


Vrei magie?

Refuză imposibilul.





Am ajuns la ediția a VII-a a Galei Premiilor Participării Publice. Acum, în 2016, putem să spunem lucruri pe care cu 
câțiva ani în urmă nu puteam:

p din ce în ce mai mulți oameni se implică,
p să intervii în decizia publică nu mai e un lucru perceput ca utopie,
p cetățenii se organizează în grupuri de inițiativă și acționează împreună pentru comunitatea lor,
p organizațiile schimbă legi,
p chiar și instituțiile statului par să reacționeze puțin mai bine.

În primii ani organizam Gala ca să arătăm și să aplaudăm niște excepții. Spuneam că vrem ca excepția să devină 
regulă. Încă implicarea nu este regulă. Încă mai domină „majoritatea tăcută“. Dar situația s-a schimbat mult în ultimii 
ani și deja premianții G3P nu mai sunt excepții. Sunt parte a ceea ce vrem să devină masa critică ce va produce o 
schimbare de paradigmă: cetățeanul nu va mai fi guvernat, ci parte la guvernare. 

Fiecare victorie premiată la Gala Premiilor Participării Publice este importantă pentru schimbarea pe care o aduce: 
o pădure salvată de la tăiere, mai mulți copii la grădiniță, abonamente de transport pentru elevi, protecție pentru 
persoane cu dizabilități mintale etc. Dar în plus, toate schimbările aduse de premianții G3P, și de ceilalți ca ei, reușesc 
să schimbe felul în care România este guvernată. 

Și pentru aceia care nu cred că schimbarea este posibilă, dăm exemplul Iașiului ai cărui cetățeni și-au revendicat 
teii tăiați. Prima replică primită din partea autorităților a fost: sunt 5 zăpăciți care vor să replantăm teii. Doi ani și 
jumătate mai târziu, primăria replanta teii tăiați de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pentru că 13,347 (93.7%) 
de ieșeni au spus Da replantării. N-a fost un miracol, au fost oamenii constituiți în grupul Iașul iubește teii, au fost 
munca și perseverența lor.   

Atunci când citim, vedem sau trăim schimbările pe care le-au produs premianții G3P, se întâmplă magia. Sunt oameni 
care au cerut imposibilul și care fac „marea schimbare” posibilă.

Oana Preda
Director, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

EducațiE la gura sobEi

inițiator campanie
Asociația Salvați Copiii, Filiala Iași Acolo unde nu ajung drepturile copiilor
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Câștigătorii G3P 
au creat magie

„Am vizitat multe sate din Regiunea Nord - Est unde am întâlnit copii care, pentru a merge la grădiniță, erau obligați să 
străbată pe jos mulți kilometri. Distanța până la prima grădiniță descuraja părinții. Nu am întâlnit copii care să nu-și 
dorească să învețe. Mulți aveau o stimă de sine scăzută pe fondul nestimulării cognitive și emoționale. Ne-am oprit 
la zece localități. Doar în cinci am reușit. A fost un sentiment extraordinar că am făcut ceva acolo unde era nevoie.”, 
mărturisesc cei din Asociația Salvați Copiii, Filiala Iași.

Educația este domeniul în care trebuie investit atunci când vrei să crești potențialul societății în care trăiești. În 
România sunt organizații neguvernamentale care își asumă responsabilitatea de a identifica problemele din acest 
domeniu și de a încerca să le rezolve. Organizația Salvați Copiii din Iași a luptat în anul 2015 pentru a asigura dreptul 
la educație pentru 102 copii din comunități izolate care nu aveau acces la grădiniță. Soluția pe care au găsit-o este 
grădinița de acasă: cineva din sat transformă o parte din propria casă în grădiniță pentru copiii care altfel ar trebui 
să parcurgă un drum lung până la cea mai apropiată grădiniță. 

Primul pas a fost să realizeze o cercetare în regiunea de Nord-Est care surprindea nevoia de servicii sociale și de 
siguranță comunitară. Apoi au pornit cu aceste informații și au discutat cu 10 primării și membrii a 10 comunități 
izolate. Voiau să se asigure că grădinițele vor primi sprijin pentru a funcționa și după plecarea lor. Au început să 
lucreze cu 10 sate și au obținut sprijinul autorităților locale și al membrilor comunității pentru a deschide 5 grădinițe: 
Sat Mănăstirea (comuna Dagâţa, judeţul Iaşi), Sat Petreşti (comuna Golăieşti, judeţul Iaşi), Sat Mironeasa (comuna 
Mironeasa, judeţul Iaşi), Sat Barboşi (comuna Hoceni, judeţul Vaslui), Sat Orgoieşti (comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui).

