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Context extern 

2019 a fost un an agitat din perspectivă politică. Totuşi, contextul pentru societatea civilă s-a 

îmbunătăţit. 

În primele luni ale anului, au continuat încercările politicienilor aflaţi la putere de a discredita 

ONG-urile şi partidele de opoziţie, precum şi deciziile care au deteriorat legislaţia. Totuşi, 

scandalurile din interiorul partidului aflat la guvernare şi atenţia orientată spre alegerile 

parlamentare, au mai slăbit tendinţa politicienilor de discreditare a societăţii civile. Principalul 

scandal care a ţinut partidul de guvernământ ocupat a fost procesul pentru corupţie în care a 

fost implicat liderul PSD, Liviu Dragnea. Pedeapsa cu închisoarea pentru Liviu Dragnea şi 

scorul mic pe care partidul l-a obţinut la alegerile europene, a condus la noi tensiuni în partid 

pentru preluarea poziţiilor de putere.  

Alegerile prezidenţiale din toamnă au fost câştigate de opoziţie, fostul preşedinte al României 

fiind reales în funcţie.  

Atât la alegerile prezidenţiale, cât şi la cele europene, prezenţa la vot a fost bună, motivată şi 

de sentimentele puternice ale votanţilor împotriva PSD şi a corupţiei de la nivelul partidului. 

Încă o dată, ambele perioade electorale au fost marcate de teme precum corupţia şi lipsa de 

eficienţă a guvernului. Cu o opoziţie ideologic majoritară de dreapta, problemele sociale au 

fost abordate destul de marginal. 

 

Imediat după alegerile prezidenţiale, deşi opoziţia (reprezentată de Partidul Naţional Liberal şi 

Uniunea Salvaţi România) a avut minoritate în Parlament, au reuşit să instaleze un nou Guvern, 

reprezentat de Partidul Naţional Liberal. 

 

Între timp şi opoziţia a fost dominată de scandaluri interne la nivelul partidelor.  



Din perspectiva societăţii civile şi activismului, aşa cum am menţionat deja, intimidările la 

adresa ONG-urilor, exprimate de politicieni, s-au diminuat substanțial. Similar cu perioade 

precedente, nu ne putem aştepta ca acest context să dureze la nesfârşit.  

 

Activismul şi participarea cetăţenilor au părut să stagneze. Chiar şi pentru subiecte care ar fi 

avut potenţial pentru o implicare civică mai mare de-a lungul anului, cetăţenii nu s-au mobilizat 

la fel de consistent şi în afara reţelelor sociale.   

Dacă contextul politic general a fost mai favorabil pentru ONG-uri, situaţia nu a fost la fel şi 

din perspectiva resurselor financiare disponibile pentru sector. În 2019 au fost puţine surse 

instituţionale dedicate organizaţiilor neguvernamentale, în special pentru cele cu activităţi de 

advocacy şi în domeniul drepturilor omului.    

 

 

Ilustraţie de Dan Perjovschi  

 

 

Pe scurt despre CeRe, în 2019 

Dat fiind contextul extern al ultimilor ani, care a ameninţat participarea civică şi activismul din 

România, CeRe a continuat să faciliteze formarea unei coaliţii largi şi diverse, pentru a proteja 

şi extinde spaţiul civic. În prima parte a anului 2019, am fost preocupaţi cu precădere să 

protejăm deteriorarea legislaţiei actuale. Un exemplu, printre altele, a fost efortul de a 

preîntâmpina ca legea pentru prevenirea spălării banilor să devină excesivă şi să îngreuneze, 

astfel, şi mai mult activitatea ONG-urilor. În acelaşi timp, am adunat informaţii din experienţa 

ONG-urilor membre ale coaliţiei şi am realizat un “kit de conformitate”, care a sumarizat 

cerinţele existente, astfel încât organizaţiile să înțeleagă şi să fie mai bine pregătite pentru a 

respecta legislaţia curentă.  

