului	  Globus	  11.050	  mp	  din	  

Parcul	  Circului.

Au	  par0ciparea	  la	  2	  şedinţe	  ale	  Consiliul	  General.
Au	  fost	  în	  audienţă	  la	  directorul	  Direcţiei	  de	  Mediu	  din	  Primăria	  

Municipiului	  Bucureş0,	  la	  directorul	  adjunct	  al	  
Administraţiei	  Lacuri,	  Parcuri	  şi	  Agrement	  

Bucureş0	  (ALPAB)	  şi	  la	  Primarul	  
Bucureş0ului.	  

Rezultat 

Subiectul	  Parcului	  Circului	  
care	  este	  apărat	  de	  locuitori	  a	  

avut	  peste	  20	  de	  apariţii	  în	  presă,	  
cu	  materiale	  în	  presa	  scrisă	  şi	  
audio-‐vizuală	  –	  Hotnews,	  TVR,	  

Realitatea	  TV,	  Agerpress,	  
Adevărul,	  Evenimentul	  Zilei	  

etc.	  

Blogul grupului: http://laculteiinfo.wordpress.com/ 

http://laculteiinfo.wordpress.com/
http://laculteiinfo.wordpress.com/


Grupul Iniţiativa Favorit ese un grup informal de ceăeni/locuiori din cartierul Drumul Taberei, zona Favorit, 
cu vârse cuprinse între 17 și 80 de ani. Din mai 2010, grupul lupă pentru urgenarea reabiliării fostului 

cinemaograf Favorit și transformarea acestuia într-un Centru Cultural Comuniar. După ce în 2011 au reuşit 

să convingă auoriăţile că Favoritul ese un proiect dorit şi imporant pentru comuniae, în 2012 au obţinut 
realizarea documenaţiei ehnice necesare pentru demararea acestui proiect, iar în 2013 Consiliul Local a 

alocat pese 2 milioane de EUR pentru transformarea planurilor în realiae – grupul şi-a asumat rolu de 

câine de pază al acesor inenţii. 

Blogul grupului: hjp://ini0a0vafavorit.blogspot.com	  

Grupul Iniţiativa Favorit

http://initiativafavorit.blogspot.com/
http://initiativafavorit.blogspot.com/


CINE

Un	  grup	  de	  aproxima0v	  

15-‐20	  persoane	  care	  a	  

mobilizat	  în	  acţiuni	  alţi	  

150	  de	  oameni.	  

CE
Au	  par0cipat	  la	  dezbaterea	  publică	  pe	  

marginea	  proiectului	  de	  rec0ficare	  a	  bugetului	  local	  	  și	  
au	  trimis	  o	  propunere	  scrisă	  de	  modificare	  a	  acestuia	  

semnată	  de	  aproxima0v	  100	  de	  persoane,	  pentru	  alocarea	  de	  

fonduri	  suplimentare	  pentru	  reabilitarea	  Cinematografului	  Favorit	  

Au	  organizat	  un	  forum	  de	  candidaţi	  cu	  întrebări	  legate	  de	  urgentarea	  
reabilitării	  cinematografului	  Favorit	  .	  imediat	  după	  alegeri,	  au	  trimis	  o	  scrisoare	  
noului	  primar	  caruia	  i-‐au	  solicitat	  o	  întâlnire,	  reamin0ndu-‐i	  promisiunile	  făcute	  cu	  

ocazia	  formului.	  	  

Au	  par0cipat	  	  constant	  la	  şedinţele	  consiliului	  local	  al	  sectorului	  (8	  şedinţe	  în	  2012),	  

au	  adresat	  întrebări	  și	  interpelari	  (la	  6	  dintre	  aceste	  şedinţe),	  au	  înaintat	  7	  scrisori	  

și	  o	  pe0ție.

Au	  sesizat	  Prefectura	  şi	  Avocatul	  Poporului	  cu	  privire	  la	  nerespectarea	  de	  către	  
Primăria	  Sectorului	  6	  a	  legilor	  privind	  accesul	  la	  informaţii	  de	  interes	  public	  si	  

a	  transparenţei	  decizionale	  în	  administrația	  publică;

Au	  informat	  permanent	  mass-‐media	  şi	  locuitorii	  car0erului	  

(aproxima0v	  10.000	  de	  locuitori)	  despre	  acțiunile	  

grupului	  şi	  reacţiile	  primăriei.	  

Blogul grupului: http://laculteiinfo.wordpress.com/ 

http://laculteiinfo.wordpress.com/
http://laculteiinfo.wordpress.com/


Rezultat 

Consiliul	  Local	  al	  Sectorului	  6	  a	  alocat	  in	  bugetul	  

local	  2012	  suma	  de	  800.00	  lei	  pentru	  realizarea	  
Proiectului	  Tehnic	  Favorit.	  Primăria	  a	  organizat	  licitaţia	  şi	  a	  

atribuit	  contractul	  de	  achiziţii.