După un an de eforturi, discuții cu autoritățile publice, dezbateri cu membrii comunităților, identificarea nevoilor 
pentru fiecare sat și deschiderea celor 5 grădinițe de acasă, au convins și reprezentanții primăriilor să semneze 
oficial un parteneriat care asigura continuarea finanțării de la bugetul local a activității grădinițelor pe o perioadă 
de 3 ani. 

A fost multă muncă, vreme ploioasă, refuzuri, drumuri împotmolite, zăpezi, lipsa resurselor, deznădejde, dar și foarte 
mult curaj. Perseverența și curajul lor au dus la victorie: 175.301 km care nu au mai fost parcurşi de copii, datorită 
faptului că a fost înfiinţată o grădiniţă în satul lor; 102.816 ore de educaţie timpurie oferite copiilor; 1044 ore de 
educaţie parentală pentru părinţii copiilor înscrişi la grădiniţe; 102 copii cărora li s-a facilitat dreptul la educaţie; 5 
primării deschise colaborării și 5 bugete locale mai aproape de nevoile oamenilor.

Organizația dorește să ducă acest model în cât mai multe comunități izolate, iar pentru cele care îl aplică deja 
continuă să monitorizeze colaborarea dintre grădinițe și autoritățile locale, precum și buna funcționare a serviciilor 
oferite. 
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

Frăția ElEvilor și 
nEdrEptatEa bugEtară

inițiator campanie
Asociația Elevilor din Constanța Reduceri la abonamente. Elevii își cer drepturile!
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Câștigătorii G3P 
au creat magie

„Am întreprins aceste acțiuni din dorința de a ne fi respectate drepturile. Elevii au multe drepturi, dar sunt încălcate. 

Ne mândrim cu faptul că am rezistat presiunilor și că le-am dovedit tuturor că dacă vrei, poți. Elevii au economisit 

aproximativ 150 mii euro în primele 9 luni de la adoptarea HCLM 40/2015.”, spun cei din Asociația Elevilor.

Articolul 84 (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 stipulează faptul că elevii beneficiază de tarif redus cu 50% 

pentru transportul local în comun. Consiliul Local și Primăria Municipiului Constanța au refuzat însă respectarea legii 

timp de aproape 15 ani. Acest lucru a dus la creșterea cheltuielilor pentru familiile cu copii și la creșterea abandonului 

școlar. Spre exemplu, o familie cu doi copii putea cheltui chiar și 220 lei pe lună pentru două abonamente.

În anul 2013, cei din Asociația Elevilor din Constanța (AEC) au pornit la drum pentru a îndrepta această situație și 

pentru a aduce autoritățile locale pe calea legii. Le-a luat 2 ani să repare nedreptatea. În acest timp, au fost refuzați, 

mințiți și denigrați public de către instituțiile locale. Elevii relatează că familiile au fost îndemnate „să ne potolească, că 

nu-i frumos ce facem și s-ar putea să avem probleme”. Dar ei nu s-au lăsat. Cred în respectarea legii și într-o lume 

care apreciază lucrurile juste. 

Cum au luptat:

1. au adus problema în atenția opiniei publice prin intermediul mass-mediei,

2. au fost prezenți la ședințele Consiliului Local Constanța,

3. un protest în septembrie 2013 (mediatizat de presa locală și națională),

4. încă un protest pentru finanțarea educației în noiembrie 2013 împreună cu Liga Studenților din Universitatea 

Maritimă din Constanța (UMC),

5. conferință de presă împreună cu Liga Studenților  din UMC în ianuarie 2014, 

6. depunerea unei plângeri penale la Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu în sarcina primarului 

Radu Mazăre,

7. lansarea unei petiții pentru respectarea legii către Primăria Constanța în mai 2014 (445 de semnături),

8. depunerea unei noi plângeri penale la DNA pentru abuz în serviciu în sarcina primarului Mazăre în februarie 2015,

9. o întâlnire în februarie 2015 cu reprezentanți ai Ministerului Educației la sediul acestuia pentru a discuta refuzul 

autorității locale de a respecta legea.

În data de 13 februarie 2015 primarul Radu Mazăre a anunțat că va respecta legea și va asigura reducerea la 

transport pentru elevi și gratuitate pentru elevii orfani. Ulterior, Consiliul Local Constanța a adoptat o Hotărâre prin 

care elevilor le este subvenționat abonamentul la transportul local în comun.
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

TIchETUL FERMEcAT

inițiator campanie
Asociația OvidiuRo Fiecare Copil la Grădiniță – LEGE
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Câștigătorii G3P 
au creat magie

În România abandonul școlar este îngrijorător (peste 18% în 2014): 2 din 3 copii săraci nu au acces la educație 

preșcolară (date furnizate de OviduRo în aplicația de înscriere la G3P), riscând, astfel, să aibă un decalaj semnificativ 

față de colegii lor în perioada școlară ulterioară.