Pe parcursul anului, pe măsură ce contextul politic s-a îmbunătăţit, am facilitat discuţii pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei existente privind adunările publice. Am abordat toate partidele politice 

pentru a discuta pe marginea unei propuneri de lege emise de coaliţie.  



În 2019 am continuat să oferim suport cetăţenilor, grupurilor civice şi ONG-urilor care 

ne-au solicitat consultanţă pe subiecte de advocacy şi organizare comunitară.  

Una dintre campaniile de advocacy care şi-au dovedit eficienţa este povestea situaţiei locative 

dificile a familiilor din satul Malu Vânăt (comuna Merişani, judeţul Argeş). După un an şi 

jumătate de campanie, primarul şi Consiliul local au alocat parcele de teren familiilor care se 

confruntă cu condiţii improprii de locuire şi cu sărăcia extremă. De asemenea, această 

campanie a crescut experienţa organizaţiei neguvernamentale locale de a gestiona iniţiative de 

advocacy, dar şi puterea de reprezentare a cetăţenilor şi comunităţii locale în faţa administraţiei 

publice.    

 

Ne-am concentrat activităţile de organizare comunitară şi la nivel național, în cadrul unor 

comunităţi mai mici. În 2019, am recrutat şi format organizatori comunitari din 10 oraşe de la 

malurile Dunării. Prin implicarea colegilor organizatori comunitari din aceste oraşe, am lansat 

totodată noi iniţiative locale de organizare comunitară.  

Învăţare, schimb de experienţă şi noi oportunităţi de a pune în practică a fost o direcţie la 

fel de consistentă de activităţi în 2019. Am continuat programul de schimb de experienţă în 

organizare comunitară cu Statele Unite ale Americii, pentru 7 noi persoane care au beneficiat 

de stagiul de formare. De asemenea, am continuat să-i sprijinim pe cei care au finalizat 

programul de internship, în cadrul proiectelor acestora de organizare comunitară. Totodată, am 

iniţiat un nou proiect pe tema inovaţiei în advocacy, adresat grupurilor civice şi organizaţiilor 

din România şi din regiunea Mării Negre. Proiectul a oferit consultanţă din partea unor 

persoane din industriile creative şi din partea profesioniştilor care lucrează în comunicare. Am 

organizat şi sesiuni de training pentru participanţii din cadrul programului, cu scopul de a le 

accelera cunoştinţele despre instrumente creative, care pot fi puse în practică în campaniile lor 

de advocacy. De asemenea, am acordat sprijin financiar organizaţiilor din proiect, pentru 

implementarea cunoştinţelor dobândite.     

Pentru promovarea activismului şi a iniţiativelor de advocacy, ca motor pentru 

schimbare, am organizat cea de-a zecea ediţie a Galei Premiilor Participării Publice. Şi cu 

această ediţie, Gala a arătat modalităţi diverse prin care implicarea cetăţenilor are rezultate 

benefice pentru societate. Cu prilejul ediţiei aniversare a Galei, am promovat campanii de 

advocacy pe care le-am premiat de-a lungul timpului şi am evidenţiat rolul acestor iniţiative 

din perspectiva impactului pe termen lung pentru comunităţi. Poveştile de participare publică 

premiate la Gală în anii anteriori au arătat, totodată, perspectivele din care a evoluat activismul 

în 10 ani, de la campanii de advocacy sporadice, la campanii ample şi vocale.     

1. Organizare comunitară şi programul de asistenţă pentru cetăţeni, grupuri şi organizaţii 

neguvernamentale. Putere pentru cetăţeni de a interveni eficient în procesul luării deciziilor 

publice  

 

 

 

 



Programul de Asistenţă în Advocacy şi Programul de Organizare Comunitară  

 

În cadrul Programului de Asistenţă în Advocacy şi Organizare Comunitară, CeRe 

acţionează pentru a creşte puterea cetăţenilor, a grupurilor civice şi a organizaţiilor de a se 

implica în luarea deciziilor publice.   