Consiliul	  Local	  al	  sectorului	  6	  a	  diminuat	  la	  157.000	  EUR	  cele	  2,3	  
milioane	  EUR	  prevazute	  pentru	  relizarea	  a	  3	  grupuri	  statuare.	  Diferenţa	  a	  fost	  

realocată	  construirii	  de	  parcări	  supraterane	  în	  sector.

Primăria	  Sectorului	  6	  a	  organizat	  o	  dezbatere	  publică	  pe	  marginea	  proiectului	  de	  
recTficare	  a	  bugetului	  pe	  2012,	  la	  cererea	  cetăţenilor.

Primaria	  sectorului	  6	  a	  igenizat	  şi	  a	  securizat	  cinematograful	  Favorit	  (acesta	  
devenise	  un	  pericol	  pentru	  sănătatea	  şi	  securitatea	  locuitorilor	  din	  zonă).

Primaria	  sectorului	  6	  a	  invitat	  grupul	  pentru	  prima	  dată	  la	  o	  sesiune	  de	  discuții	  
pe	  marginea	  Proiectului	  Tehnic	  Favorit.	  La	  întâlnire	  au	  parTcipat	  primarul	  
sectorului	  6,	  consilieri	  locali,	  arhitectul	  şef	  al	  primariei,	  arhitectul	  a	  cărui	  

firmă	  a	  realizat	  Proiectul	  Tehnic,	  reprezentanți	  ai	  presei.

Primaria	  sectorului	  6	  a	  realizat	  o	  pagină	  web,	  de	  informare	  a	  
cetăţenilor,	  a	  etapelor	  de	  realizare	  a	  Centrului	  Cultural	  

Favorit:	  hlp://www.cinemafavorit.ro.

Blogul grupului: http://laculteiinfo.wordpress.com/ 

http://www.cinemafavorit.ro
http://www.cinemafavorit.ro
http://laculteiinfo.wordpress.com/
http://laculteiinfo.wordpress.com/


Grupul de Inițiativă Callatis-Drumul Taberei ese un grup informal, format din locuiori ai cartierului 
Prelungirea Ghencea, zona Callatis, în vara anului 2010, din dorina de a rezolva probleme comune  apărue la 

nivel local. În prezent grupul are 5 membri activi. În 2012, grupul s-a concentrat pe reamenajarea Parcului Istru 

şi a alor zone din cartier. 

În urma consultării comunităţii realizate în timpul evenimentului de sărbătorire a Parcului Istru, 
Grupul a adoptat o nouă problemă de interes local: accesul în siguranţă al elevilor la Şcoala nr. 
279, care, la data iniţierii campaniei, ajungeau la şcoală megând pe carosabil. Demersurile 
grupului, iniţiate în toamna 2012,  au adus rezultate în vara lui 2013. 

Grupul de Inițiativă Callatis-Drumul Taberei 



CINE
5	  membri	  ac0vi	  

CE
Par0ciparea	  împreună	  cu	  Iniția0va	  Favorit	  la	  

Dezbaterea	  publică	  pe	  Proiectul	  de	  Hotărâre	  privind	  
rec0ficarea	  bugetului	  local	  pe	  anul	  2012	  al	  PS6	  -‐	  februarie	  

2012

Ziua	  Car0erului	  şi	  sesiune	  de	  responsabilizare	  cu	  Administraţia	  
Domeniului	  Public	  şi	  Administraţie	  Urbană	  (ADPDU)	  Sector	  6,	  consilieri	  

locali,	  Poliţia	  Locală	  Sector	  6	  şi	  Direcţia	  Gospodărire	  Locală,	  cu	  par0ciparea	  a	  

100	  de	  părinți	  și	  copii

2	  audiențe	  la	  ADPDU	  sector	  6,	  par0ciparea	  la	  3	  ședințe	  ale	  Consiliului	  Local	  Sector	  

6,	  strângerea	  a	  150	  de	  semnături	  de	  susținere	  din	  comunitate

Eveniment	  de	  inaugurare	  şi	  sărbătorire	  a	  Parcului	  Istru	  reamenajat	  şi	  de	  consultare	  
a	  comunităţii	  cu	  privire	  la	  următoarele	  acţiuni,	  cu	  par0ciparea	  autorităților	  publice	  

locale	  și	  a	  comunității	  (100	  de	  par0cipanți	  din	  comunitate	  și	  2	  

reprezentanți	  ai	  Consiliului	  Local	  	  Sector	  6)	  –	  iulie	  2012

Rezultat 

Reamenajarea	  Parcului	  Istru,	  

alocare	  bugetară	  de	  290.000	  RON	  
(aprox.	  21.000	  EUR)	  din	  bugetul	  Sectorului	  6