De 4 ani cei de la OvidiuRo derulează programul Fiecare Copil în Grădiniță (FCG) în 43 de comunități pilot. Acest 

program a dublat sau triplat numărul copiilor săraci care merg la grădiniță și a crescut rata medie de prezență a 

acestora de la sub 50% (înainte de program) la peste 70%. De asemenea, programul a condus la reducerea riscului 

de abandon școlar. 

OvidiuRo și-a dat seama însă că programul ar deveni mai sustenabil, iar impactul său ar crește dacă principalul 

mecanism al programului - tichetele sociale condiționate de prezența la grădiniță – ar fi asumate de bugetele 

publice. Așa că au pornit la treabă pentru a se asigura că tichetele sociale pentru grădiniță ajung la toți copiii săraci 

din România. Tichetele sociale sunt menționate în Legea Asistenței Sociale (2011) ca formă acceptabilă de plată a 

beneficiilor sociale, însă legile speciale care trebuiau să le reglementeze în detaliu nu fuseseră elaborate.

În martie 2015 au inițiat, cu sprijinul Secretarului de Stat în Ministerul Muncii de la vremea respectivă, Codrin 

Scutaru, proiectul de lege PL-x 548/2015 privind încurajarea participării în învățământul preșcolar a copiilor din 

familii dezavantajate. Au derulat o amplă campanie de conștientizare, vizite de presă în comunități, au trimis mii de 

emailuri și scrisori către decidenți, au organizat sute de întâlniri, peste 1500 de persoane au fost implicate în acțiunile 

campaniei și peste 1000 de factori interesați (senatori, deputați, membri ai Consiliilor Județene, Inspectorate Școlare 

Județene, primari, asistenți sociali, profesori etc.) au fost convinși să sprijine inițiativa. Au coagulat mulți oameni și au 

fost neobosiți. Le-au fost alături în aceste demersuri cei de la Ministerul Educației, 19 deputați și senatori inițiatori ai 

propunerii legislative, instituții și organizații neguvernamentale, membri ai Inițiativei Ambasadorilor pentru Educație 

Timpurie, mass media și sponsori ai organizației.

Unii le-au spus că ce vor ei nu se va întâmpla prea curând, că lucrurile acestea durează, dar ei au demonstrat că în doar 

8 luni de campanie, cu forțe impresionante și energie de netăgăduit, poți schimba legi și vieți. Magia e în perseverența 

de care au dat dovadă. Finalul: Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate a fost votată pe 7 octombrie 2015 și promulgată de Președintele României pe 28 

octombrie 2015. Avem acum un pachet legislativ care oferă familiilor defavorizate dreptul la stimulentul educațional 

condiționat de prezența copiilor la grădiniță. Legea stabilește că sumele necesare vor fi transferate către bugetele 

locale de la bugetul de stat.
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

viitorul rEspiră binE

inițiator campanie
Coaliţia România Respiră România fără fum - sănătatea 

nu se negociază!



13

Câștigătorii G3P 
au creat magie

România este, în prezent, deținătoarea unor recorduri negative în ceea ce privește protejarea populaţiei faţă de 

fumul de tutun în spațiile publice închise. În condiţiile în care în țară peste 73% dintre adulţi nu fumează, se impunea o 

lege protectivă faţă de expunerea la fum de tutun. De aici au pornit cei din Coaliția România Respiră. Ei militau pentru 

protejarea dreptului la sănătate, drept asigurat de Constituție. 

Scopul inițiativei civice România fără fum - sănătatea nu se negociază! a fost protejarea sănătății persoanelor 

fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, în special copii şi tineri. Totul a început în martie 

2015, iar principalul partener a fost deputatul Aurelia Cristea, care avea în lucru o serie de amendamente la legea 

349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Ce a urmat:

p prezența constantă la ședințele Parlamentului: ședința Comisiei de Sănătate de la Senat, plenul Senatului, urmate 

de ședințele în care s-au dat avize pozitive pe lege în Camera Deputaților.

p campania media de promovare a demersului: a fost creată o pagină de facebook, Coaliția România Respiră, și 

s-a discutat cu potențialii susținători. 250 ONG-uri și zeci de persoane publice au aderat la cauză. 

p organizarea unei dezbateri la Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților cu susținerea 

Reprezentanței Comisiei Europene în România și a Ministerului Tineretului și Sportului.

p realizarea unui studiu cu privire la incidența consumului de tutun în România. 

p campania națională de informare numită #FaraFum. 