 

 

 

În funcţie de nevoile beneficiarilor noştri şi de resursele pe care le avem la dispoziţie, 

intervenţia CeRe este flexibilă. Oferim consultanţă pentru un spectru larg de solicitări, de la 

asistenţă complexă, care implică implementarea metodelor de organizare comunitară, până la 

solicitări punctuale, atunci când cineva are nevoie de un sfat. În linie cu programul nostru 

adaptat de asistenţă în organizare comunitară şi advocacy, ne folosim experienţa pentru a crea 

instrumente eficiente de intervenţie şi pentru a oferi ateliere şi resurse pentru participare 

publică.   

 

În timp ce majoritatea grupurilor civice cu care am lucrat în trecut sunt din Bucureşti, în 2019 

ne-am extins intervenţia cu un nou proiect de organizare comunitară în 10 oraşe de pe malurile 

Dunării. Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu o organizaţie de mediu – Mai Mult Verde -

, care acţionează pentru reducerea consumului şi poluării cu plastic.   

 

10 organizatori comunitari au fost recrutaţi, formaţi şi angajaţi de CeRe pentru a derula în 

comunităţile lor activităţi de organizare comunitară. Noii organizatori comunitari sunt 

mentoraţi de echipa CeRe. Activităţile comunitare sunt organizate cu scopul de a creşte 

implicarea cetăţenilor pentru reducerea poluării cu plastic, în comunităţile de la malul Dunării.  

 

 



O altă iniţiativă în care am avut succes este campania în jurul situaţiei locative precare a 

familiilor de la Malu Vânăt (comuna Merişani, judeţul Argeş). Mai multe familii afectate sever 

de sărăcie au fost în pericol să-şi piardă locuinţele improvizate din cauza alunecărilor de teren 

datorate ploilor masive. Multe dintre aceste femei plătesc taxe pentru terenurile pe care le deţin. 

După inundaţiile din 2018 am început să susţinem organizaţia locală “Partener pentru tine”, 

pentru implicarea în campania de sprijinire a familiilor afectate.  

 

După mai multe 

luni de campanie 

susţinută, două 

dintre cele mai 

afectate familii au 

fost strămutate pe 

un teren sigur, iar 

autorităţile locale 

le-au pus la 

dispoziţie un 

container, pentru 

locuire temporară. 

La finalul anului 

2019, toate cele 6 

familii au primit în 

concesiune de la 

administraţia 

publică locală 

parcelele de teren pe care îşi vor putea construi casele. Respectarea dreptului la locuire pentru 

aceste familii este cel mai bun rezultate ale campaniei.  

 

 

 

În parteneriat cu aceeaşi organizaţie locală, ne-am implicat într-o altă intervenţie pe termen 

lung, menită să crească puterea civică a comunităţii locale referitoare la îmbunătăţirea accesului 

la servicii de sănătate. După o perioadă susţinută de organizare comunitară în comunitate, a 

început să se contureze un grup civic local, cu membre de etnie romă. Întâlnirile de grup se 

desfăşoară în mod regulat, iar sesiunile de lucru pe teme de sănătate sunt facilitate de un 

organizator comunitar local.  

 

 

Din perspectiva organizaţiei noastre, această campanie (şi alte iniţiative în care am fost 

implicaţi) ne-a adus mai aproape de ideea de a ne folosi experienţa în advocacy şi organizare 

comunitară în sprijinul celor mai vulnerabile şi dezavantajate comunităţi. Deşi asistăm în 

ultimii ani la o creştere a participării publice, nu vedem încă o creştere a activismului în 

sprijinul subiectelor despre inechitate social.  



În timp ce ne vom continua activităţile curente, ne vom concentra şi pe intervenţii de 

advocacy şi organizare comunitară pentru echitate socială.  

