De ce să nu stai în banca ta
Cei mai mulți dintre noi, în anii copilăriei am învățat conformismul: să asculți ce-ți spun cei mai mari,
să-ți vezi de treaba ta, să nu te bagi, să stai în banca ta.
Podul pe care traversează copiii râul în drum către școală s-a rupt. Trebuie să ocolească kilometri.
Strada e nepietruită. Oamenii ajung la capătul drumului cu cizmele pline de noroi. Medicamentele necesare
unui diagnostic grav lipsesc sau costă prea mult. Oamenii mor. Un parc e retrocedat și urmează să se
transforme în mall. Orașul pierde oxigen iar oamenii pierd spațiu.
Premianții de anul acesta au depășit conformismul și au ieșit din banca lor. Mulțumită lor, primăria
a reparat podul și a asfaltat drumul. Ministerul a alocat fonduri suplimentare pentru medicamente lipsă.
Copaci și parcuri au rămas la locul lor. Și multe altele despre care puteți citi în paginile următoare.
Personajele acestor povești, alături de din ce în ce mai mulți alți oameni, sunt cei care provoacă
schimbarea. Și nu doar schimbarea care se vede – podul, drumul, parcul, medicamentul – ei schimbă și
felul în care este guvernată România. Încet, încet, autoritățile încep să se schimbe: devin mai deschise,
mai transparente și mai receptive. Credem că exigența oamenilor și eforturile lor pot să ducă la un alt fel
de relație între cetățeni și guvernanți. Una bazată pe respect, pe responsabilitate și, de ce nu, pe teama că
societatea va sancționa ineficiența, opacitatea și nerespectarea drepturilor.

Oana Preda
Director, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
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Lungul drum al citostaticelor către buget
Vlad Voiculescu, Vlad Mixich – MedAlert
Campania „Rețeaua citostaticelor”
Dreptul la viață este unul constituțional, dar dependent de alocările bugetare guvernamentale. O
serie de medicamente citostatice esențiale au lipsit cu desăvârșire din spitalele din România, deci
mii de pacienți au fost privați de unul dintre drepturile fundamentale. Inițiatorii campaniei au creat
MedAlert, platformă online cu o structură de alertă prin care situațiile de criză din spitale au fost
semnalate și, de aici, o întreagă campanie națională care a angrenat mai toate instituțiile de presă
și apoi mai toate instituțiile publice responsabile de această situație. După luni de monitorizare
și de menținere a subiectului pe agenda publică, două ordonanțe de urgență au asigurat fondurile
necesare pentru achiziționarea medicamentelor. Poate singurele OUG justificate ca fiind de urgență.
„Este justificat să mi se ceară demisia pentru criza citostaticelor, dar până miercuri rezolv problema.”
Victor Ponta, interviu pentru Hotnews
Între 2008 și 2013, mii de bolnavi de cancer și-au început tratamentul cu întârziere sau au urmat un
tratament incomplet pentru că, pe teritoriul României, nu se găseau medicamentele citostatice care le
erau prescrise. Aceasta a fost „criza citostaticelor”. Răspunsul societății la această criză a plecat de la un
om care a început să ajute pacienții să-și procure medicamentele necesare din străinătate. Bulgărele s-a
rostogolit, iar acum „rețeaua citostaticelor” are 600 de voluntari.
Inițiatorii rețelei nu s-au oprit aici. Criza citostaticelor avea nevoie de un răspuns coerent din partea statului,
responsabil cu asigurarea tratamentului prescris de medici. Constituția României garantează cetățenilor
dreptul la viață. Asta înseamnă că, dacă te lupți cu o boală atât de gravă precum cancerul, spitalul trebuie
să-ți poată oferi tratamentul necesar. Astfel, inițiatorii Rețelei citostaticelor s-au constituit într-un grup de
presiune ce și-a propus să convingă Guvernul, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor să asigure stocul
necesar de medicamente citostatice în spitale.

Toate acestea au însemnat multă muncă, perseverență și dăruire.
Până la finalul acestui lung drum, Grupul MedAlert a reușit să convingă instituțiile responsabile să asigure
bugetul necesar pentru achiziţionarea medicamentelor indisponibile de către Compania Națională Unifarm
SA. Ministerul Sănătăţii a început să publice constant stocurile de citostatice existente în spitale şi o
procedură de monitorizare a situaţiei a fost aplicată de autorităţi.
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Au urmat:
s documentare cu privire la medicamentele care lipseau de pe teritoriul României,
multă presiune publică și sensibilizare realizate cu ajutorul presei, a celor 600 de voluntari și a
pacienților,
s site-ul www.medicamente-lipsă.ro, care centraliza informațiile cu privire la stocurile de
medicamente citostatice (in)disponibile, monitoriza reacțiile și promisiunile autorităților și oferea
soluții punctuale pacienților,
s memorii înaintate ministerelor relevante, inclusiv de către pacienți;
s numeroase întâlniri cu autoritățile responsabile;
s dezbateri media;
s propuneri concrete înaintate autorităților.

Noua lege a lui Moise
Emil Moise
Campania „David și Goliat”

Libertatea cugetului nu se negociază. Astfel că religia, ca obiect de studiu în școli, trebuie să fie o opțiune, nu o
obligație. Deși opțională, părinții trebuiau să menționeze explicit, printr-o cerere scrisă, retragerea copilului de la
această oră. Având în vedere caracterul opțional al disciplinei, procedura este abuzivă. Emil Moise, timp de mai bine
de 11 ani a scris petiții, memorii, articole științifice și chiar o carte. Toate pentru a-și fundamenta strașnic demersul
de a contesta această practică. Acum, conform deciziei Curții Constituționale (rezultat al unui proces intentat de Emil
Moise), religia este o opțiune ce trebuie exprimată ca atare, prin înscriere prealabilă, nu un serviciu de la care trebuie
să de „dezabonezi”.

„Decizia CCR este înţeleaptă şi susţine punctul nostru de vedere deja exprimat: era o discriminare să fii obligat să depui cerere
nu pentru a participa, pentru a-l retrage pe elev de la ora de religie”, susţine Csaba Asztalos, preşedintele Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării (CNCD). (adev.ro/nezqab)

Povestea lui Emil Moise a început în 2001, când acesta devenea cadru didactic, iar fiica sa începea școala. Atunci începea să
constate „presiunea religioasă din şcolile publice: în fiecare clasă erau simboluri religioase, anul şcolar începea cu o slujbă
religioasă la care copiii erau obligaţi să asiste, au loc procesiuni de sfinţire a claselor, în unele şcoli sunt construite biserici, săli de
clasă au devenit capele religioase.”
Deși România este un stat laic, până de curând, regula era aceea a educației religioase primite de copii în școli în cadrul orei de
religie. Opțiunea de a nu frecventa ora de religie avea doar statutul de excepție, pusă în practică prin cererea expresă prin care
părintele solicită ne-frecventarea orei de religie de către copilul său.
Emil Moise, profesorul din Buzău, hotărăște că aceasta este o nedreptate și începe o luptă care a durat mulți ani. La baza acestei

orientate către modificarea acesteia.
Își descrie eforturile ca fiind o combinație de activism civic intens, cercetare academică, jurnalism, participare la dezbateri și
conferinţe, acţiuni de protest. În demersurile sale, Emil Moise a reușit să atragă de partea sa multe organizații neguvernamentale,
a trimis petiții către instituții cheie (Ministerul Educației, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Parlamentul României,
școli), a scris articole în reviste de specialitate, a mobilizat părinți și mass media, a participat la realizarea unor studii și cercetări
și la scrierea unei cărți.
Victoria a venit din instanță, unde Emil Moise s-a reprezentat singur.
După o primă încercare nereușită, Emil Moise nu a cedat. Și-a îmbunătățit argumentația și strategia și a reușit să convingă
instanțele de judecată că Legea Educației Naționale încalcă Legea pentru Combaterea Discriminării și Legea Libertăţii Religioase. În
fine, Curtea Constituțională a decis și ea: articolul din Legea Educaţiei privind predarea Religiei în şcoli este neconstituţional pentru
că încalcă alte legi organice care asigură drepturi fundamentale ale omului.
Demersurile sale și ale organizațiilor care se află de partea laicizării educației continuă cu monitorizarea și forțarea respectării
deciziei Curții de a nu înscrie din oficiu copiii la ora de religie.
Pe lângă victoria în instanță, Emil Moise, alături de susținătorii săi, are meritul de a fi adus în dezbaterea publică subiectul predării
religiei în școli, în pofida mentalităților și a opoziției evidente a instituțiilor publice, a multor instituții mass media, a celor mai multe
școli și a Bisericii Ortodoxe Române.
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nedreptăți este modul în care era reglementată ora confesională de religie în Legea Educaţiei, iar demersurile lui Emil Moise sunt

Scurtcircuit în clasa politică
Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER
Campania „Împreună schimbăm Legea partidelor!”
Partidele politice sunt organe vitale într-o democrație sănătoasă. Mecanismele de checks and balances, pluralitatea
de opinii și viziuni cu privire la societate – toate aceste lucruri sunt dezirabile în orice stat democratic. Însă sistemul
legislativ din România restricționează condițiile de constituire a noilor partide și menține „piața” închisă. AMPER
a decis că lucrurile trebuie să fie schimbate și a pornit o campanie de modificare a Legii partidelor. Există premise
pentru „liberalizarea” pieței partidelor și, deci, pentru un pic mai multă democrație.