Reducerea	  sumei	  de	  2,3	  milioane	  EUR	  
bugetată	  de	  Primăria	  Sectorului	  6	  pentru	  
realizarea	  a	  3	  grupuri	  statuare	  la	  doar	  

165.000	  EUR,	  	  prin	  colaborare	  
cu	  InițiaTva	  Favorit.

http://callatis-drumultaberii.blogspot.ro 
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei 

http://callatis-drumultaberii.blogspot.ro
http://callatis-drumultaberii.blogspot.ro
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei
https://ro-ro.facebook.com/Callatis.DrumulTaberei


Scopul programului ese de a oferi participanţilor o oportuniae de dezvolare profesională şi de 
învăare de noi meode de implicare a ceăenilor în procese decizionale care afecează grupurile 
minoriare şi dezavanajae. 

În 2012: 

• 9 inerni din România au petrecut 6 săpămâni în Saele Unie ale Americii pentru a învăa 
despre organizare comuniară 

• 6 organizaori comuniari din SUA au viziat inernii români pentru a le oferi consulană și 
training 

Sie-ul proiectului: http://glc-eachdemocracy.org/ 

CeRe în pareneriat cu Compania de Credie Provident a derulat proiectul „În cartierul meu vreau 
să mă simt în sigurană” în 3 dintre cartierele incluse în programul de organizare comuniară (Lacul 
Tei, Callatis şi Favorit).

După realizarea unui sondaj de opinie la care au participat 539 de ceăeni din Lacul Tei şi Drumul 
Taberei care au arăat care sunt principalele probleme de sigurană pentru ceăeni, CeRe a 
organizat trei înâlniri la nivel de cartier între ceăeni şi auoriăţile cu responsabiliăţi în domeniul 
siguranei şi a tipărit, în pareneriat cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, un ghid 
dedicat siguranei ceăeanului. 

Suplimenar, Provident a donat un obogan în beneficiul locuiorilor din zona Callatis-Drumul 
Taberei, obogan insalat în curea Şcolii nr.144 şi util pentru copii din şcoală şi din grădiniă. 

Citizen Legislative Advocacy in Minority Communities

În cartierul meu vreau să mă simt în siguranţă

http://glc-teachdemocracy.org/
http://glc-teachdemocracy.org/


Pentru	  bani	  europeni	  cheltuiți	  cu	  rost

Începând din ianuarie 2006, Coaliția ONGuri pentru 
Fonduri Structurale miliează pentru o implicare activă 
a organizațiilor neguvernamenale în procesele de 
planificare, implemenare și evaluare a programelor 
operaționale derulae din fonduri europene.

Viziune: Un pareneriat real și orienat pe 
rezulae între instituțiile satului implicae în 
procesul de absorbție a fondurilor structurale 
și entiățile care accesează acese fonduri.

Cel mai arzăor subiect legat de managementul 
fondurilor europene în 2012 a fost sisarea plăților pe 
câeva programe operaționale mari. Cele mai mule 
organizații dintre cele care au accesat POS DRU au 
ajuns să își concedieze personalul, să aibă conturile 
blocae și, cel mai grav, să acumuleze zeci de mii de 
euro penaliăți pentru neplaa axelor către sat. Cele 
mai mari înârzieri ale cererilor de rambursare au ajuns 
sa depășească un an de zile. 

În 2012 am ieșit în stradă. Nemulțumiți de promisiuni 
fără urmări și de consulări mimae, beneficiarii au 
participat la marșul „victimelor” POS DRU, sub sloganul 
„Eliberați POS DRU de incompeenă”, cu plecare din 
faa Miniserului Muncii, până în faa Palatului Vicoria. 
S-au alăturat membrilor Coaliției aproximativ 500 de 
persoane din București, dar și din orașe precum: 
Consana, Craiova, Bacău, Brașov, Sfântu Gheorghe, 
Suceava ec. Beneficiari ai proiecelor, persoane 
aparținând unor grupuri vulnerabile, și implemenaori 

ajunși în pragul falimentului și-au strigat nemulțumirile 
la poravoce.

Plățile nu s-au reluat. Așa că am continuat să 
proesăm, dându-ne afectiv cămașa de pe noi în faa 
Miniserului Finanelor Publice,  pentru ca ministrul de 
atunci, Florin Georgescu, să îneleagă că incapaciaea 
instituției pe care o conducea la momentul respectiv 
de a găsi o soluție pentru miile de beneficiari POS DRU 
afecați de soparea plăților, pune în pericol însăși 
exisena implemenaorilor.