În 2019 am continuat să fim aproape de peste 20 grupuri civice din Bucureşti. De-a lungul 

anului, am răspuns diverselor solicitări de asistenţă sau training şi am creat spaţiul pentru 

schimburi de experienţă şi planificare pentru cetăţeni, organizaţii şi grupuri civice. De 

asemenea, în contextul electoral (Alegerile europarlamentare şi cele prezidenţiale), am facilitat 

întâlniri şi discuţii între membrii grupurilor civice şi membri ai partidelor nou formate. În 

pregătirea alegerilor locale (vara 2020), CeRe facilitează consolidarea unei echipe formate din 

membri ai unor grupuri de iniţiativă civică, care să coordoneze Forumul Candidaţilor. 

 

ECON – Comunitatea Europeană pentru Organizare Comunitară  
 

Pe parcursul anului 2019 am continuat să fim un membru activ în cadrul reţelei de organizaţii 

ECON, formată din 24 de organizaţii care derulează proiecte de organizare comunitară în 

Europa. ECON a susţinut organizarea unui eveniment de schimb de experienţă pentru 

organizatorii comunitari din reţea, în iulie, în Ungaria. Totodată, ECON a contribuit la 

elaborarea strategiei pentru susţinerea proiectelor de organizare comunitară în Europa Centrală 

și de Est.   

 

 

Facilitarea schimburilor de experienţă între grupuri civice, organizaţii şi cetăţeni 

şi persoanele care au nevoie de mai multă inspiraţie şi cunoştinţe civice  

 

“Modelarea democraţiei participative” – Stagiu de pregătire pe teme de organizare 

comunitară 

 

Programul de schimb de experienţă “Modelarea democraţiei participative”, pe care CeRe îl 

coordonează în România, a continuat şi în 2019. O nouă serie de activişti, preocupaţi de 

subiecte de advocacy mai slab reprezentate, a participat, timp de 6 luni, la stagiul de pregătire 

în Statele Unite ale Americii. Vizita la organizaţii locale din SUA le-a prilejuit oportunităţi de 

învăţare despre instrumente şi practici de organizare comunitară. Programul de stagiu le-a oferit 

participanţilor sesiuni de formare şi consultanţă specifică pentru proiecte individuale 

referitoare la implicare civică şi advocacy.    

 

În ultimii ani am observat o creştere a interesului pentru programul de schimb de experienţă şi 

din partea activiştilor din afara Bucureştiului, precum şi o preocupare crescută pentru subiecte 

precum refugiaţii. Chiar şi persoanele care s-au mobilizat pentru organizarea protestelor masive 

împotriva corupţiei au realizat că protestul poate fi o modalitate de advocacy eficientă pentru 

moment, însă este nevoie ca organizarea să continue, pentru a avea rezultate pe termen lung.  

 

Pe parcursul anului 2019, încă 7 activişti şi-au desfăşurat etapa schimbului de experienţă în 

SUA. Organizaţii precum Association of Community Organizations for Reform Now, Picture 

The Homeless, Michigan Disability Rights Coalition, Take Action Minnesota, US Together 

sau Working Families Organization le-au oferit participanţilor din cadrul programului sesiuni 

de instruire şi activităţi practice.  

 



O mare parte a programului este dedicat absolvenţilor stagiului din SUA. Mentorii americani 

vizitează constant România, pentru întâlniri de consultanţă oferite persoanelor participante în 

program. De asemenea, pe parcursul vizitelor, mentorii desfăşoară sesiuni de formare pe teme 

de organizare comunitară, organizare politică sau advocacy. 

 

 

 

Combinația de stagii de practică, mentorat și facilitarea parteneriatelor între alumni a 

condus la derularea unei game variate de proiecte precum: 

 În zona rurală Valea Seacă a fost pornit un program de suroritate prin care tinere femei 

rome sunt mentorate de femei rome de succes și cu mai multă experiență, obținând 

astfel sfaturi utile și încrederea că pot reuși în viață. În altă zonă rurală, Ineu, 

comunitatea romă a fost activată, aceasta folosindu-și puterea colectivă pentru a 

convinge autoritățile locale să investească în infrastructură electrică, furnizând astfel 

pentru prima oară electricitate către mai mult de 30 de familii. 