Schimbarea legii partidelor politice, deși recunoscută ca o necesitate de către societatea civilă încă de când actuala lege din 2003
spune că ai nevoie de 25.000 de semnături din 18 județe pentru a forma un partid politic, nu a ajuns să capteze atenția publicului
decât după 2012 încoace. Meritul pentru această situație îl are și inițiativa unui mic grup de oameni din Târgu Mureș, condusă de
omul de afaceri Dan Mașca, care în contextul protestelor din ianuarie din acel an, scria organizațiilor neguvernamentale să i se
alăture în demersul său de schimbare a legii partidelor politice.
Începând din acel moment, când reforma clasei politice și criza reprezentării politice din România a devenit un subiect din ce în ce
mai dezbătut, cetățeanul Dan Mașca a început să strângă în jurul ideii oameni și organizații care să ducă mai departe inițiativa.
Până în 2014, a publicat diverse studii și analize efectuate de experți care să arate nedreptatea din actuala lege a partidelor
politice: România are cea mai restrictivă lege din Europa când vine vorba de formarea unui partid politic. În Spania un partid se
poate forma cu 2 oameni, iar în Franța, Italia sau Germania e nevoie de 3 oameni. În Ungaria, e nevoie de 10 membri, în Rusia de
500, în Ucraina de 10.000. Kazahstanul întrece România, căci acolo e nevoie de 50.000 de semnături pentru înființarea unui partid
politic.
Înarmat cu cifre, analize comparative, materiale de prezentare scrise și video, și mai ales cu convingerea că are dreptate, Dan
Mașca înființează în 2014 Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER, asociație ce militează pentru posibilitatea înființării unui
partid cu doar 3 oameni.

Mureș, nu de la București. Oamenii din AMPER cred în comunități locale și capacitatea acestora de a forma partide care să
răspundă în primul rând nevoilor acestor comunități. Asociația contactează numeroase organizații neguvernamentale, mai ales
locale, dar și parlamentari. Nu omite pe nimeni, nu contează dacă ești UDMRișt, social-democrat sau liberal. Totodată, lansează un
site unde, pe înțelesul tuturor, își explică cauza, demersurile și îndeamnă oamenii să își contacteze parlamentarii. În același timp,
AMPER organizează o serie de dezbateri locale unde continuă să invite jurnaliști și politicieni.
AMPER se pregătește și profită din plin de campania alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014, subiectul ajungând în unele dintre
platformele electorale. Pe fondul acțiunilor mai multor organizații neguvernamentale, subiectul capătă amploare între cele două
tururi de scrutin. Ulterior alegerilor, contactat de către AMPER, deputatul PSD Mihai Sturzu transformă subiectul într-un proiect
de lege, semnat de alți 9 parlamentari, pe care îl depune la Camera Deputaților. Acum proiectul se află pe masa Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind
modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, care a și agreat
principiul formării unui partid cu 3 membri.
Și pentru că acest principiu în sine va însemna un scurtcircuit pentru actuala clasă politică, AMPER participă la lucrările
acestei comisii și vine cu argumente pentru celelalte modificări legislative ce pot influența viața noilor partide, publicând studiile
„Finanțarea partidelor politice în statele membre UE. O analiză comparată”, „Democrația directă în statele membre UE” și
„Democrația locală în statele membre UE: dreptul de a candida în alegerile locale”.
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Pentru AMPER, este esențial să se vadă că inițiativa de schimbare a legii partidelor politice a plecat de la nivelul local, din Târgu

Bugetare la sânge
Asociația Dăruiește Viață
Campania „O lege, un salt de 25 de ani!”
Despre bolile sistemului medical se tot discută în spațiul public. Din când în când, societatea civilă devine un „sanitar”
al sistemului și încearcă schimbări de sistem care salvează vieți. Asociația Dăruiește Viață a văzut cum banii din
sistem sunt cheltuiți pentru tratarea leucemiilor și a altor tipuri de cancer limfatic, dar cum sistemul nu decontează
diagnosticarea. Or, diagnosticarea din timp este în beneficiul pacientului și în logica cheltuirii cu cap a fondurilor
publice. Dar o simplă scrisoare în atenția autorităților, în care a fost semnalată eroarea, nu a fost suficientă. Asociația
a recurs la campanii de promovare și informare care au determinat Ministerul să îi invite la discuții. Acum, peste
50.000 de cetățeni ai României beneficiază de rezultatele unei campanii de advocacy care a făcut sistemul un pic mai
logic și mai eficient.

Asociația Dăruiește Viață s-a asigurat că principalele centre oncologice din țară sunt dotate cu infrastructura utilă analizelor
necesare diagnosticării corecte și în profunzime a leucemiilor și a altor tipuri de cancer limfatic, prin investiții de peste 4 milioane
euro. Dar pentru că analizele necesare diagnosticării leucemiilor și cancerelor limfatice nu erau incluse în programele naționale
de sănătate sau pe lista analizelor decontate de Casa Națională de Sănătate, diagnosticarea se făcea deficitar. Această situație,
care afectează peste 50.000 de adulți și 5.000 copii cât se estimează că suferă de o formă de cancer limfatic, însemna atât șanse
reduse de supraviețuire pentru pacienți cât și cheltuirea ineficientă a bugetului sănătății.
O dată identificată această problemă, Asociația Dăruiește Viață a inițiat un demers pe lângă Ministerul Sănătății menit să
determine schimbarea legislației în domeniul diagnosticării cancerului. Un prim pas a fost întocmirea unui memoriu adresat
Ministrului Sănătății în iunie 2014, prin care asociația a prezentat problema identificată, consecințele acesteia, inclusiv cheltuirea
ineficientă a banilor pentru tratarea cancerului, în lipsa unei diagnosticări corecte. Nu au primit niciun răspuns în termenul legal de
30 de zile. Atunci au hotărât demararea unei campanii publice, prin mass media, dar și pe Facebook, unde asociația și susținătorii
au început să îl nominalizeze pe Ministrul Sănătății cu hashtagul „Ministerul Morții”.

Dar cum de la promisiuni la fapte drumul nu e, de cele mai multe ori, unul direct, a fost nevoie de întețirea campaniei mediatice
până la obținerea modificării legislative. Subiectul a fost prezentat în cadrul emisiunilor de știri ale unor canale media cu
audiență ridicată, astfel că au ajuns la o a doua întâlnire cu Ministerul Sănătății. Au avut astfel ocazia de a prezenta argumente
incontestabile, pregătite de o echipă de voluntari, medici și juriști ai organizației, în susținerea cauzei lor. Ele au demonstrat, pe de o
parte, lipsa de logică a alocării bugetului, și pe de altă parte, rata scăzută de supraviețuire, mult sub media europeană, cauzată de
o diagnosticare târzie și/sau eronată, urmată de tratamente greșite.
Eforturile asociației au condus la elaborarea Subprogramului de decontare a analizelor pentru diagnosticare, în cadrul
Programului Național de Oncologie. Subprogramul a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 18 din 17 octombrie 2014 pentru
modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate
pentru anii 2013 și 2014. Noul subprogram este finanțat din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate și în cadrul său sunt
decontate testele imunofenotipice, citogenetice și de biologie moleculară pentru diagnosticarea leucemiilor acute.
De aceste analize beneficiază cei peste 50.000 de pacienți diagnosticați deja cu cancer limfatic precum și 800 de pacienți noi
diagnosticați cu această boală în fiecare an.
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Astfel, au obținut o primă întâlnire cu Ministrul Sănătății și consilierii săi, căruia i-au smuls mai multe promisiuni.

Rezistența din parcuri
Grupul Civic „Prietenii Parcului IOR”
Campania „Vrem parc, nu betoane!”
Parcul IOR este istovit de retrocedări și de propuneri de proiecte care ar duce la betonarea lui. Grupul Civic Prietenii
Parcului IOR este mai mult decât un grup de cetățeni îngrijorați, este un grup de oameni care și-au făcut din apărarea
spațiului verde din IOR un crez și care au luptat pentru păstrarea parcului în forma actuală. Propunerea construirii
unei săli polivalente a fost un motiv de mobilizare generală. Au participat la ședințele de consiliu ale sectorului 3, au
organizat mitinguri și flashmoburi. De la neliniștea din parc a cetățenilor s-a ajuns la un subiect de presă național.
Mesajul a fost înțeles de autoritățile publice, acestea renunțând la construcția sălii polivalente tocmai datorită
opoziției cetățenilor. Și, poate mai important, parcul IOR este perceput de autorități ca fiind unul dintre cele mai
strașnic apărate spații verzi din Municipiul București.

Aproape de fiecare dată când o autoritate publică atentează la spaţiul verde al bucureştenilor, aceştia se revoltă şi acţionează,
prin toate mijloacele posibile, pentru a salva fiecare metru pătrat de la betonare. Deşi ar trebui să fie o lecţie învăţată pentru toţi
aleşii locali, ocazional, aceştia uită cât de preţios este verdele pentru bucureşteni şi decid să le testeze simţul civic.
Un astfel de caz s-a petrecut în toamna anului 2014, atunci când Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiţă, a decis să
construiască o sală multifuncţională de spectacole în Parcul IOR, sacrificând astfel 3.000 mp din oaza de verdeaţă a locuitorilor
sectorului 3.
Vestea a ajuns şi la urechile grupului civic Prietenii Parcului IOR, o comunitate online de tineri şi familii, coagulată în anul 2013
împotriva retrocedării a 12 hectare din parc. Ca şi în 2013, aceştia au decis că trebuie să acţioneze pentru a păstra spaţiul verde
intact. Au început campania cu o petiţie online care a adunat 3.000 de semnături şi cu un protest anunţat pe pagina de Facebook a
grupului. În ciuda frigului de octombrie târziu, peste 150 de persoane s-au adunat la chemarea grupului pentru a-şi apăra dreptul
la spaţiu verde.