În paralel, în 2012, Guvernul României a început procesul 
de programare pentru 2014 – 2020. Încă din 2011, 
Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale a avut 
numeroase luări de poziție publice cu privire la 
procesul de consulare în elaborarea viioarelor 
documene straegice ale României. În 2012 am reușit 
să convingem Miniserul Afacerilor Europene să 
introducă printre membrii cu drepturi depline ale 
diferielor structuri de coordonare din cadrul procesului 
de programare, a organizațiilor socieății civile. În 
prezent, CeRe, în numele Coaliției ONGuri pentru 
Fonduri Structurale, face pare din Comietul 
Inerinstituțional pentru Acordul de Pareneriat (CIAP).

În 2012, Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale a 
ajuns la 29 de membri. Mulțumim parenerilor cu care 
am colaborat demersurile noastre publice: Fundația 
pentru Dezvolarea Socieății Civile, Federația 
AGROSTAR, Blocul Național Sindical, Asociația 
Oamenilor de Afaceri din România. 

Coalitia ONGuri pentru 
Fonduri Structurale

,



24	  octombrie	  2012,	  Marșul	  vic0melor	  
POS	  DRU.	  Oana	  Preda,	  în	  plan	  apropiat,	  
depune	  la	  Ministerul	  Muncii,	  memoriul	  
organizațiilor	  protestatare	  și	  o	  cu0e	  cu	  
monede,	  simbol	  al	  situației	  financiare	  
dezastruoase	  în	  care	  au	  ajuns	  
implementatorii.	  (Credit	  foto:	  Asociația	  
Reper21)

24	  octombrie	  2012,	  Marșul	  vic0melor	  
POS	  DRU.	  (Credit	  foto:	  Asociația	  
Reper21)

24	  octombrie	  2012,	  Marșul	  vic0melor	  
POS	  DRU.	  Francisc	  Simon,	  Președinte	  
al	  ONPHR,	  depune	  memoriul	  
protestatarilor	  la	  AM	  POS	  DRU.	  
Rampa	  ins0tuției	  s-‐a	  dovedit	  a	  fi	  o	  
provocare	  inclusiv	  pentru	  cele	  două	  
persoane	  care	  s-‐au	  oferit	  să	  dea	  o	  
mână	  de	  ajutor.	  (Credit	  foto:	  
Asociația	  Reper21)

22	  noiembrie	  2012.	  Protest	  „Dau	  
cămașa	  de	  pe	  mine”,	  în	  fața	  
Ministerului	  Finanțelor	  Publice	  

24	  octombrie	  2012,	  Marșul	  vic0melor	  
POS	  DRU.	  Flavia	  Preda,	  arată	  
jurnaliș0lor	  memoriul	  protestatarilor,	  
depus	  la	  Palatul	  Victoria.	  (Credit	  foto:	  
Asociația	  Reper21)

24	  octombrie	  2012,	  Marșul	  vic0melor	  POS	  
DRU.	  Flavia	  Preda	  depune	  la	  Palatul	  
Victoria,	  în	  atenția	  Premierului	  Victor	  
Ponta,	  memoriul	  organizațiilor	  
protestatare	  și	  o	  cu0e	  cu	  monede,	  simbol	  
al	  situației	  financiare	  dezastruoase	  în	  care	  
au	  ajuns	  implementatorii.	  (Credit	  foto:	  
Asociația	  Reper21)



CINE

29 organizații membre. 

Ne găsiți aici: www.ce-re.ro/
coalitiaong_despre

CE

500	  par0cipanți	  la	  marșul	  vic0melor	  POS	  

DRU	  de	  la	  Bucureș0	  cu	  3	  conferințe	  de	  presă	  simultane	  

Timișoara,	  Iași	  și	  Tg.	  Mureș	  

1	  eveniment	  cu	  peste	  60	  de	  par0cipanți	  în	  care	  am	  prezentat	  

conducerii	  Ministerului	  Muncii	  dificultățile	  cu	  care	  se	  confruntă	  beneficiarii	  
POS	  DRU	  

40	  de	  par0cipanți	  la	  protestul	  „luați	  și	  cămașa	  de	  pe	  noi”	  din	  fața	  

Ministerului	  Finanțelor	  Publice

Peste	  40	  de	  scrisori	  deschise	  adresate	  autorităților

Peste	  120	  de	  apariții	  media

Rezultat 

includerea	  organizațiilor	  
neguvernamentale	  în	  Comitetul	  

InterinsTtuțional	  pentru	  Acordul	  de	  
Parteneriat	  și	  în	  comitetele	  consultaTve	  temaTce	  
de	  la	  nivelul	  ministerelor	  de	  linie,	  deblocarea	  
parțială	  a	  plăților	  către	  beneficiarii	  POS	  DRU,	  

publicarea	  registrului	  plăților	  de	  către	  organismele	  
intermediare	  și	  AM	  POS	  DRU,	  lansarea	  de	  către	  
ANAF	  (în	  2013)	  a	  unui	  mecanism	  de	  amânare	  a	  
plății	  taxelor	  și	  impozitelor	  de	  către	  cei	  care	  