 Munca uneia din alumnele programului în Baia Mare a avut un larg impact. Orașul are 

probleme bine-cunoscute cu locuirea și un lung istoric de discriminare împotriva 

comunității rome. Eforturile neobosite de organizare comunitară ale alumnei au ajutat 

oamenii să intre în contact cu Primăria, convingând autoritățile să vină cu un plan pentru 

locuințe sociale, transport școlar și programe de tip afterschool. 

 În urmă cu 3 ani, activiștii LGBT din Cluj se luptau cu Primăria doar pentru simplul 

drept de a organiza un Marș Pride. Mulțumită muncii depuse de unul din alumnii din 

Cluj, alături de mentorii săi din SUA și Slovacia, comunitatea LGBT este mai unită, 

membrii săi lucrând laolaltă și sprijinindu-se reciproc. Aceștia au și un nou obiectiv – 

deschiderea unui centru comunitar LGBT, care ar fi primul din România. 

 

Abordări inovative în campanii de advocacy 

O altă oportunitate de învățare oferită de CeRe în 2019 a avut ca subiect advocacy-ul inovativ. 

Proiectul a fost gândit plecând de la nevoie de a revigora tacticile folosite de ONG-uri în munca 

lor de advocacy. Observând cum multe campanii de advocacy stagnează, ne-am propus să 

consolidăm capacitatea unor ONG-uri din diverse țări din zona Mării Negre să își învigoreze 

campaniile de advocacy prin folosirea de instrumente și tactici creative și curajoase.  



11 ONG-uri din România, Moldova, Bulgaria, Georgia, Ucraina și Armenia au primit forme 

variate de sprijin precum sesiuni de formare, facilitarea schimbului de experiență și resurse 

materiale pentru campaniile desfășurate. 

Inspirați de experiența desfășurării proiectului, am publicat și un ghid menit să îi inspire și pe 

alții. Acesta poate fi găsit aici. 

 

Întărirea capacității ONG-urilor și a activiștilor de a contribui la elaborarea de 

politici publice prin crearea de coaliții 

 

Coaliția „Spațiu civic în restrângere” 

Luând în considerare contextul anului 2018, cu multă presiune și amenințări legislative 

împotriva ONG-urilor și activismului, cât și cu un discurs public ce încearcă să delegitimeze 

ONG-urile, CeRe și-a asumat un rol mai pronunțat în facilitarea acțiunilor colective ale ONG-

urilor, ce își propun să apere caracterul participativ al spațiului civic. Cu sprijinul Rețelei 

Fundațiilor Europene (Civitates), CeRe, în parteneriat cu ActiveWatch și Asociația pentru 

Apărarea Drepturilor Omului în România Comitetul Helsinki, au adunat laolaltă un grup foarte 

divers de ONG-uri și activiști pentru a forma o nouă coaliție. Strategia grupului de a lupta cu 

restrângerea spațiului civic este de a preveni deteriorarea legislației curente și de a îmbunătăți 

reglementările actuale prin acțiuni de advocacy (mai multe în următoarea secțiune). 

Eforturile noastre s-au concentrat pe două subiecte: legislația privitoare la participare și cea ce 

afectează înființarea și funcționarea ONG-urilor. Pe parcursul lui 2019, acțiunile noastre de 

advocacy s-au concentrat pe următoarele teme: 

 Reglementările privitoare la adunările publice 

Legea ce reglementează adunările publice în România are 30 de ani. Pe de o parte, legea nu 

prevede dezvoltarea tehnologică recentă, care permite oamenilor să se organizeze într-un mod 

mai spontan, folosind rețelele sociale. Pe de altă parte, legea este foarte restrictivă și lasă loc 

de abuzuri din partea statului. În ultimii ani astfel de abuzuri au avut loc de mai multe ori. 

Beneficiind de un context prielnic, cu apropiata campanie electorală, cu un partid majoritar în 

Parlament slăbit și cu un nou Guvern (presupus mai predispus să apere drepturile civile), 

coaliția a decis să pună problema pe agenda politică. 