Primul obstacol. În luna iunie 2015, Comisia de Sănătate a refuzat să includă legea pe ordinea de zi. Coaliția însă nu s-a 

lăsat și a intensificat acțiunile, comunicând în presă refuzul Comisiei de Sănătate de a trece legea pe ordinea de zi și 

a reluat discuțiile cu partidele politice și membrii Comisiei. 

În noiembrie a avut loc dezbaterea legii în Comisia de Sănătate și aici a fost înregistrat primul succes al campaniei 

– amendamentele susținute de Coaliție au fost adoptate. Timp de o lună, Comisia de Sănătate nu a trimis legea la vot 

în plen. Coaliţia România Respiră a răspuns vehement prin solicitări oficiale către conducerea Camerei Deputaților, 

liderii partidelor politice, către Ambasada SUA și Administrația Prezidențială. 

Victoria mult așteptată: în 15 decembrie 2015 legea a fost votată în plenul Camerei. Președintele României a promulgat 

legea în ianuarie 2016 și a fost publicată în Monitorul Oficial. La 45 zile de la publicare, legea devine aplicabilă.
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

inițiator campanie
Georgiana Marcu Transport mai bun pentru cetățenii 

din satul Pleașa

cEtățEan 
cu putErE dE magician
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Câștigătorii G3P 
au creat magie

Deși se află la doar 20 de minute de Ploiești, satul Pleașa din comuna Bucov ( județul Prahova) pare aruncat la ani 

lumină de ideea de transport public. Ani de zile, sătenii din Pleașa au depins de o singură firmă de transport ale cărei 

puține mașini circulau rar, fără nicio legătură cu nevoile reale ale cetățenilor din comunitate. Dacă se întâmpla să fii 

pleșăian, ziua și legătura cu exteriorul se încheiau la ora 18:00, iar în vacanță trebuia să te descurci pe cont propriu, 

pentru că nu trecea nici urmă de anvelopă prin sat. Cel mai adesea, oamenii erau nevoiți să ajungă la serviciu sau la 

școală apelând la tradiționalul „ia-mă, nene”, metodă de transport riscantă și inadecvată pentru o comunitate care 

se află la o aruncătură de băț de unul dintre marile orașe ale țării. 

Datorită Georgianei Marcu, satul Pleașa este din nou pe harta transportului local. După o campanie de câteva luni, 

dusă din poartă în poartă, tânăra a reușit să aducă în atenția autorităților locale importanța unui transport public 

funcțional și previzibil. Nu a făcut blatul, ci a dus o campanie ca la carte, cu răbdare și tenacitate. A transmis cereri 

de informații în baza legii 544/2001, a făcut studii în teren pentru a vedea nevoile cetățenilor din Pleașa, a redactat 

o petiție și chiar a organizat o dezbatere publică în sat, unde a invitat toți actorii care puteau să-i scoată pe pleșăieni 

din izolare. 

Revendicările Georgianei și ale cetățenilor din Pleașa nu au fost extravagante. Au cerut prelungirea orarului de 

circulație a microbuzelor, în ton cu programul de muncă al locuitorilor și au obținut prelungirea orarului până la ora 

22:30 în fiecare zi. Practic, satul Pleașa a câștigat încă aproape cinci ore de conexiune cu exteriorul. Au cerut bilete 

de transport, nu neapărat pentru a reduce evaziunea fiscală, ci pentru a-și putea deconta cheltuielile de transport. 

Acum nu mai există nicio cursă fără bilet. Au cerut mai multe mașini care să deservească populația din sat. Astăzi, la 

orele de vârf, circulă câte două mașini, astfel că timpii de așteptare sunt mai scurți. Au cerut ca stația de destinație 

pentru Ploiești să nu mai fie la marginea orașului, ci undeva mai central. Aici încă mai au de lucru și vor continua 

campania de convingere a autorităților din Ploiești că și cetățenii de Pleașa au nevoie de interconectivitate. Nu au 

cerut reducerea prețurilor la abonamentele lunare de transport, dar în mod surprinzător, costul abonamentelor s-a 

redus cu 10 lei față de perioada când microbuzele erau excepție și nu regulă în Pleașa.