presiunea civică şi mediatică a atins cote maxime. După cum relatează unul dintre membrii grupului, campania a fost una fulger
şi a folosit toate instrumentele posibile: „am făcut presiune civică în mai multe şedinţe de consiliu, am mers în audienţă
la Primărie, am participat la întâlnirile primarului cu cetăţenii, am făcut un flashmob în parc la care am invitat
televiziunile şi presa, am folosit toate contactele din societatea civilă şi mass media, am susţinut o campanie în social
media, am creat o reţea de voluntari pentru distribuţia mesajelor noastre în blocuri şi pe stradă, prin afişe şi fluturaşi.”
A fost nevoie de o mobilizare fără precedent şi de un context electoral favorabil pentru ca primarul Robert Negoiţă să îşi schimbe
radical discursul. Dacă la întâlnirile din stradă cu cetăţenii acesta i-a sfătuit pe cei nemulţumiţi de proiectul sălii multifuncţionale
să se mute în alt sector, pe 19 noiembrie, pe pagina personală a acestuia, apărea următorul anunţ: „În urma mesajelor primite
de la cetățeni, Primăria Sectorului 3 a luat decizia să sisteze derularea acestui proiect în Parcul Titan și să analizeze
relocarea lui pe un alt teren din sector.”
Care este rezultatul tangibil al campaniei fulger iniţiată de Prietenii Parcului IOR? Un deal de 3.000 mp din parcul IOR salvat de
la betonare de care se bucură în continuare mii de bucureşteni. Mai puţin tangibil, dar la fel de important, a fost însă mesajul
transmis pe toată durata campaniei: vocea cetăţenilor contează şi de ea trebuie să ţină cont aleşii locali.
După această reuşită civică, grupul civic Prietenii Parcului IOR îşi propune să continue demersurile. Pe lângă un parc verde şi intact,
aceştia îşi doresc să convingă Primăria Sectorului 3 „să creeze o platformă de comunicare prin care consultarea publică să
nu mai fie doar o poveste frumoasă.”
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De pe 25 octombrie – momentul protestului – şi până pe 28 noiembrie, atunci când Consiliul Local a votat anularea proiectului,

Rezistența din parcuri
Grupul Parcul Tineretului
Campania „Parcul nostru cel de toate zilele”
Spațiul verde este pentru unii plămân, pentru alții teren construibil. Parcul Tineretului a fost și el subiectul unor
retrocedări cel puțin controversate. De la retrocedare la construcție este un pas firav, pe care, de cele mai multe
ori, proprietarii îl parcurg rapid. În cazul Parcului Tineretului însă, comunitatea locală s-a mobilizat și a demarat o
campanie de stopare a betoanelor. Oamenii, fără o pregătire în acest domeniu, au participat la ateliere și au cerut
sfatul unora cu vechime în domeniul activismului. Acum, cu o asociație de proprietari care și-a modificat statutul
astfel încât să poată fi parte într-un proces pentru apărarea interesului public, cu informațiile și perseverența
necesară, Grupul Parcul Tineretului este în alertă continuă – sună la poliție ori de câte ori se aude drujba și are deja
trei procese pe rol. Oamenii știu că parcul este al cetățenilor și fac tot ce le stă în puteri să-l păstreze ca atare –
învață, stau de pază și merg în instanță.

„Revoltaţi, am hotărât să luptăm împotriva mafiei şi să încercăm să dăm înapoi comunităţii parcul nostru cel de toate
zilele.”
20.000 de mp din Parcul Tineretului din capitală, retrocedaţi în 2007-2008, riscă să fie transformaţi în ansamblu rezidenţial. Cazul
Tineretului nu este unul singular. El face parte din zecile de cazuri de retrocedări puse sub semnul întrebării, prin care hectare
întregi de spaţii verzi din Bucureşti au ajuns în proprietate privată. Ce impresionează de fiecare dată este însă perseverenţa
locuitorilor din zonă, care și acum au decis să bată la poarta tuturor instituţiilor responsabile. De data aceasta, pentru a salva cele
2 hectare de spaţiu verde de la dispariţie.
De-a lungul campaniei, au făcut zeci de notificări, petiţii, reclamaţii către autorităţile locale şi către instituţiile responsabile de
protecţia mediului. Glasul lor s-a auzit şi în Parlament, şi la Ministerul Mediului, şi la Comisia Europeană. Alături de unele organizaţii
neguvernamentale, grupul a participat la mitinguri de protest împotriva construirii în parc, a mobilizat comunitatea şi a făcut
publică situaţia parcului în mass media.

s-a încălcat programul oficial de lucru al constructorului. În urma presiunii constante şi a reclamaţiilor, Primăria Sectorului 4 a
amendat una dintre firmele care deţine terenul, cu suma de 5.000 RON, pentru defrişări ilegale.
Pe tot parcursul campaniei, grupul a fost sprijinit de organizaţiile Salvaţi Bucureştiul şi Eco-Civica. Împreună cu cele două ONGuri, una dintre asociaţiile de locatari aflată în vecinătatea parcului a acţionat în instanţă, având trei dosare pe rol. În unul dintre
procese au avut câştig de cauză. În august 2014, Judecătoria Sectorului 4 a decis suspendarea defrişărilor desfăşurate pe cele
două hectare din Parcul Tineretului. Cetăţenii au cerut şi oprirea lucrărilor de construire a complexului de vile, însă instanţa a
respins această cerere.
Pe lângă victoriile de etapă obţinute – stoparea defrişărilor şi amendarea proprietarilor pentru tăierile ilegale de arbori - cel mai
de preţ rezultat pare a fi faptul că bătălia cu mafia imobiliară şi cu inerţia instituţiilor a născut cetăţeni: „Rezultatele nu sunt
pe măsura eforturilor, dar dintr-o populație amorfă am devenit cetăţeni activi şi contribuim la educarea autorităţilor.
Suntem mândri că nu am renunţat în ciuda obstacolelor şi că într-un sistem atât de corupt avem curajul să luptăm.”
Cetăţenii sunt hotărâţi să meargă până în pânzele albe pentru parcul lor, dar şi pentru a trage un semnal de alarmă autorităţilor:
„Vom continua efortul de a informa presa şi comunitatea şi de a confrunta autorităţile. Vom urmări în mod consecvent
rezultatele acţiunilor autorităţilor pentru a-i educa şi a-i face să înţeleagă că cetăţenii sunt implicaţi şi îi trag la
răspundere, chiar şi în justiţie.”
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Mai mult, membrii grupului au chemat pe teren Poliţia sector 4 şi Poliţia de mediu ori de câte ori au avut loc defrişări ilegale sau

Natură fără conductă

WWF-România
Campania „Râurile de munte: ultima șansă”
Prezentate ca fiind cu potențial economic important, microhidrocentralele s-au ivit în zone muntoase, fără prea
multă preocupare față de nevoile de protecție a acestor zone. Având în vedere că este un subiect tehnic, relativ
complicat pentru publicul larg, WWF a lansat o campanie națională de informare cu privire la efectele nocive ale
microhidrocentralelor asupra ariilor naturale unde sunt construite. Alături de 20.000 de susținători, WWF a reușit
suspendarea oricărui proces de autorizare de construcție a microhidrocentralelor în ariile protejate până la realizarea
unui cadru legal coerent, precum și scoaterea acestor investiții de pe lista potențialelor proiecte finanțabile prin
fonduri UE în perioada 2014-2020.

În 2013, aproximativ 300 de microhidrocentrale („MHC”) obținuseră avizele necesare pentru construcție, fără niciun fel de
pre-planificare strategică la nivelul bazinelor râurilor și la nivel național. De ce era asta o problemă? Pentru că MHC-urile au un
impact puternic și ireversibil asupra ecosistemelor râurilor, asupra caracteristicilor și funcționalităților acestora, în majoritatea
cazurilor, rezultatul fiind un râu lipsit de viață. Practic, pentru construirea unei microhidrocentrale, o mare parte sau întregul
curs al unu râu este captat într-o conductă.
Prin construirea unei MHC, cei mai afectaţi sunt peştii, pentru că o mare parte dintre speciile de peşti migrează, sezonier,
pentru înmulţire și hrănire, în aval şi în amonte pe cursul râurilor. Vidra este, de asemenea, o specie protejată la nivel național și
internațional, al cărei habitat este afectat de construirea microhidrocentralelor. Distrugerea ecosistemelor a fost posibilă și din
cauza unui cadru legislativ permisiv și ambiguu care nu reglementează corespunzător construcția de MHC.
În aceste condiții, în octombrie 2013, WWF a lansat Campania națională „Râurile de munte: ultima șansă” având ca obiectiv principal
plasarea sub protecția legii a râurilor de munte din România. La data lansării campaniei situația se agravase, peste 500 de MHCuri aflându-se în diferite stadii de avizare, construire sau funcționare.

Departamentul de Ape, Păduri și Piscicultură („DAPP”) pentru a prezenta rezultatele studiului și a discuta problemele și posibilele
soluții; a organizat o întâlnire cu reprezentanți ai ONG-urilor/asociațiilor locale din zonele afectate sau vulnerabile și apoi a creat
un grup de discuții online; a depus plângeri la Comisia Europeană pentru încălcarea legislației de către investitorii în MHC; a emis un
comunicat de presă național și un newsletter către cei aproximativ 100.000 de susținători.
Nucleul campaniei a fost o petiție disponibilă pe website-ul www.raurileromaniei.ro, adresată Ministrului Pădurilor, Apelor
și Pisciculturii ce a fost semnată de 20.000 de oameni. În a doua fază, în luna noiembrie 2013, WWF a lansat apelul pentru
salvarea râului Topolog, un episod cu final fericit, în care Agenția Națională pentru Protecția Mediului a respins proiectul pe baza
argumentelor WWF. Campania a avut impact foarte mare în rândul cetățenilor, în ciuda subiectului greoi și aproape necunoscut. Un
milion de oameni au fost informați și s-au arătat îngrijoraţi de distrugerea râurilor de munte prin construcția de MHC.
Campania a dat roade și în ianuarie 2014, DAPP s-a angajat public, prin semnarea unui Protocol de colaborare cu WWF, să facă
pașii solicitați pentru îmbunătățirea legislației. Protocolul prevede și suspendarea procesului de autorizare a tuturor proiectelor
de MHC în ariile protejate până la crearea mecanismului de pre-planificare, la nivel național, a investițiilor pentru valorificarea
hidroenergetică a potențialului râurilor. Un alt rezultat remarcabil al campaniei a fost și excluderea MHC de la finanțarea din
fondurile europene pentru perioada 2014 – 2020.
WWF nu s-a oprit după finalizarea Campaniei, și continuă demersurile și eforturile pentru salvarea râurilor de munte prin:
obținerea unui act normativ care să interzică construcția MHC-urilor în zonele sensibile, conform criteriilor WWF (anumite arii
protejate și râurile cu stare ecologică foarte bună); informarea și conștientizarea populației privind valoarea râurilor naturale și
determinarea lor să acționeze împotriva acestor infrastructuri.