Coaliția a elaborat o analiză legislativă, indicând neajunsurile legii actuale și propunând 

recomandări de îmbunătățire. Propunerea noastră este discutată în prezent cu toate partidele 

politice în încercarea de a obține sprijinul transpartinic pentru o propunere legislativă care să 

reglementeze adunările publice și să recunoască rolul statutului de a facilita uzul acestui drept. 

 Legea privind accesul la informații de interes public și legea privind transparența 

decizională 

Cele două legi care reglementează accesul la informații pot fi îmbunătățite, dar sunt 

acceptabile și în forma actuală. Deși ele nu au constituit o prioritate pentru coaliție, a trebuit 

să reacționăm când Guvernul a încercat să modifice normele de implementare într-un mod 

https://cere.ong/wp-content/uploads/2020/02/Ghid_Advocacy_Romana.pdf


care ar fi afectat accesul la informații publice și participarea la procesul decizional. Guvernul 

a luat în considerare cererile noastre, însă forma finală a normelor de implementare nu a fost 

încă publicată sau aprobată. 

 Legislația privind combaterea spălării banilor 

Ca urmare a directivei europene pentru combaterea spălării banilor, Guvernul și Parlamentul 

au trebuit să dezvolte o nouă legislație. Acesta a fost un bun pretext pentru unii parlamentari 

să includă prevederi ce ar fi afectat puternic ONG-urile prin cerințe administrative 

împovărătoare și injuste (depășind cerințele directivei). Alături de alte ONG-uri, coaliția 

noastră a dedicat mult timp și eforturi pentru a convinge parlamentarii să minimizeze presiunea 

suplimentară pusă asupra organizațiilor. Din fericire, am reușit să prevenim adoptarea 

majorității prevederilor care ar fi afectat ONG-urile. Au fost adăugate totuși noi cerințe la 

legislația care reglementează înființarea și funcționarea ONG-urilor. 

 Legislația care reglementează înființarea și funcționarea ONG-urilor 

Pe lângă cele de mai sus, un bine-cunoscut parlamentar ostil ONG-urilor a încercat să 

introducă amendamente legislației ce guvernează funcționarea organizațiilor. Acestea ar fi 

introdus noi motive pentru care pot fi desființate organizații nonguvernamentale. Din fericire, 

am reușit să convingem destul de rapid parlamentarii să respingă propunerea. 

 

Monitorizare și advocacy pentru o mai bună participare publică în procesul 

decizional 

 

Deschideți Primăria! 

În 2019, CeRe, alături de alte ONG-uri, a continuat activitățile de monitorizare a Primăriei 

București cu privire la lipsa transparenței decizionale. Împreună cu ONG-urile partenere, 

am monitorizat toate întâlnirile Consiliului General, încurajând și alți activiști și organizații să 

facă la fel. 

 

 

 



 

 

Al treilea an de mandat al administrației locale a Bucureștiului (iunie 2018 – iulie 2019) a fost 

analizat într-un raport lansat în vara lui 2019 de CeRe alături de alte două organizații partenere. 

Lansat în mod informal în fața Primăriei, alături de activiști interesați de administrația locală, 

raportul a atras atenția mass mediei, ajungând în atenția publicului. 

Raportul a avut ca subiecte principale transparența și buna guvernare, dar a acordat atenție și 

către două probleme majore și relevante pentru cetățenii Bucureștiului: implementarea 

Strategiei Locale Privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul Bucureşti și 

a Planului Urban de Mobilitate. 