În eforturile sale de a pune participarea publică pe roate, Georgiana Marcu, cu sprijnul Asociației Pro Democrația,  a 

sondat peste 200 de gospodării și a strâns peste 300 de semnături pentru petiția privind transportul public local. A 

reușit să aducă la aceeași masă membri ai consiliului local, cetățeni, dar și reprezentanți ai firmelor de transport 

local. Pentru toată această mobilizare, care a durat din iunie până în noiembrie 2015, Georgiana a cheltuit doar 100 de 

lei, echivalentul unui abonament de transport pentru o lună și jumătate. 
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

inițiator campanie
Asociația Elevilor din Constanța Bursele pentru elevi, cerute în instanță

lEgEa nu sE 
nEgociază la bursă
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Câștigătorii G3P 
au creat magie

Până spre sfârșitul anului 2015, Primăria Municipiului Constanța interpreta în stil avocățesc prevederile din Legea 

Educației și din Constituția României privind regimul burselor școlare. Ca să justifice nealocarea de fonduri pentru 

burse de merit sau sociale, Primăria se ascundea semantic după un „poate” din textul legii. În opinia autorităților, 

expresia „elevii pot beneficia” însemna doar o posibilitate, atârnată în marea de promisiuni ce nu trebuie onorate în 

mod obligatoriu.  

Când a înțeles că drepturile elevilor nu mai pot fi subiect de analiză semantică, Asociația Elevilor din Constanța a 

început o campanie de recâștigare a drepturilor bănești cuvenite. Membrii Asociației au trimis memorii inclusiv la 

Guvernul României și Ministerul Educației, în speranța că legea este văzută și citită cu alți ochi la nivel central. Pentru 

că membrii consiliului local erau în continuare captivi în interpretări ale textelor de lege, membrii asociației au apelat 

la expertiza instanței de judecată, singura în măsură să decidă dacă textul legii putea fi interpretat în funcție de 

prioritățile bugetului local. 

După primul termen de judecată, Consiliul Local Constanța s-a reunit în ședință extraordinară, cu bugetul în față și 

nu cu DEX-ul, pentru a revizui bugetul local pentru anul 2015. În mod spectaculos, după opt luni de presiune publică, 

aleșii locali au ajuns la concluzia că elevii constănțeni chiar „pot beneficia” de burse, ba chiar de burse cuprinse într-un 

buget în valoare de 2 milioane de lei. 

Datorită eforturilor depuse de Asociația Elevilor din Constanța, cu susținerea Alianței Naționale a Organizațiilor 

Studențești din România și a Consiliului Tineretului din România, aproape 10.000 de elevi constănțeni au beneficiat de 

burse de merit, burse sociale sau de studiu. 

Mai mult, Asociația Elevilor din Constanța a primit promisiunea fermă că bugetul de burse pentru anul 2016 va fi 

crescut până la 5 milioane de lei.  
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Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

inițiator campanie
Asociația Elevilor din Bacău Lăsați-ne să batem mingea!

ElEvii 
câștigă Finala
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În anul 2009, Consiliul Local Bacău a avut o idee bună și acolo a lăsat-o. Inițiativa, care punea la dispoziția elevilor și 

studenților toate terenurile de sport ce aparțin școlilor și liceelor din oraș, după terminarea orelor de curs, a lâncezit 

preț de șase ani. Hotărârea nu a fost pusă niciodată în aplicare pentru că aleșii locali nu au urmărit aplicarea ei și 

pentru că, în general, conducerile școlilor și liceelor din oraș confundau investiția publică cu proprietatea privată. 

Cei șase ani de sedentarism administrativ s-au încheiat în toamna anului 2015, când câțiva membri ai Asociației 

Elevilor din Bacău au verticalizat jocul și au documentat cât de familiarizate sunt școlile cu această hotărâre din anul 

2009. După ce au testat vigilența a 34 de unități școlare, tinerii au constatat că școlile nici nu cunoșteau legea, nici 

nu erau foarte fericite să țină terenurile deschise, în baza unui program, pentru elevii și studenții care erau la zi cu 

temele și care aveau chef să bată mingea în curtea școlii. 

După ce și-au întărit galeria de suporteri cu publicații locale și naționale, dar și după lansarea rezultatelor studiului în 

teren(uri), membrii Asociației au depus un memoriu la consiliul local Bacău în care reaminteau că inițiativa din 2009 

a fost foarte bună ca intenție, dar foarte prost aplicată. 

Meciul nu a ajuns în prelungiri, nici nu s-a lăsat cu lovituri de pedeapsă pentru elevii care au inițiat acțiunea civică. 