G3P. O GALĂ DESPRE CURAJUL DE A FACE ȘI A CeRe.

Pentru implementarea campaniei, într-o primă fază, WWF: a definitivat o analiză a cadrului legal existent și a solicitat întâlniri cu

Natură fără conductă
Grupul de Inițiativă Locală Mara-Cosău
Campania „Salvați Maramureșul Istoric!”
Totul a pornit din satul Șugatag, unde, perspectiva unei microhidrocentrale i-a făcut pe oameni să gândească și să
acționeze macro – așa au început neliniștea, revolta și demersurile de advocacy. Sătenii au aflat din presă despre
autorizarea unor microhidrocentrale pe râurile din zonă, lucru care ar fi dus la deteriorarea ireversibilă a peisajului
(zonă istorică, cu un imens potențial turistic), dar și a activităților agricole. Satele învecinate, și ele afectate de
construcția acestor microhidrocentrale, s-au aliat și totul a culminat cu o întâlnire între săteni și factorii de decizie.
Ulterior acestei întâlniri, autorizația de construire pe râul Cosău nu a mai fost prelungită. Mai mult, cu sprijinul WWF,
zona Mara-Cosău urmează să fie numită destinație eco-turistică de către Comisia Europeană.

Apa pentru maramureșeni simbolizează coloana vertebrală a culturii lor. La începutul anului 2014, țăranii din satul Șugatag au
aflat de intenţia unor firme private de a capta râurile Mara şi Cosău şi a le dirija prin conducte pentru alimentarea mai multor
hidrocentrale (MHC). Amplasarea acestor MHC-uri ar fi avut un impact negativ asupra mediului, agriculturii şi turismului.
În faţa avizului pentru construcţia acestor microhidrocentrale, localnicii din Șugatag s-au revoltat. Opoziţia lor a fost atât de
vehementă încât a stârnit un val de solidaritate în toată regiunea comunei Ocna Şugatag. Zeci de oameni din satele învecinate
s-au alertat pentru a organiza acţiuni împotriva acestor demersuri. Voluntarii implicaţi în mediatizarea evenimentelor au
folosit denumirea „Grupul de Iniţiativă Locală Mara-Cosău” referindu-se la toți localnicii care acţionau împotriva proiectelor
hidroenergetice.
În luna iunie 2014, localnicii au transmis, prin intermediul voluntarilor implicați în comunicarea publică, memorii și petiții primăriilor
și consiliilor locale din zona Mara-Cosău, au înaintat adrese și informări cu opiniile lor Prefecturii Maramureș, Consiliului Județean,
Sistemului de Gospodărire a Apelor, Agenției de Protecția Mediului din Baia Mare și celei regionale de la Cluj, inclusiv Ministerului
Mediului.

pe râurile Mara și Cosău, energie verde sau dezastru eco-turistic în Maramureșul Istoric?”. Întâlnirea a avut loc la Căminul
cultural din Sat Șugatag și a fost dedicată în mod special proiectelor de pe râul Mara și afluenți, care prevăd construcția a 6
microhidrocentrale între localitățile Mara și Giulești. Un „Nu” răspicat a fost spus de către cei peste 150 de localnici prezenți la
eveniment, care au reproșat autorităților că au dat avize pentru lucrări fără o consultare reală a populației și fără evaluarea
impactului de mediu, social și eco-turistic.
Primul efect a opoziţiei cetăţenilor a fost suspendarea autorizaţiilor de construire a MHC-urilor pe râul Cosău, de către Consiliul
Județean Maramureş. În luna iulie, zona Mara-Cosău este declarată destinaţie eco-turistică avizată de Comisia Europeană.
Dar bătălia continuă. Proiectele hidroenergetice sunt în desfăşurare pe râul Mara si pârâul Breboaia, zone turistice pitoreşti prin
arhitectură şi tradiţii.
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Punctul culminant al acestor acțiuni a fost în 8 iunie 2014, când s-a organizat dezbaterea publică „Microhidrocentralele de

Petrila cu o mină bună
Societatea Culturală Condiția Română, Asociaţia Studenţilor şi Doctoranzilor
Români din Franţa și Asociația Plusminus
Campania „StartUP Petrila”
Imobilele sunt perfect reconvertibile, dar acest lucru se poate întâmpla doar cu acordul și, uneori, prin bunăvoința
autorităților. Petrila, oraș minier, este acum în momentul în care poate deveni orice. Autoritățile ar fi dorit pentru
zonele clădirilor care au deservit industria o zonă verde. Proiectul StartUP Petrila propune însă înscrierea clădirilor
din Exploatarea Minieră Petrila în patrimoniul național și reconversia acestora astfel încât să fie pretextul și contextul
dezvoltării unor industrii locale. În 2014 echipa StartUP Petrila, cu sprijinul Universității de Arhitectură și Urbanism
Ion Mincu, a reușit clasarea clădirilor, devenind astfel ilegală demolarea lor. În cadrul unor ateliere participative,
echipa încearcă crearea Centrului POMPAdou, în fosta stație de pompe. Comunitatea locală va genera astfel un proiect
de reconversie a unei clădiri industriale din Petrila, primul proiect concret care va arăta că există viață și după
minerit.

În ciuda valorii lor patrimoniale, în 2012, toate clădirile din incinta Exploatării Miniere Petrila sunt propuse spre a fi demolate
până în 2016, printr-o hotărâre de guvern pornită de la Ministerul Economiei. În dezbaterea publică locală ideea salvării clădirilor
nu există. În aceste condiții, și văzând că administrația locală nu face nimic pentru a salva de la demolare un imens patrimoniu
industrial, Societatea Culturală Condiția Română își propune să convingă autoritățile că un alt scenariu e posibil: conservarea și,
ulterior, utilizarea patrimoniului în beneficiul comunității locale. Astfel, pe termen scurt, Societatea își propune clasarea minei
Petrila ca monument istoric pentru a împiedica demolarea, și ulterior dezvoltarea unor scenarii alternative de reconversie a
clădirilor minei Petrila. Pe termen mediu, scopul campaniei e de a modifica hotărârea de guvern privind proiectul de demolare și
redirecționarea fondurilor alocate demolării către reabilitarea și conversia clădirilor.
Cu aceste obiective asumate, în primăvara lui 2012, împreună cu Asociaţia Studenţilor şi Doctoranzilor Români din Franţa, Condiția
Română lansează o serie de ateliere de regenerare urbană post-industrială, în care se cercetează situația din zonă din mai multe
perspective: locuirea, spațiul public, mina etc.

posibile pentru patrimoniul Minei Petrila. Aceste soluții sunt asumate apoi de Consiliul Local prin votarea studiului de prefezabilitate
„Păstrarea, punerea în securitate și conversia funcțională a structurilor cu valoare patrimonială și de interes economic din incinta
E.M. Petrila.” Votul Consiliului Local îl obligă pe Primar să acționeze și el în direcția conservării clădirilor și încep presiunile locale
către Societatea de Închideri Mine și către Ministerul Economiei, astfel încât Societatea de Închideri este nevoită să angajeze un
facilitator public pentru a negocia cu Primăria.
Tot în acest moment încep și procedurile de clasare ca monument istoric a unora dintre clădiri. În iulie 2013, cu sprijinul
Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, DITACP, este realizat releveul clădirilor semnificative din perimetrul minier (Puțul
Deak, Atelierele Mecanice, Clădirea Compresoarelor și Termocentrala cu Coșul de Fum, Puțul cu Schip, Puțul Centru-Turnul și Hala).
Dosarul de clasare primește aviz favorabil de la Comisia locală în noiembrie 2014, clădirile intrând pe lista monumentelor istorice
de clasă A (importanță națională).
În 2014, sub egida Asociației PlusMinus, are loc primul atelier participativ de reconversie a unei foste clădiri industriale, fosta
stație de pompe, într-o clădire cu destinație culturală: așa ia naștere Centrul POMPAdou (conceput și realizat de locuitori sub
îndrumarea unor experți arhitecți și artiști, români și germani). Deschiderea Centrului are ecouri importante în presa locală și
contribuie la conștientizarea problemei de către un public mai larg. Relatarea din presă arată publicului că patrimoniul industrial
poate avea și altă destinație decât moloz pentru buldozere. Centrul este acum deschis publicului și aici au loc diverse activități
culturale.
Campania continuă pentru a obține suspendarea și ulterior anularea proiectului de demolare dar și sprijin
pentru realizarea unui nou studiu de fezabilitate care să ia în considerare păstrarea și reconversia clădirilor valoroase.
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În primăvara lui 2013 partenerii de campanie organizează un atelier româno-francez, care se finalizează cu o serie de alternative

Cu ochii pe cianură
Rețeaua Mining Watch Romania
Campania „Certej – solidaritate pentru respectarea legii”
Exploatarea resurselor aurifere implică o responsabilitate enormă din partea autorităților locale – cianura este
otrăvitoare și poate duce la deteriorarea definitivă a unor zone. Preocupată mai degrabă de interesul investitorului
privat, Primăria Certeju de Sus a tolerat deschiderea șantierului, fără ca toate formalitățile și standardele aferente
să fie respectate. Mining Watch Romania, prin presiune publică, la nivel național (chiar și cu o petiție în adresa
Președintelui pentru a stopa lucrările până la respectarea tuturor rigorilor legale) a convins Inspectoratul de Stat în
Construcții să solicite Prefecturii anularea autorizației existente, constatându-se ilegalitatea demersului.