înregistrează	  întârzieri	  la	  încasarea	  
rambursărilor.

http://www.ce-re.ro/coalitiaong_despre
http://www.ce-re.ro/coalitiaong_despre
http://www.ce-re.ro/coalitiaong_despre
http://www.ce-re.ro/coalitiaong_despre


Un grup de organizaţii, între care şi CeRe, ne-am propus să aducem pe masa 
Parlamenarilor o sineză a soluțiilor pe care secorul neguvernamenal le propune pentru 
diverse probleme de politică publică (proecția mediului, educație, dezvolare rurală, fonduri 
structurale, ec. În cadrul unor consulări, fiecare organizație pareneră a discuat cu colegii 
de domeniu și, împreună au pus pe hârtie cele mai imporane așepări pe care le au de 
la clasa politică. Așa a apărut Cara Albă a Secorului Neguvernamenal 2012, susținuă de 
câeva sue de organizații neguvernamenale. 

Oamenii: organizații lider în domeniile lor (APADOR CH, Terra Mileniul III, Asociația Mame, 
Centrul de Resurse Juridice, Policy Cener for Roma and Minorities, Asociația pentru Relații 
Comuniare, Fundația PACT, Grupul pentru Dezvolare Locală, Centrul de Resurse pentru 
participare publică - CeRe, Federația Organizațiilor Neguvernamenale pentru Dezvolare, 
Federația Volum, Fundația pentru Dezvolarea Socieății Civile. 

Meode: înâlniri de lucru și consulări cu pese 50 de organizații relevane pentru cele 11 
domenii abordae de Cara Albă și o înâlnire la Parlamentul României. 
Rezulae: o agendă a secorului neguvernamenal românesc

Carta Albă a ONGurilor
în	  parteneriat	  cu	  Fundația	  pentru	  Dezvoltarea	  Societății	  Civile

www.ce-re.ro/upload/Carta%20Alba%20a%20sectorului%20ONG%20din%20Romania.pdf 

http://www.ce-re.ro/upload/Carta%20Alba%20a%20sectorului%20ONG%20din%20Romania.pdf
http://www.ce-re.ro/upload/Carta%20Alba%20a%20sectorului%20ONG%20din%20Romania.pdf


Începând cu iulie 2012, CeRe a început o campanie împotriva deciziei primarului Sorin 
Oprescu de a inerzice accesul ceăenilor în sala de Consiliu General, amenajând un spaţiu 
în fosa cantină din clădirea Primăriei pentru observarea şedinelor CGMB prin webcam. 
Toodaă, Consiliul General şi Primarul au limiat luările la cuvânt ale ceăenilor în cadrul 
şedinelor.

Orasul nostru, nu mosia lor
campanie	  desfășurată	  de	  CeRe	  cu	  resurse	  proprii

Poţi semna online la : http://www.avaaz.org/en/petition/Open_up_Bucharest_City_Hall/?cADpNdb 

, ,

CE

O	  scrisoare	  deschisă	  semnată	  de	  30	  organizaţii

Cereri	  de	  informaţii	  în	  baza	  legii	  liberului	  acces	  la	  informaţia	  de	  
interes	  public

Par0cipare	  la	  şedinţele	  de	  consiliu

Par0ciparea	  la	  audienţe	  cu	  consilierii	  municipali

Organizarea	  unui	  protest	  în	  faţa	  Primăriei	  Municipiului	  Bucureş0	  în	  0mpul	  uneia	  

din	  şedinţele	  de	  consiliu,	  cu	  par0ciparea	  a	  80	  de	  persoane

O	  campanie	  de	  trimitere	  de	  scrisori	  personalizate	  către	  primar	  şi	  consilieri,	  

prin	  care	  am	  trimis	  70	  de	  scrisori	  în	  24	  de	  ore	  de	  la	  lansarea	  apelului

O	  pe0ţie	  online	  pe	  site-‐ul	  Avaaz.org	  care	  a	  strâns	  peste	  

1000	  de	  semnături

Rezultat 

creşterea	  gradului	  de	  
informare	  şi	  implicare	  al	  

cetăţenilor	  şi	  susţinătorilor	  
CeRe	  

http://www.avaaz.org/en/petition/Open_up_Bucharest_City_Hall/?cADpNdb
http://www.avaaz.org/en/petition/Open_up_Bucharest_City_Hall/?cADpNdb
http://www.avaaz.org/en/petition/Open_up_Bucharest_City_Hall/?cADpNdb
http://www.avaaz.org/en/petition/Open_up_Bucharest_City_Hall/?cADpNdb


Simpli ceăeni sau organizații neguvernamenale care au demonstrat că pot și trebuie să aibă un cuvânt de 
spus în deciziile luae de auoriăți au fost apaludați pentru eforturile lor de cei pese 300 de inviați care au 

participat joi, 25 ocombrie 2012, la cea de-a patra ediție a Galei Premiilor Participării Publice.