După doar o lună, toate terenurile de sport de lângă școlile și liceele băcăuane aveau afișate programe clare de acces, 

după încheierea orelor de curs, și aveau și porțile deschise pentru elevi și studenți.  
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inițiator campanie
Centrul de Resurse Juridice Fără lagăre! Prevenirea abuzurilor la adresa 

drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale 
instituționalizate

Fără cuvintE
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25.000 de copii și adulți cu dizabilități mintale trăiesc în centre rezidențiale. Peste 5000 dintre aceștia au murit 

între 2010-2015. România are multe probleme care se văd de la distanță: nu are autostrăzi, multe spitale sunt în 

stare jalnică, profesorii și medicii sunt prost plătiți. România are însă și probleme care nu se văd de la distanță: una 

dintre ele este situația persoanelor cu dizabilități mintale internate în centre rezidențiale. „Cu un acces limitat la 

servicii psihologice și psihoterapeutice, mii de copii cu dizabilități mintale închiși în instituții de stat au șanse minime de 

recuperare. Cu toții intră în sistem încă de la naștere, unii înainte de a se putea stabili clar dacă au sau nu deficiențe 

mintale, și cresc în captivitate, ca într-o pânză de păianjen, până la finalul vieții. În lipsa unor psihologi, unor psihiatri 

și unor specialiști interesați, fără afecțiune, fără dragoste și fără preocupări, tot ce primesc în viață sunt niște 

sedative puternice, care-i țin o viață în patul din centru și-i duc apoi direct la cimitir.”, spune Andreea Pocotilă, jurnalist 

România Liberă într-un articol publicat în cadrul campaniei Fără lagăre!. 

După 13 ani și sute de vizite inopinate, plângeri penale și hotărâri CEDO, rapoarte ale instituțiilor internaționale de 

drepturile omului, CRJ începe campania „Fără lagăre!” prin care cere statului român să asigure garanția respectării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități prin susținerea unei autorități independente conformă cu Convenția pentru 

drepturile persoanelor cu dizabilități.

„Fără lagăre” a însemnat un efort masiv de comunicare. Mai întâi cu mass media și cu publicul larg, pentru a face 

subiectul vizibil. Apoi cu politicieni și instituții pentru a le convinge să ia măsuri. 11.000 de persoane au semnat o petiție, 

copiii și tinerii din centre au fost implicați într-un proiect fotografic din care a rezultat o expoziție itinerantă și o serie 

de cărți poștale, 3000 de cărți poștale au fost transmise factorilor de decizie, au avut loc dezbateri și întâlniri, au 

fost implicați ziariști, inclusiv de investigație, care au scris zeci de articole pe tema vieții și morții în astfel de centre. 

Rezultatul principal al acestui efort de un an și jumătate este legea care prevede înființarea Mecanismului Independent 

de Monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate, mecanism prevăzut de 

Convenția ONU. Acesta are rol de prevenire a abuzurilor și de garantare a accesului beneficiarilor la actul de justiție 

și la procesul de dezinstituționalizare și la deschiderea serviciilor în comunitate. 

Pe lângă acesta însă, campania CRJ are meritul de a fi făcut vizibilă o problemă care nu era pe agenda nimănui, 

nici a societății, nici a statului. Pentru a se asigura că viața oamenilor din centre se va schimba, CRJ va continua să 

organizeze vizite de monitorizare neanunțate în instituțiile pentru persoane cu dizabilități mintale și va fi un partener 

activ al Mecanismului Independent de Monitorizare.
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inițiator campanie
Asociația Agent Green Stop tăierilor ilegale

niciodată 
în pădurEa FErmEcată
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Un copac are nevoie de zeci sau sute de ani ca să crească și doar de ore sau zile ca să ardă.   

„Confirmate de cercetatori încă din anul 2005, pădurile virgine din România ocupă o suprafață de 218,000 hectare. 
Asta înseamnă că 2/3 din pădurile virgine ale Europei se află în România.” spun cei de la Agent Green în petiția pentru 
salvarea pădurii Coșava Mică. Tot aici ni se spune că numai 20% dintre pădurile virgine din România beneficiază de 
protecție (națională sau europeană).

Deși organizațiile de mediu încearcă să explice de ani buni că mediul natural este mai valoros decât lemnul de foc 
sau decât mobila, instituțiile statului acționează cu timiditate și lasă mii de hectare de pădure la dispoziția industriei 
lemnului. Una dintre aceste păduri este Pădurea Coșava Mică din Munții Semenic: o pădure de fag ce măsoară peste 
700 de hectare. În lipsa protecției statului, singurul apărător al pădurii a rămas Agent Green, care de ani buni luptă cu 
lăcomia și corupția în beneficiul naturii și al oamenilor.