În toamna anului 2014, când discuția despre proiectul minier de la Roșia Montană părea că s-a mai domolit în spațiul public,
primăria localității Certej ( județul Hunedoara) anunța pornirea lucrărilor de amenajare a platformei industriale locale pentru
exploatarea auriferă cu cianuri. Inițiatorul proiectului este un nume deja cunoscut organizațiilor de mediu și comunităților din zonă:
Deva Gold, subsidiară a companiei canadiene Eldorado Gold.
Mining Watch România (MW) s-a autosesizat în urma anunțului făcut de autoritățile locale și a început documentarea fotografică
a șantierului început de Deva Gold. În același timp, a solicitat Primăriei Certeju de Sus o copie a autorizației de construire și a
documentației aferente. Răspunsul primit în scris a fost unul surprinzător: instituția nu a emis nicio autorizație pentru lucrările
respective. Această stare de fapt a determinat reacția rapidă a comunității locale și a rețelei MW pentru a stopa lucrările și a
cere sancționarea responsabililor. În baza acestui înscris Mining Watch România a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții
Vest (ISC Vest) și a comunicat public începerea ilegală a proiectului minier Certej. De asemenea, un apel public a fost lansat către
cetățeni pentru a se mobiliza și a trimite sesizări la rândul lor către ISC Vest.
În fața acestei reacții puternice, primarul Petru Cîmpian a revenit asupra declarațiilor anterioare, precizând că Deva Gold deține
toate actele necesare și invită presa să le consulte la sediul Primăriei. Doar că, atunci când jurnaliști și membri ai Mining Watch

544/2001 clasifică informația ca fiind de interes public. Cu ocazia acestei vizite se constată că lucrările continuă.
Situația a devenit cu atât mai revoltătoare când Consiliul Județean Hunedoara a răspuns, în urma unei cereri de informații
formulate de Mining Watch, că nu a emis niciun aviz de specialitate către Primăria Certeju de Sus care să fi stat la baza unei
autorizații eliberată de aceasta, așa cum spune legea.
Demersurile MW de stopare a lucrărilor s-au intensificat mai cu seamă la nivelul comunicării publice și a implicării cetățenilor în
campanie. O petiție adresată Președintelui României a adunat în doar trei zile de la lansare peste 7.000 de semnături.
Pe 16 ianuarie 2015, Inspectoratul de Stat în Construcții confirmă, în urma presiunii publice, că autorizația de construire pentru
Certej este ilegală și cere prefectului anularea autorizației în contencios. În acest moment lucrările de construire sunt oprite.
MW va monitoriza în continuare activitatea autorităților în avizarea proiectului minier. Mai mult, vor fi continuate demersurile,
începute în iulie 2014, de anulare în instanță a acordului de mediu emis pentru proiectul minier Certej.
Mining Watch România este un proiect derulat de Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) împreună
cu Asociația Aurarilor Alburnus Maior, Asociația Transilvania Verde, Centrul Regional Formatest, Bankwatch România și CEE
Bankwatch Network.
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România s-au deplasat la Certeju de Sus, acesta a refuzat să permită studierea autorizației și documentației specifice, deși Legea

Cetățeni din dragoste pentru Vizurești
Grupul Inimi Deschise Vizurești – Acasă în comunitatea ta
Campania „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”
Autoritățile publice trebuie să ducă la îndeplinire acele proiecte ale comunității care sunt necesare și oportune.
Doar că, în unele cazuri, autoritățile publice amână proiectele, invocând „lipsa fondurilor”. Aici comunitatea are
responsabilitatea de a impune ierarhia priorităților – comunitatea din Vizurești nu a mai vrut să aștepte rezolvarea
unor probleme pe care le consideră vitale. Grupul Inimi Deschise a organizat cetățenii și au redactat scrisori publice
în atenția autorităților publice (Primar și Consiliul Local) – cereau repararea unui pod care punea în pericol viața
localnicilor, asfaltarea unui drum și repararea dispensarului. Trei priorități pentru comunitate care s-au transformat
în priorități ale autorităților. În urma presiunilor publice, podul a fost reparat și drumul asfaltat. Campania continuă
până la repararea dispensarului!

„Cu o primărie care se vaită că e aproape insolventă, ne-am zis gata: trebuie să acționăm repede și profesionist pentru
că este an electoral.” Și așa a început drumul influențării unei decizii publice de către cetățeni.
Vizurești este un sat din comuna Ciocănești din județul Dâmbovița, în care anul 2015 părea să întârzie: dispensarul este
nefuncțional, iar cei 1.100 de locuitori, dintre care 350 de copii străbat 10 km pentru a ajunge la cel mai apropiat dispensar, în
Ciocănești; drumul care face legătura între gară și comunitate era „asfaltat” cu noroi de 40 de cm; podul care lega două zone
ale satului peste râul Colentina devenise o probă zilnică de iscusință și curaj; una dintre puținele investiții din ultimii ani făcută de
primărie – asfaltarea câtorva străzi – a dus la acoperirea scurgerilor din podețele a 8 case, inundate în acest fel la fiecare ploaie.
În această situație, comunitatea locală a decis că vrea și poate să lupte pentru problemele cu care se confruntă.
În aprilie 2014, Grupul Inimi deschise Vizurești, proaspăt format, a început un proces de consultare a comunității, care a implicat
250 de persoane. În urma acestei consultări au obținut top 3 probleme resimțite în comunitate: starea proastă a „drumului gării”,
lipsa unui dispensar, lipsa unui pod solid și sigur către zona Turciți.

scrisoare deschisă pentru a atrage atenția asupra celor 3 probleme. După depunerea scrisorii deschise au început lucrările la
podul Turciți (între zona Turciți și restul satului Vizurești), pe care acum locuitorii îl numesc „Autostrada soarelui”.
Au descoperit că repararea drumului gării ținea de 2 administrații publice locale – comunele Ciocănești și Tărtășești. Au găsit un
aliat în Asociația de Dezvoltare Comunitară Ciocănești și au pornit la strâns semnături pentru o scrisoare deschisă, adresată
primăriilor și consiliilor locale din cele 2 comune, de data aceasta doar pentru drumul gării.
Primăria Ciocănești a reacționat și a asfaltat jumătatea ei.
Drumul participării publice nu s-a oprit aici pentru cei din Vizurești, care au decis să continue demersurile pentru repararea
dispensarului. Au contactat consilierii locali pentru a participa la ședințele de Consiliu Local și după ce timp de 4 luni consilierii au
refuzat să le comunice datele ședințelor, oamenii au trecut la pasul următor și au mers în audiență la primar, care le-a promis că
în primăvara 2015 vor începe lucrările la dispensar.
Cei 14 membri ai grupului au organizat 2 întâlniri cu 67 de participanți, au consultat 250 de persoane cu privire la problemele din
comunitate și au strâns 100 de semnături pentru scrisoarea deschisă adresată primăriei.
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Au făcut întâlniri cu comunitatea, s-au sfătuit, au găsit soluții și argumente care să le susțină și s-au pus pe treabă. Au făcut o

2-0 pentru natură
Inițiativa Mediaș
Campania „Să nu se ducă orașul de râpă!”
O poveste despre cum un oraș s-ar fi putut transforma într-o groapă de gunoi: lângă DN14A, două popasuri au devenit
veritabile gropi de gunoi. În urma unei convocări la acțiune lansate pe Facebook, aproximativ 50 de oameni au curățat
gropile de gunoi de deșeuri, devenite unele dintre ele chiar „istorice”. 50 de oameni, 5 ore, 5 tone de deșeuri. Pentru
ca situația să nu se repete, a fost depusă o petiție în atenția tuturor instituțiilor care au în „fișa de post” amenajarea
zonei. Acum cele două zone sunt împrejmuite cu gard, au containere și sunt amenajate în adevăratul sens al popasului.

În România există oameni obișnuiți care merg la muncă somnoroși călcând prin gropi sau aruncând gunoaie oriunde pentru că fie
nu au unde, fie nu le pasă. Și sunt oameni cărora le pasă pe unde calcă, cum arată comunitățile lor sau ce se află lângă localitățile
lor. Se ambiționează, se adună și sunt hotărâți să își rezolve problema, indiferent de obstacolele pe care le vor întâlni.
Asta au făcut cetățenii din Mediaș când s-au reunit în cadrul Inițiativei pentru Mediaș.
Pe lângă alte resurse naturale, Mediașul are două râpe frumoase, aflate lângă două popasuri pe marginea șoselei naționale. Dintrunul din aceste puncte „observându-se întregul oraș, precum și munții Făgăraș în zilele senine.” În loc de a fi obiective turistice sau
măcar spații plăcute de popas, cele două râpe sunt gropi clandestine de gunoi.
Acesta a fost resortul care a mobilizat Inițiativa pentru Mediaș: în mai 2013, 50 de oameni s-au adunat și au strâns aproximativ 5
tone de gunoi din cele două râpe.
Și-au dat seama că munca lor este zadarnică dacă popasurile nu vor fi amenajate și dacă oamenii nu vor avea unde să arunce
gunoiul. Pentru ca munca lor să nu fie degeaba, au strâns ulterior 2.536 de semnături pentru a cere amenajarea popasurilor din
apropierea râpelor aflate pe DN 14A, la ieşirea din Mediaş spre Târnăveni, ca obiective turistice, cu parcări, spații de colectare a
deșeurilor și toate cele necesare.

Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România). La scrisorile cetățenilor a răspuns doar Garda de Mediu Sibiu care a
somat Primăria Mediaș să ecologizeze râpele-popas. Și, întâmplător sau nu, la scurt timp în localitate a fost desemnat un loc unde
pot fi depozitate deșeurile din construcții.
Cu toate că inițial nu au primit niciun răspuns și niciun sprijin de la autoritățile județului, cetățenii nu s-au descurajat, și au
continuat campania „Să nu se ducă orașul de râpă” pe diverse rețele de socializare și în presa locală. Pentru rezolvarea problemei
amenajării parcărilor, Inițiativa din Mediaș a stabilit în cele din urmă parteneriate cu Primăria și Consiliul local din Mediaș, dar
și cu S.C. Eco Sal S.A. Mediaș, S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A. și alte companii, private. Și prin eforturile comune ale
partenerilor - autorități publice, companii private și cetățeni voluntari - cele două popasuri au acum parcări amenajate cu gard,
containere, chiar și pentru colectarea selectivă a gunoiului, panouri de informare, mese și bănci, pietriș pe jos.
Chiar dacă mai puțini, există încă oameni care nu respectă natura și regulile de depozitare a deșeurilor. Campania continuă: pe de
o parte prin sensibilizarea oamenilor și informarea lor, pe de altă parte prin determinarea autorităților să continue reamenajarea
parcărilor și să transforme unul dintre popasuri în obiectiv turistic, prin montarea unui teleobiectiv.
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Au trimis mai multe scrisori și petiții către autoritățile din județul Sibiu (Gărzii de Mediu, Consiliului Județean Sibiu și Companiei

Un stilou numit putere

Catiușa Ivanov
Categoria specială „Jurnaliști”
Titlurile articolelor jurnalistei Catiuşa Ivanov trasează o hartă a Bucureştiului. Pe harta trasată de Catiușa, diferite
zone din oraş vorbesc de cele mai multe ori despre decizii abuzive ale autorităţilor publice în proiecte de urbanism.
Materialele jurnalistice ale Catiușei radiografiază în detaliu modul în care oraşul se transformă, în contradicţie cu
voinţa locuitorilor săi, într-un spaţiu în care incoerenţa decizională şi lipsa de responsabilitate a administraţiei aduc
în viaţa bucureştenilor clădiri ilegale, construite la câţiva metri de ferestrele unor blocuri de locuinţe sau kilometri
de beton care distrug treptat, treptat, spaţiile verzi. De peste zece ani, Catiuşa Ivanov relatează despre derapajele
primarilor în relaţie cu cetăţenii, despre încălcarea legilor pentru protecţia mediului şi de urbanism, dar şi despre
oamenii care s-au pus de-a curmezişul şi au reuşit să împiedice distrugerea masivă a zonelor verzi sau a clădirilor
de patrimoniu de către diverşi dezvoltatori imobiliari. Ceea ce dă o notă aparte în modul în care îşi documentează
subiectele este atenţia pentru vocea cetăţenilor, mai ales în situaţii în care reprezentanţii statului par indiferenţi în
faţa deciziilor părtinitoare sau a ilegalităţilor.

„În urmă cu aproape zece ani, când am început să scriu despre aceste subiecte, oamenii nu ştiau ce însemna PUZ, PUD, regulament
de construire, protecţia spaţiilor verzi etc. În articolele mele, pentru început, am sesizat că se petrec abuzuri în aceste domenii
şi că cetăţenii trebuie să fie vigilenţi şi să îşi apere drepturile în condiţiile în care autorităţile nu o fac. Apoi, oamenii au început
uşor, uşor, să înveţe legislaţia în domeniu şi să se adreseze instanţei. În această perioadă, am încercat să promovez cât de mult
am putut aceste exemple pentru ca oamenii să ştie că mai sunt şi alţii în situaţia lor şi să facă schimb de informaţii. Împreună
cu societatea civilă consider că am ajutat prin activitatea mea la coagularea acestor grupuri şi le-am dat curaj oamenilor în
momentul în care autorităţile nu erau dispuse să îi asculte şi să îi ajute”, spune Catiuşa Ivanov, jurnalist Hotnews şi România
Curată.

oportuniştii care nu ţin cont de justiţie, de reguli minimale de arhitectură, urbanism, mediu sau de consilierii şi primarii care nu iau
în seamă vocea comunităţii, în proiecte importante pentru oraş.
Deseori jurnalista revine cu aducerea „la zi” a aceluiaşi subiect, cu atenţia unui detectiv preocupat de unghiuri de abordare diferite,
care aduce mai multă lumină poveștilor şi, în felul lui meticulos, cere să se facă dreptate. Catiuşa n-a scăpat din vedere informaţii
la microscop despre cetăţenii care l-au oprit pe primarul Robert Negoiţă să construiască o sală polivalentă în inima parcului
IOR sau despre cele 3.000 de semnături strânse de o mână de oameni pentru demiterea aceluiaşi primar. A transmis constant
cititorilor săi detalii despre diversele tactici folosite de cetăţeni în campaniile lor de advocacy precum „Iniţiativa Prelungirea
Ghencea” sau „Luptă pentru stradă ta”. A scris despre lipsa de reacţie a autorităţilor responsabile atunci când o bucată
importantă din Parcul Tineretului a fost defrişată. A scris despre decizii publice în disonanţă cu vocea comunităţii care afectează
Şoseaua Giurgiului nr. 164, Strada Maşina de Pâine, Parcul Emil Gârleanu, Parcul Circului. A urmărit pas cu pas și a redat în nuanțe
de articol de investigaţie sau reportaj sute de poveşti de mobilizare a cetăţenilor pentru rezolvarea diverselor probleme care
aşteaptă rezolvare din partea autorităţilor.
Catiușa Ivanov lucrează în presă de peste 10 ani, iar din 2009 este redactor/reporter la Hotnews. Anterior a colaborat cu
Observatorul Urban București, ziarul Libertatea, ziarul Gândul și Jurnalul Național.
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Subiectele pentru care Catiuşa îşi dedică timp şi răbdare au în miezul lor poveştile unor oameni care vor să-şi apere oraşul de

Eroii CeRe

Premiul special CeRe pentru personajul colectiv

O mare parte din activitatea CeRe constă în a sprijini eforturile de advocacy ale grupurilor și cetățenilor care au nevoie
de îndrumare. Sunt cetățeni și organizații care nu stau în banca lor, care au curaj, care aduc schimbări importante
pentru comunitățile lor. Cu toate acestea, nu se înscriu la Gală, pentru că noi credem că nu e corect ca cei care primesc
sprijinul CeRe să fie jurizați alături de cei care nu-l primesc. La această ediție, însă, am ales să facem publică prețuirea
pe care o avem pentru ei, acordând premiul special Eroii CeRe celor cu care noi lucrăm zi de zi1:

Grupul de iniţiativă civică Iaşul Iubeşte Teii - Iași
Grupul Iașul iubește teii s-a creat spontan în 2013 după decizia Primăriei Iași de a tăia teii de pe bulevardul Ștefan cel Mare.
Grupul luptă pentru ca situația să fie remediată, iar teii să fie replantați. În timp ce încearcă să determine primăria să asculte de
cetățeni, Iașul iubește teii a coalizat un număr impresionant de susținători (peste 20.000), a dat avânt unui spirit civic consistent în
Iași și a avut 3 victorii importante: a oprit tăierea ilegală a peste 500 de copaci din Copou, a pus pe masa primăriei un regulament
corect de toaletare a copacilor și a reușit să oprească proiectul de realizare a unei parcări ce distrugea parcul din centrul
orașului. Iașul e pe mâini foarte bune.

Asociaţia Carusel - București
Carusel luptă pentru dezvoltarea cadrului legal care să permită o intervenție eficientă pentru reducerea riscurilor asociate
consumului de droguri: camera de consum. Camerele de consum sunt facilități sanitare care au ca scop reducerea consumului de
droguri în spațiile publice și a riscurilor asociate, îmbunătățirea calității vieții consumatorilor de droguri și contribuie la siguranța
și calitatea vieții comunităților locale.

1

Au fost selectate campanii de advocacy sprijinite de CeRe în 2014 și 2015, campanii care fie s-au încheiat cu succes, fie se remarcă

prin hotărârea și dedicația inițiatorilor lor.

Asociația luptă pentru ca Programul Școală după Școală - SdS să devină accesibil copiilor din zone defavorizate. Doresc finanțare
publică pentru acest program – cel puțin pentru școlile din zone sărace – astfel încât copiii cu acces redus la resurse să aibă
șansa la educație. Au reușit să pună pe masa grupului de lucru constituit la nivelul Guvernului o cercetare la nivel național prin care
arată care este situația copiilor săraci și recomandă soluții pentru o bună implementare a Programului Școală după Școală.

Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome - E-Romnja și
Grupul de Inițiativă al femeilor rome din Mizil - București și Mizil
E-Romnja luptă pentru ca femeile rome să aibă o voce puternică în spațiul public și să fie ascultate de autorități. Împreună cu
Grupul de Inițiativă al femeilor rome din Mizil, E-Romnja a reușit să determine primăria să pietruiască 13 străzi din cartierul
„Cartier” al orașului Mizil. De asemenea, au identificat o serie de probleme cu care se confruntă comunitatea și încearcă să
echilibreze balanța puterii între autoritățile locale și cetățeni.