“Mai radicali sau mai cooperanți, cei care au urcat pe scena G3P anul acesta sunt câțiva 
dintre cei care nu se mulțumesc cu scenariul ce le-a fost dat. Ei sunt personajele care au 
schimbat filmul. Din păcate sunt puțini, iar eforturile lor mai degrabă necunoscute. De aceea 
există Gala Premiilor Participării Publice. Personajele care urcă pe scena Galei sunt cei care ne 
arată că se poate și că trebuie.  Atâta vreme cât premianții G3P sunt excepții, înseamnă că este 
încă nevoie de această Gală.”

Oana Preda, director executiv
Centrul de Resurse pentru participare publică

Gala Premiilor Participării Publice 



Câș$gătorii	  ediției	  a	  patra	  a	  Galei	  Premiilor	  Par$cipării	  
Publice	  au	  fost:

Premiul	  „Dosarele	  deX"	  -‐	  Agenţia	  de	  Dezvoltare	  Comunitară	  Împreună,	  Campania	  
"Nu	  doar	  corec0tudine	  poli0că-‐de	  la	  ţigan	  la	  rom"

Premiul	  special	  pentru	  Tineret	  „Un	  centru	  numit	  dorință"	  -‐	  Asociaţia	  Catharsis,	  Campania	  "Zâmbeşte,	  
sunt	  lângă	  0ne"

Premiul	  "Vânătorul	  votează	  întotdeauna	  de	  două	  ori!"	  -‐	  Asociaţia	  Salvaţi	  Dunărea	  şi	  Delta,	  Campania	  "La	  
vânătoare	  de	  vânători	  în	  Rezervaţia	  biosferei	  Delta	  Dunării"

Premiul	  "La	  răscruce	  de	  doctrine"	  -‐	  Asociaţia	  Secular-‐Umanistă	  din	  România	  (ASUR),	  Campania	  "Stop	  îndoctrinării	  
religioase	  în	  şcolile	  publice"

Premiul	  "Par0cipatorul"	  -‐	  Emil	  Şteţco,	  Campania	  "Oprirea	  construirii	  unui	  crematoriu	  uman	  în	  car0erul	  Mănăştur	  din	  Cluj-‐
Napoca"

Premiul	  "Misiune	  posibilă:	  antreprenoriatul	  social!"	  -‐	  Fundaţia	  pentru	  Dezvoltarea	  Societăţii	  Civile,	  Campania	  
"Antreprenoriatul	  social-‐realitatea	  lor	  sau	  realitatea	  noastră"

Premiul	  "Ş0u	  ce	  aţi	  demolat	  astă-‐vară!"	  -‐	  Hans	  Hedrich,	  Campania	  "Păstraţi	  patrimoniul!	  Nu-‐l	  demolaţi!"

Premiul	  "Legendele	  Făgăraşului"	  -‐	  Ovidiu	  Mihuţ,	  Campania	  "Construirea	  de	  microhidrocentrale	  în	  Munţii	  Făgăraş	  
distruge	  iremediabil	  ecosisteme	  dintr-‐o	  conspiraţie	  autorităţi	  inves0tori"

Premiul	  "Cronicele	  unei	  legi	  nedrepte"	  -‐	  ProTV	  /	  Ş$rile	  ProTV,	  Campania	  "Vreau	  şi	  eu	  părinţii	  mei"

Premiul	  "Nopţi	  albe	  la	  fântână"	  -‐	  SOS	  Fântâna,	  Campania	  "Salvaţi	  pădurile	  virgine"

Premiul	  "Stay,	  forrest,	  stay!"	  -‐	  World	  Wide	  Fund	  (WWF)	  România	  ,	  Campania	  "Salvați	  pădurile	  
virgine!"

Premiul	  special	  CeRe	  -‐	  Personajul	  colec$v:	  Protestatarul	  2012

Premiul	  special	  CeRe	  -‐	  Ac0vist	  de	  profesie:	  Adrian	  Dohotaru



Pe parcursul lui 2012,  CeRe a mobilizat resurse pentru a coleca un set de informaţii relevane 
cu privire la nivelul de participare publică din România.

1 sondaj naţional despre valori, atitudini, percepţii şi practici de activism, incluzând proesele din 
ianuarie 2012 (realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS pe un eşantion de 
1100 de respondenţi în vârsă de 18 ani şi pese).

2 mini-sondaje naţionale despre participare publică în rândul organizaţiilor neguvernamenale şi 
administraţiei publice locale (au răspuns 264 organizaţii neguvernamenale, respectiv 71 primării).