Agent Green desfășoară o campanie mai largă împotriva tăierilor ilegale însă, în 2015 când a început exploatarea 
Pădurii Coșava Mică, această pădure a devenit simbolul pădurilor virgine aflate în pericol. Primele încercări de salvare 
a pădurii s-au îndreptat către Romsilva, care însă a refuzat solicitarea de a include Coșava Mică în Parcul Național 
Semenic, făcând-o astfel parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Agent Green nu s-a oprit la Romsilva și s-a adresat 
Ministerului Mediului. Organizația a reprezentat în fața Ministerului vocea a peste 21.000 de persoane care au semnat 
petiția pentru stoparea tăierilor ilegale de păduri. Și pentru că vocea oamenilor nu este întotdeaua suficientă, 
factorii de decizie au primit și documentația tehnică care demonstrează valoarea pădurii Coșava Mică. La chemarea 
Agent Green, 30 de experți din 12 țări au semnat o rezoluție compusă din 10 solicitări adresate guvernelor statelor 
care încă au păduri virgine. Principala solicitare a fost impunerea unui moratoriu pentru sistarea exploatărilor 
forestiere în pădurile virgine, până la clarificarea legislației naționale și internaționale în privința protecției lor. Pe 
lângă aceste demersuri, publicul larg a fost continuu informat cu privire la abuzuri și la valoarea pădurilor virgine.

Ministerul Mediului nu a rămas insensibil la toate aceste eforturi și dovezi: în decembrie 2015 a fost anunțat un 
moratoriu care pune la adăpost Pădurea Coșava Mică pentru o periodă de 10 ani. În plus, pădurea a primit și protecție 
europeană Natura 2000. Tot la sesizările Agent Green, Ministerul Mediului a demarat o investigație ce vizează 
compania austriacă Schweighofer, care ar fi principalul cumpărător de lemn tăiat ilegal din zonă. 

Demersurile Agent Green nu se opresc aici: organizația va continua investigațiile și expunerea tăierilor ilegale, va 
continua să lupte pentru includerea Pădurii Coșava Mică în Parcul Național Semenic, contribuind la îmbunătățirea 

Codului Silvic și protejând pădurile virgine din România. 



24

Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

inițiator campanie
Romanian Youth Movement 
for Democracy

Cetățeni activi pentru Bacău

administrația 
în LUMInA ZILEI
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Inițiativa Cetățeni activi pentru Bacău a pornit pentru că la Bacău transparența lipsea cu desăvârșire: „Principala 
motivație din spatele demersurilor noastre a fost lipsa de interes a autorităților locale de a implica cetățenii în procesul 
decizional. Lovindu-ne de numeroase refuzuri de a respecta legile privind supunerea proiectelor în dezbatere publică 
și observând lipsa generală de interes a consilierilor locali de a asculta și implica cetățenii în procesul decizional, am 
considerat ca fiind de datoria noastră să luăm atitudine și să schimbăm modul în care mediul politic local percepe 
implicarea cetățenilor.” spun cei reuniți în Romanian Youth Movement for Democracy.

În numele acestei datorii au pornit numeroase demersuri: scrisori deschise, conferințe, mese rotunde sau consultări 
publice online, platforma www.bacaulactiv.ro, monitorizarea activității consilierilor locali și județeni băcăuani, 
informarea cetățenilor despre ce proiecte propune și cum votează fiecare ales, dar și traducerea bugetului local 
într-un limbaj accesibil pentru cetățeni. Tinerii băcăuani au analizat modul în care fiecare consilier își reprezintă 
alegătorii și le-au solicitat publicarea rapoartelor de activitate. 

Toată această muncă a avut rezultate foarte clare și concrete:
p Numărul consilierilor locali care și-au publicat rapoartele de activitate a crescut de la 1 la nouă;
p Primăria a acceptat să organizeze o dezbatere publică pe tema bugetului pe anul 2016, iar 42 de băcăuani au 

trimis propunerile lor; 
p Primăria a început să anunțe ședințele Consiliului Local în termenul prevăzut de lege, iar programul ședințelor de 

specialitate a început și el să-și facă loc pe site-ul primăriei;
p A fost eliminată taxa de 5/lei pe pagină percepută de primărie pentru informații de interes public;
p A fost acordată autorizația de construire pentru cinci biblioteci stradale;
p A fost susținut Festivalul Zilele Parcului Gherăiești;
p Au fost alocați bani pentru primele studii de fezabilitate pentru construirea de piste pentru biciclete în Bacău.