Cruciada Locatarilor - Cornelia Mihail - București, Sector 3
Un grup de cetățeni locuitori ai cartierului Titan, din B-dul Nicolae Grigorescu nr. 18 din București, a salvat 8.000 mp de spațiu
verde și parcări din fața blocului lor. Sufletul și motorul grupului este Cornelia Mihail care acum organizează periodic plimbări cu
reprezentanți ai autorităților publice prin cartier pentru a discuta despre problemele reale ale oamenilor, așa cum se văd ele pe
teren, nu din birou.

Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities și Clubul Mamelor - București
Din 2014 Fundația Policy Center și Clubul Mamelor (grup de inițiativă ce aduce împreună mame din cartierul Ferentari) au început
o campanie prin care încearcă să determine autoritățile publice să rezolve eficient situația evacuărilor iminente a 156 de familii
sărace din Strada Iacob Andrei. Cu multă perseverență, în 2015 au reușit să obțină promisiunea fermă a Primarului General
Sorin Oprescu și a Consilierilor Generali ai Municipiului București că locuințele în care stau oamenii în pericol de evacuare vor fi
achiziționate de primărie și se vor transforma în locuințe sociale.

Grupul civic Luptă pentru strada ta - București, Sector 2
Cetățenii din grupul civic „Luptă pentru strada ta” au reușit să determine autoritățile locale ale sectorului 2 să oprească
construirea ilegală a unei clădiri de 10 etaje. Grupul a determinat Inspectoratul de Stat în Construcții să verifice situația, iar după
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Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst - Național

derularea investigațiilor, Inspectoratul a declarat că autorizația de construire și certificatul de urbanism au fost emise încălcând
mai multe prevederi legale. La solicitarea cetățenilor, Prefectul Bucureștiului a cerut chemarea în judecată și suspendarea
executării construcției.

Grupul civic Luptăm pentru Aleea Lungulețu - București, Sector 2
Grupul de cetățeni din zona Aleea Lunguleţu pune la treabă instituțiile publice responsabile pentru construcțiile neoportune și de
cele mai multe ori ilegale din Sectorul 2. S-au mobilizat atât de bine încât într-o singură lună au reușit să determine Primăria
Sectorului 2 să își recunoască greșeala și să suspende autorizația de construire pentru o construcție ilegală a unei clădiri de 8
etaje din imediata lor vecinătate. Advocacy blitzkrieg!

Grupul civic Opriți Masacrul Verde - Târgu Mureș
Tăierile de arbori și toaletările necontrolate din Târgu Mureș i-au făcut pe cei de la Mișcarea Ecocivică Opriți Masacrul Verde să
pornească o campanie de informare și mobilizare a comunității pentru a opri „masacrul verde”. Un grup neobosit care nu se va
opri până nu va convinge Primăria Târgu Mureş să realizeze, împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor şi grupurilor civice, o
politică coerentă de mediu pentru oraş.

Grupul de Inițiativă al cetățenilor din Prelungirea Ghencea - București,
Sector 6
Luptă pentru lărgirea bulevardului Prelungirea Ghencea din București, crearea de trotuare, piste de bicicliști și pasaj peste
Centură la Domnești. După 3 proteste, peste 600 de oameni ieșiți în stradă, zeci de cereri de informații și cereri de audiență la
Primarul Sorin Oprescu și numeroase întâlniri cu decidenții, au obținut promisiunea Primarului General Sorin Oprescu de a reface
proiectul de lărgire a bulevardului, iar CNADNR a început partea sa de proiect pentru crearea pasajului peste Centură.

Grupul de Inițiativă Civică Callatis Drumul Taberei - București, Sector 6
Grupul civic din Drumul Taberei este prezent în comunitate și încearcă să pună pe agenda publică problemele cartierului. După ce în
2012 a reușit să convingă autoritățile să refacă parcul Istru, în 2014 membrii grupului au reușit să determine Primăria Sectorului
6 să reamenajeze aleea pietonală dintre Secția 25 de poliție și Școala 279.

Un grup de cetățeni obișnuiți care s-au hotărât să schimbe în bine traiul din cartierul Lacul Tei. Acum sunt concentrați pe soarta
Parcului Circului, au convins ALPAB-ul să facă un studiu de fezabilitate privind situația lacului cu nuferi și au reușit să facă această
instituție un pic mai transparentă.

Grupul de Iniţiativă Oponenţă Proiect Străpungere - Ciurel - A1 - București,
Sector 6
Grup format din cetăţeni ai Bucureştiului care vor să atragă atenţia asupra proiectului municipalităţii „Drumul expres Ciurel Splaiul Independenţei - Autostrada A1 Bucureşti Piteşti”, un proiect gândit greşit, pe mulți bani şi, mai ales, ilegal. Grupul a reușit să
anuleze în instanță PUZ-ul pentru proiect și autorizația de construire.

Grupul Iniţiativa Favorit - București, Sector 6
Grupul luptă pentru deschiderea unui centru cultural comunitar în fosta clădire a cinematografului Favorit, acum abandonată.
Au convins Primăria Sectorului 6 să aloce bani pentru proiectul centrului cultural Favorit și în bugetul local din 2015 și să facă
demersuri pentru a recupera clădirea cinematografului de la RADEF-RomaniaFilm. Lupta lor durează de câțiva ani și știm că nu se
vor opri până când fostul cinematograf nu va fi redat comunității.
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Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei - București, Sector 2

Juriul G3P 2015
Oana Sandu este reporter la trimestrialul de jurnalism narativ Decât o Revistă. Este prezentă în presă de zece ani timp în care
a lucrat pentru Europa FM și Adevărul. A scris mai multe reportaje despre oameni care mută munții din loc ca să-și schimbe
comunitatea în seria DoR, Mici victorii civice, dar și despre minoritatea romă, autism, sport și politică.

Dolores Neagoe are o experienţă de 20 ani şi cunoştinţe vaste despre actorii, capacitatea şi nevoile sectorului ONG din România.
În calitate de Director Executiv al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic a acumulat experienţă în domeniul serviciilor
sociale şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Dolores a devenit un consultant de marcă în domeniul ONG atât în România,
cât şi în regiune, participând, în calitate de expert, la diverse studii şi evaluări ale sectorului ONG din Europa Centrală şi de Est şi
administrând, în ultimii 14 ani, scheme de granturi pentru Delegaţia Comisiei Europene în România, Trust for Civil Society in Central and
Eastern Europe şi Romanian-American Foundation. Dolores Neagoe a susţinut activ dezvoltarea societăţii civile din România coordonând programe de
finanţare în valoare totală de peste 50 milioane de Euro care au finanţat aproximativ 1000 de proiecte ONG în domeniile: democraţie şi drepturile omului,
advocacy, dezvoltare comunitară, servicii sociale, protecţia mediului şi economie socială.
Laurențiu Colintineanu este absolvent al unui masterat de economie internațională, începându-și cariera ca jurnalist radio
specializat în analiză de politică externă. A lucrat pentru Deutsche Welle (Germania) și Radio France Internationale și scrie cu
regularitate pentru presa online și print din România. O parte din articolele sale au fost preluate de către asociația Reporters
Without Borders. A primit o bursă în cadrul MediaStorm, companie de producție multimedia din New York, unde s-a specializat
în toate aspectele reportajului multimedia. Colintineanu a câștigat premiul pentru jurnalism multimedia în cadrul competiției
SuperScrieri 2012, o serie de burse pentru jurnalism în Germania și este Alumnus al programului International Visitor’s Leadership,
susținut de U.S. Department of State. Acesta a câștigat și bursa pentru jurnalism de investigație oferită de Fundația pentru o societate deschisă și a
fost pe lista scurtă a Centrului Pulitzer pentru reportaj de criză. În 2013, Laurențiu Colintineanu a fost inclus în Top 100 Foreign Policy România, printre
oamenii care mișcă țara în direcția bună.
Absolvent al Facultății de Psihologie din București, Vintilă Mihăilescu este profesor de antropologie și director al Departamentului
de Sociologie din SNSPA. Din 1998 este colaborator permanent al revistei Dilema Veche. Între 2005 şi 2010 a fost director general
al Muzeului Ţăranului Român. În 2007 a fost decorat de Preşedintele României cu Ordinul Meritul Cultural în rang de Mare Ofiţer.

Delia Mihalache, 43 de ani, economist, mamă, cetățean implicat în inițiative civice, membru fondator și voluntar în Grupul de
inițiativă Prelungirea Ghencea, membru fondator și voluntar în Grupul de inițiativă Callatis – Drumul Taberei.

Tom Wilson a absolvit Oxford University și a lucrat ca jurnalist pentru BBC, Time Magazine, Deutsche Welle, The Independent și
mulți alții. Acum lucrează ca regizor de film.

Gabriel Bădescu este profesor de științe politice și directorul Centrului pentru Studiul Democrației al Universității Babeş-Bolyai
din Cluj. Totodată, este membru în board-ul unor organizații precum Fundația Comunitară din Cluj, ProVobis și Noi Orizonturi.
A publicat numeroase lucrări în domenii precum tranziţie democratică şi economică, participare publică, asociativitate,
capital social, relații interetnice etc. Pe lângă activitatea academică și cea civică, a fost Președinte al Agenției pentru Strategii
Guvernamentale.

Radu Coşarcă este Director Comunicare în cadrul ENEL România. Anii petrecuţi în televiziune au contribuit la construirea unui
brand personal solid. A obţinut numeroase premii pentru activitatea jurnalistică, a fost membru al CNA şi a predat cursuri de
comunicare la Universitatea din Bucureşti. A acumulat o experiență bogată în calitate de strateg de comunicare al unor mari
companii multinaționale din România, de consultant al unor CEO și top manageri, precum și al unor personalități publice.