3 studii de caz despre forme diferie de participare publică, prezenând o varieae de probleme, 
acori şi canale abordae, de la coalizare de ONG-uri şi ceăeni până la forme colaborative de 
participare iniţiae de auoriăţi publice din România. Cele 3 studii de caz prezină Grupul de 
Lucru al Organizaţiilor Civice care a miliat pentru dreptul la locuire al ceăenilor romi evacuaţi 
din Paa Rât (Cluj Napoca), consiliile locale de cartier din Timişoara şi Grupul Local de Iniţiativă 
Civică format prin organizare comuniară în cartierul Drumul Taberei din Bucureşti. 

CeRe a elaborat şi o analiză a proeselor din ianuarie 2012 ce evidenţiază motivaţiile 
participanţilor la proese, meodele de mobilizare şi comunicare, revendicări şi mesaje, afilierea la 
mişcările de tip Occupy şi Indignados (daele din sondajul naţional au fost compleae cu 10 
inerviuri semi-structurae).

Cercetare



Cineceapromis.ro ese o platformă online care îşi propune să coleceze promisiunile făcue de 
candidaţi pe timpul campaniei elecorale desfăşurae 2012 cu scopul de a susţine alegaorii în a 
monioriza respecarea acesor promisiuni de către cei aleşi. În 2012 au fost înscrişi 110 candidaţi şi 120 
de promisiuni din campania elecorală de către 95 de utilizaori care şi-au făcut un cont pe sie. 

Utilizaorii îşi crează un cont pe platforma pentru a puea posa maeriale din timpul campaniilor 
elecorale (foografiae, scanae, aaşamene audio şi video) şi pentru a accesa forumul de discuţii. 

De asemenea, utilizaorii pot propune acţiuni concree prin care să-i tragă la răspundere pe aleşi, 
trecând astfel din online în offline.

În cadrul proiectului au fost organizae două evenimene dedicae promisiunilor din campania 
elecorală: 

• O dezbaere cu candidaţii la funcţia de primar în comuna Merişani, judeţul Argeş pentru ca 
locuiorii comunei să afle planurile candidaţilor privioare la problemele locale: lipsa 
infrastructurii de apă şi canal, situaţia precară a asfalării şi pietruirii drumurilor şi ulielor 
comunale, lipsa locurilor de muncă, sigurana ceaeanului, a bunurilor din gospodarie şi a 
culturilor agricole. Organizaor: Asociaţia Parener pentru Tine.

• O sesiune de responsabilizare a candidaților la funcția de Primar al Secorului 6 pentru a 
vedea angajamentul şi planurile candidaţilor la funcţia de primar al secorului 6 faă de 
urgenarea reabiliării clădirii fostului cinemaograf Favorit şi transformarea aceseia în cel mai 
scurt timp într-un Centru Cultural Comuniar în folosul locuiorilor cartierului Dr. Taberei - care 
să includă o sala de specacole, o biblioecă, o ludoecă, un club al seniorilor, precum şi un 
spaţiu pentru expoziţii. Organizaor: Grupul Iniţiativa Favorit.

Platforma: www.cineceapromis.ro
Organizaţii coordonaoare: 
CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică şi 
CRD – Centrul Raţiu pentru Democraţie
Daa lansării: 22 martie 2012

Cineceapromis.ro

http://www.cineceapromis.ro
http://www.cineceapromis.ro


Oana Preda - Direcor executiv, Sînziana Dobre - Direcor de programe, Silvia Boeriu - 
Coordonaor Relaţii Publice, Ioana Popa – Coordonaor Relaţii Publice, Flavia Preda - Coordonaor 
Proiece, Lavinia Chibure - Coordonaor Proiece, Nicolea Chiriă - Coordonaor Proiece, Florina 
Presadă - Coordonaor Proiece, Georgiana Motfolea - Office Manager, Căălina Canea – 
Manager Financiar, Ioana Petrache - Organizaor Comuniar, Iustina Neagu - Organizaor 
Comuniar, Cristina Tăaru - Organizaor Comuniar

Alexandra Soica, Damaris Alexandra Zamfir, Elena Dumitru, Elisabea Toma, Ionela Neculăeşi, 
Irina Boa, Irina Ioancea, Lavinia Marica, Loredana Dinu, Mihaela Ene, Roxana Radu, Vicoria 
Nedelciuc, Mihaela Orban, Mihaela Pană, Cristina Peicea, Marsilena Raducu, Irina Zamfirescu

Mircea Toma, Sorina Bunescu, Vintilă Mihăilescu

Echipa CeRe în 2012

Staff

Voluntari

Consiliu Director



Parteneri	  Carta	  Albă	  2012:	  Fundația	  pentru	  Dezvoltarea	  Societății	  Civile,	  Asociația	  pentru	  Apărarea	  
Drepturilor	  Omului	  în	  România	  -‐	  Comitetul	  Helsinki	  (APADOR	  CH),	  Policy	  Center	  for	  Roma	  Minori0es,	  Centrul	  
de	  Resurse	  Juridice	  (CRJ),	  Terra	  Milenium	  III,	  FOND,	  Fundația	  PACT,	  Asociația	  M.A.M.E,	  Grupul	  de	  Dezvoltare	  
Locală,	  Volum	  –	  Federația	  Organizațiilor	  care	  Sprijină	  Dezvoltarea	  Voluntariatului	  în	  România	  și	  Asociația	  
pentru	  Relații	  Comunitare.