Pe lângă raportul lansat, am continuat pe tot parcursul anului să milităm pentru dreptul 

cetățenilor de a lua cuvântul în ședințele de Consiliu. Am căutat să suscităm interesul 

cetățenilor prin publicarea subiectelor aflate pe agenda Consiliului, relevante pentru grupurile 

civice și ONG-uri. Prin încurajarea și sprijinirea grupurilor și organizațiilor să depună 

recomandări și să ia cuvântul în ședințe, arătăm și că aceștia vor ca vocea lor să fie auzită 

deoarece au sugestii relevante pe subiect. Ca rezultat, diferite grupuri și organizații și-au 

exprimat opinia pe subiecte diverse precum: servicii sociale pentru femeile victime ale 

violenței domestice, taxarea mașinilor ce circulă în București, poluarea aerului și lucrările la 

Parcul Cișmigiu. 

Un alt rezultat a venit din partea justiției, ca urmare a unui proces inițiat în 2017. La acel 

moment, am argumentat că restricționarea dreptului cetățenilor de a lua cuvântul în ședințele 

de Consiliu General, prevăzută în Regulamentul de funcționare, e ilegală. După un proces de 

aproape doi ani, Curtea a decis anularea articolului contestat, redând cetățenilor dreptul de a 

lua cuvântul în ședințele Consiliului. Consiliul General nu a implementat încă decizia Curții, 

implementarea devenind noul nostru obiectiv. 

 



Pe lângă rezultatele obținute în București, ne-am bucurat să vedem metodologia noastră 

adaptată și folosită de alte ONG-uri din țară. Una din cele mai recente este o organizație mică, 

ce lucrează într-un sat. Aceasta ne-a solicitat asistența în munca lor de monitorizare a 

Consiliului Local și de militare pentru transparență decizională. 

 

La nivel național 

 Promovarea participării publice și activismului 

 

 

 

Gala Premiilor Participării Publice 

 

Gala Premiilor Participării Publice este evenimentul organizat anual de CeRe, ca parte a 

strategiei noastre de a promova activismul și participarea la procesul de luare a deciziilor. 

Principalul scop al evenimentului este de a stârni entuziasmul pentru participare publică și 

cetățenie activă printre organizații, cetățeni și autorități. Gala este un eveniment unic, ce 

promovează povești de succes ale campaniilor de advocacy desfășurate de indivizi, grupuri 

civice sau ONG-uri și care reprezintă în același timp o vitrină pentru o gamă variată de subiecte 

civice ce nu primesc de obicei atenția publicului prin canalele mass media. În ultimii 10 ani 

am premiat și promovat 121 de campanii de participare publică din cele mai mult de 460 

exemple civice înscrise în competiție. 

Pe 17 aprilie 2019, CeRe a organizat a zecea ediție a Galei. Peste 350 de oameni au participat 

la eveniment, iar transmisiunea live pe facebook a avut 16.000 de vizualizări. În ce privește 



câștigătorii, Gala de anul trecut a premiat 12 inițiative – 10 premii acordate de juriu (din care 

unul pentru jurnalism), plus două premii speciale. 

Campaniile premiate în 2019 au inclus: campania de boicotare a referendumului constituțional, 

care propunea schimbarea definiției căsătoriei; campania de advocacy care a convins 

autoritățile să îmbunătățească serviciile oferite persoanelor ce trăiesc cu tuberculoză, luând în 

considerare aspectele sociale și economice care le afectează; Primăria Cluj-Napoca pentru 

proiectul de bugetare participativă din 2018 etc. 

Mesajul general al evenimentului a fost construit în jurul motto-ului „Noi facem puterea!” – 

modurile în care puterea colectivă poate aduce schimbarea pe care ne-o dorim în lume. 

Acest scurt material video ilustrează atmosfera de la Gală. 

 

Cheltuieli 2019   

Programul de Organizare Comunitară și 

Asistență pentru Advocacy 58.097 € 

Programul de internship în SUA și alte 

schimburi de experiență 125.739 € 

Coalitii si advocacy pentru spatiul civic 42.254 € 

Nu Aștepta Super Eroi 16.901 € 

Gala  Premiilor Participării Publice 27.124 € 

Alte cheltuieli organizationale 36.072 € 

TOTAL * 306.187 € 

  

*  Conține și bugete alocate partenerilor.  
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https://youtu.be/SIwl6ejg2Vw