Alina Inayeh este Directorul biroului regional al German Marshall Fund pentru regiunea Mării Negre și al Black Sea Trust, unul dintre
cei mai cunoscuți finanțatori de proiecte de anvergură regională. În spatele analistului de relații internaționale și al directorului
se află un activist civic rodat în diverse organizații și proiecte din România, Rusia, Ucraina și țările din Europa Centrală și de Est,
întotdeauna pasionat de participarea civică și încrezător în puterea cetățenilor.

Andrei Țărnea este Director Executiv al Aspen Institute România şi este diplomat de carieră. A lucrat atât în domeniul privat, cât
şi în cel public, pentru Ministerul Afacerilor Externe, Centrul de Studii Politice şi Analiză Comparativă, Senatul României. A studiat
psihologia, ştiinţele politice şi a urmat un Master în Drept Internațional la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Roxana Vitan este Președinte al Romanian-American Foundation și una dintre persoanele care cunosc din interior sectorul
neguvernamental din România, atât ca lider de organizație, cât și ca finanțator. Susținătoare a valorilor democratice și a bunei
guvernări, Roxana are o experienţă de peste 21 de ani în dezvoltarea de programe, companii şi investiţii în economii de tranziţie.

Mircea Kivu este licenţiat al Facultății de Sociologie a Universităţii Bucureşti (1978) şi a absolvit în 1991 un masterat (DEA) în
Demografie şi Ştiinţe Sociale la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Paris. Este cunoscut ca autor al mai multor
lucrări şi articole de sociologie, principalul său domeniu de expertiză fiind cercetarea opiniei publice. Din 1992, a deţinut funcţii de
conducere în mai multe institute de cercetare (IMAS Marketing şi Sondaje, Ipsos Interactive Services, Mercury Research).
Este implicat în viaţa societăţii civile, fiind preşedinte al asociaţiei Centrul pentru Democraţie Participativă Plenum şi vicepreşedinte
al Consiliului Director al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi editorialist la Romania Liberă şi Dilema Veche.

Cătălin Teniță este iubitor de silicon și celuloză sau mai exact de informația care se poate stoca în cele două materiale. Într-o
lume ideală i-ar fi plăcut să fie bibliotecar sau librar. Este un norocos și viața i-a oferit o viață aproape ideală: are șansa să
meșterească chestii alături de colegii lui de la Treeworks: se joacă cu volume mari de date (Zelist, 1424), (încep să) înțeleagă cum
funcționează comunitățile online (TPU.ro, Gustos.ro), meșteresc chestii care sunt utilizate zilnic de multe sute de mii de internauți.
Și pentru că realmente este norocos, seara se apucă să citească aproape cât își dorește (pe hârtie sau pe ebook reader).

Ioana Lupea este publicist comentator la cotidianul Adevărul. A deţinut diferite poziţii de conducere la ziarele Cotidianul şi
Evenimentul Zilei. A realizat interviuri cu fostul preşedinte al Statelor Unite George W. Bush şi cu miliardarul George Soros pe
probleme de securitate şi în privinţa minorităţilor naţionale. Ioana Lupea a fost moderatorul unor emisiuni la B1, TVR și Adevărul
Live. A fost cercetător în cadrul echipei Societăţii Academice din România în proiectele ACCEPT PLURALISM şi ANTICORRP
finanţate de către Comisia Europeană. Lucrarea „Acceptance or Lack of Tolerance towards Minorities in the Romanian Public
Administration”, realizată împreună cu Alina Mungiu Pippidi, a fost publicată în cadrul programului ACCEPT PLURALISM. A fost visiting
research fellow în cadrul Media and Democracy in Central and Eastern Europe derulat de către Comisia Europeană prin Departamentul de Ştiinţe Politice
şi Relaţii Internaţionale al Universităţii Oxford. A publicat în volumul colectiv „7 teme fundamentale pentru România” (mai 2014) la editura RAO un eseu
intitulat „Uniţisalvăm. Din stradă se vede schimbarea”.

Tudor Mușat este jurnalist de radio și televiziune de peste 20 de ani. În prezent este realizator de emisiuni la Digi24. A realizat talkshow-uri la Realitatea TV și Alpha TV, la posturi de radio ca Realitatea FM și Radio Total și a lucrat ca redactor la Secția Română
a BBC World Service. Este un bun cunoscător al mediului politic și al societății civile, iar la interviurile și dezbaterile pe care le
realizează participă majoritatea personalităților publice.
Tudor este și trainer autorizat CNFPA (ANC) și susține diferite cursuri de comunicare. În prezent este profesor la Școala
MediaFEM, un proiect finanțat din fonduri europene, unde pregătește reporteri de televiziune.
În afara activității în presă, este voluntar implicat în câteva proiecte legate de educație și asistență socială.

Cosmin Alexandru și-a dedicat ultimii 9 ani consultanței. Primii 6 în zona branding-ului și a strategiei, iar din 2011 în sfera
proceselor de transformare organizațională. Înainte de asta, a activat peste 12 ani (1992 – 2005) în postura de co-fondator şi
ulterior director general al celei mai mari companii de cercetare de piaţă din ţară – GfK Romania. În anul 2002 a făcut parte din
programul „Echipa de Excelenţă GfK”, în care alături de alţi 14 manageri din toată lumea ai companiei, a redefinit „Setul de Valori”
(Corporate Values) al Grupului GfK la nivel global. Din 2013 predă cursul „Leading with a story” în programul de EMBA al Maastricht
School of Management de la București. Cosmin e Eisenhower Fellow, SUA, fiind selectat împreună cu alţi 25 de bursieri din tot atâtea ţări
pentru a face parte din Multi Nation Program of Eisenhower Felowships în 2005. Tot din 2005 Cosmin face parte dintre membrii fondatori ai Asociaţiei
Erudio, care desfăşoară mai multe programe de educaţie pentru lideri de business, între care Emeritus - Conducerea prin Valori și Erisma – Leadership
Creativ, unde Cosmin a predat cursul de „Vorbire în Public” vreme de 7 ani. Cosmin e implicat şi în activităţi non-profit, sprijinind organizaţii precum
AIESEC România, Şcoala de Valori, Viitor Plus, OvidiuRO, CeRe sau Fundația Comunitară București.

Andrei Popescu are câteva idei... fluide precum învățarea nonformală, voluntariatul și ONG-urile. Motiv pentru care a fost voluntar
în diverse organizații de tineret unde fost implicat în o serie de proiecte și evenimente locale, naționale și internaționale. Rolurile
asumate au variat de la lipit afișe sau împărțit de fluturașe până la formator, coordonator de proiect sau președinte de
organizație. Din 1999 lucrează în domeniul fondurilor europene pentru educație în cadrul Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Până în 2006 a lucrat pentru programul Grundtvig dedicat educației
adulților. Din 2007 până în 2014 a coordonat programul Tineret în Acțiune care a finanțat proiecte de învățare nonformală pentru
tineri și de anul trecut coordonează departamentul de Comunicare.

Date de contact
MedAlert - Vlad Voiculescu, Vlad Mixich
Localizare: Sector 5, București
Website: www.medicamente-lipsa.ro
Persoană de contact: Vlad Voiculescu
Telefon: 0740.680.958
E-mail: voiculescu@gmail.com

Grupul de Inițiativă Locală Mara-Cosău
Localizare: Ocna Șugatag, Județul Maramureș
Persoană de contact: Dumitru Mariș
Telefon: 0753 151 600
E-mail: dumitrumaris@gmail.com

Emil Moise
Localizare: Buzău, jud. Buzău
Telefon: 0747.034.431
E-mail: emfilia@yahoo.com

Grupul Civic „Prietenii Parcului IOR”
Localizare: Sector 3, București
Website: http://prieteniiparculuiior.blogspot.ro
Persoană de contact: Eduard Dumitrache
Telefon: 0722 215 410
E-mail: e_dumitrache@yahoo.com

Asociația Dăruiește Viață
Localizare: Sector 5, București
Website: www.daruiesteviata.ro
Persoană de contact: Oana Gheorghiu
Telefon: 0724 047 396
E- mail: contact@daruiesteviata.ro

Grupul Parcul Tineretului
Localizare: Sector 4, București
Persoană de contact: Silvia Mărgineanu
Telefon: 0724 363 011
E-mail: silvia.margineanu@gmail.com

WWF-România
Localizare: Sector 1, București
Website: www.wwf.ro
Persoană de contact: Mara Cazacu
Telefon: 021 317 49 96
E-mail: office@wwfdcp.ro

Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER
Localizare: Târgu-Mureș
Website: http://partide.amper.org.ro
Persoană de contact: Cătălin Hegheș
Telefon: 0724 023 740
E-mail: contact@amper.org.ro

Societatea Culturală Condiția Română
Localizare: Petrila, Județul Hunedoara
Website: www.thebarbu.ro
Persoană de contact: Ion Barbu
Telefon: 0722 607 662
E-mail: thebarbu@gmail.com

Inițiativa pentru Mediaș
Localizare: Mediaș, Jud. Sibiu
Website: www.pentrumedias.ro
Persoană de contact: Kadar Tamas
Telefon: 0744 989 091
E-mail: initiativa@pentrumedias.ro

Rețeaua Mining Watch Romania
Localizare: Cluj-Napoca
Website: www.miningwatch.ro
Persoană de contact: Ștefania Simion
Telefon: 0741 137 266
E-mail: contact@miningwatch.ro

Grupul Inimi Deschise Vizurești - Acasă în comunitatea ta
Localizare: Sat Vizurești, Județul Dâmbovița
Persoană de contact: Magdalena Diaconu
Telefon: 0747 960 634
E-mail: diaconumagdalena76@gmail.com

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Localizare: Sector 1, București
Website: www.ce-re.ro
Telefon: 031 1050 755
E-mail: cere@ce-re.ro

@ Toate drepturile de autor sunt rezervate Centrului de Resurse pentru participare publică - CeRe.
București, martie 2015