Membri	  ai	  Coaliției	  ONGuri	  pentru	  Fonduri	  Structurale: Ac0ve	  Watch,	  CENTRAS	  -‐	  Centrul	  de	  Asistență	  pentru	  
ONG,	  ANBCC	  –	  Asociația	  Naționala	  a	  Birourilor	  de	  Consiliere	  pentru	  Cetățeni,	  Organiza0a	  Salva0	  Copiii,	  Terra	  
Mileniul	  III,	  Alianta	  Civica	  a	  Romilor	  din	  Romania,	  Salva0	  Dunarea	  si	  Delta,	  ADV	  -‐	  Funda0a	  Alaturi	  de	  Voi,	  
Funda0a	  Mo0va0on	  Romania,	  Asocia0a	  Alma-‐Ro,	  Agen0a	  de	  Dezvoltare	  Comunitara	  "Impreuna",	  World	  
Vision	  Romania,	  Funda0a	  Dezvoltarea	  Popoarelor,	  Asocia0a	  Femeilor	  si	  Familiilor	  din	  Mediul	  Rural,	  Funda0a	  
Estuar,	  Centrul	  Roman	  de	  Poli0ci	  Europene,	  IPP	  -‐	  Ins0tutul	  pentru	  Poli0ci	  Publice,	  ONPHR	  -‐	  Organiza0a	  
Na0onala	  a	  Persoanelor	  cu	  Handicap	  din	  Romania,	  Asociația	  Pro	  Democrația,	  Funda0a	  Secretariatul	  Romilor,	  
Asocia0a	  Reper21,	  Asocia0a	  Mereu	  pentru	  Europa,	  Funda0a	  Soros	  Romania,	  IRT	  -‐	  Ins0tutul	  Roman	  de	  
Training,	  CRCR	  -‐	  Centrul	  de	  Resurse	  pentru	  Comunita0le	  de	  Romi,	  REF	  -‐	  Roma	  Educa0on	  Fund,	  Funda0a	  Alpha	  
Transilvana,	  CDD	  -‐	  Centrul	  pentru	  Dezvoltare	  Democra0ca,	  Ins0tutul	  pentru	  poli0ci	  Publice.

Parteneri	  Gala	  Premiilor	  Par0cipării	  Publice:	  ANPCDEFP	  –	  Tineret	  în	  Ac0une,	  Ins0tutul	  Aspen	  România,	  
Fundația	  Româno-‐Americană,	  Unievrsitatea	  Babes	  Bolyai.

Parteneri	  Internaționali:	  Central	  and	  Eastern	  Europe	  Ci0zens	  Par0cipa0on	  Network,	  European	  Community	  
Organizing	  Network,	  Center	  for	  Community	  Organizing	  (Slovakia),	  Forum	  for	  Community	  Organizing	  
(Germany),	  European	  Think	  Tank	  Pour	  la	  Solidarité	  (Belgium);	  the	  Unit	  for	  Social	  Innova0on	  and	  Research	  –	  
Shipyard	  (Poland).

Alți	  parteneri:	  Asociația	  Mișcarea	  Civică	  Miliția	  Spirituală,	  Asociația	  pentru	  Tranziție	  Urbană,	  Irex	  –	  Programul	  
Biblionet.

Partenerii CeRe în 2012



113,590

5,00054,482

84,028

1,142
31,050

1,941
2,329

18,630
5,496
9,315

European Commission (Europe for Citizens)
European Commission (Grundtvig)
Black Sea Trust
Central Eastern Europe Trust 
France Embassy
United States Embassy
TechSoup
National Endowment for Democracy - Ukraine
Balkan Trust for Democracy
US Department of State
Charles Stewart Mott Foundation

7,146
9,536

9,545

327,003

Finanțatori
Activități generatoare de venit
Contribuții și sponsorizari
Sponsorizări în natură

Finantatori 2012,

Categorii surse de venit

Total - 327.003 euro

Total - 353.230 euro



Centrul de Resurse pentru 
participare publică

Telefon: 031 1050 755
Fax: 031 1050 756
Email: cere@ce-re.ro
Website: www.ce-re.ro
Facebook: www.facebook.com/participare
Adresa: Str. Petru Maior nr. 9, sector 1, București
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