De fapt, luptând petru transparență și democrație locală, tinerii băcăuani au deschis ușa primăriei pentru multe 
inițiative și propuneri venite din comunitate. Dintr-un proiect, Cetățeni Activi pentru Bacău a devenit o comunitate în 
continuă dezvoltare cu planuri mari pentru viitor. 

 



26

Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

categoria câștigător
Categoria specială Jurnaliști Ovidiu Vanghele, Centrul de Investigaţii Media

Un STILOU nUMIT PUTERE

Lui Ovidiu îi place dreptatea, iar statutul său şi 
experienţa în jurnalismul de investigaţie îl fac greu de 
oprit atunci când poveştile pe care le documentează 
vizează politicieni corupţi sau oameni aflaţi în situaţii 
de dificultate. Şi când Ovidiu scrie, perspectivele sale 
jurnalistice ridică uneori întrebări crude despre lipsa 
de responsabilitate a administraţiei în faţa unor oameni 
fără apărare. Articolele lui Ovidiu Vanghele radiografiază 
cauzele şi efectele unor situaţii dificile de viaţă, în care 
personajele nu au parte de ajutor din partea societăţii 
şi instituţiilor care ar trebui, prin misiunea lor, să le 
protejeze. Materialele lui jurnalistice sunt mărturii ale 
greşelilor legislative sau ale abuzurilor. 

Reportajele pe care le scrie cer să se facă dreptate cu 
fiecare frază şi au puterea de a-şi ţine cititorii captivi prin 
declicul empatiei pentru oamenii care au, cel mai adesea, 
nevoie de ajutor imediat. Intenţia jurnalistică prezentă 
în articolele sale este, în primul rând, aceea de a găsi 
soluţii pentru rezolvarea aspectelor negative cu care se 
confruntă personajele sale. În acelaşi timp, articolele lui 
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Ovidiu analizează toate dedesubturile şi motivaţiile unor persoane cu funcţii înalte sau ale unor funcţionari rătăciţi 
în opacitatea aparatului administrativ. Ovidiu vorbeşte frecvent, pe rețelele sociale, prin exemple concrete, despre 
nerespectarea unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor de către instituţiile statului și despre necesitatea unei 
conştiinţe civice care, prin acţiune, va aduce schimbarea. Și, deși cu patimă, o face bine documentat, fără să lase loc 
pentru îndoieli sau interpretări. 

Ovidiu Vanghele este jurnalistul premiat la cea de-a VII-a ediţie a Galei Premiilor Participării Publice pentru seria 
de articole dedicate persoanelor cu dizabilităţi mintale instituționalizate. Unul dintre articole este intitulat „Morţii 
nimănui” şi descrie cum, sub complicitatea unor reprezentanţi ai autorităţilor locale, „se dezvolta o afacere bănoasă 
cu preţul vieţii unor tineri care mureau cu zile, neglijați, chinuiţi, uneori abuzaţi”. „Din documentarea acestui subiect am 
înţeles că avem de-a face cu un fenomen: asistenţa socială din România este, în ceea ce-i priveşte pe cei aproximativ 
25.000 de copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mintale din instituții, un abator profitabil. Nimeni nu ştie ce se întâmplă cu 
adevărat în acest sistem închis, care funcţionează într-o totală complicitate între autorităţile locale care au banii şi 
subalternii sau partenerii acestora care se ocupă efectiv de aceşti oameni în instituţiile în care ei sunt închişi.”, Ovidiu 
Vanghele, jurnalist de investigații

Investigațiile lui Vanghele au susținut și campania „Lagărele de lângă tine” desfășurată de Centrul de Resurse Juridice, 
care a luptat pentru înființarea unui mecanism de monitorizare independentă a situației din centrele rezidențiale 
pentru persoane cu dizabilități mintale. Scopul a fost atins, grație eforturilor activiștilor CRJ: „La sfârşitul aceleiaşi 
luni (decembrie, n.r.), proiectul de lege privind mecanismul de monitorizare independentă în aceste centre a fost 
adoptat de Parlament. Urmează să devină un instrument decisiv în tentativa de a face lumină în aceste centre, iar 
acolo unde este lumină abuzurile nu mai pot fi atât de atroce.”, Ovidiu Vanghele, jurnalist de investigații

S-a apucat de presă în 2002, când a ajuns în redacţia Mediafax ca student, în practică. A rămas la Mediafax zece 
ani. A lăsat agenţia pentru televiziune în 2012, când a plecat la ProTV, loc pe care l-a părăsit după nici un an pentru 
a înfiinţa Centrul de Investigaţii Media, o platformă online de jurnalism de investigaţii. Din 2013 şi până acum a 
documentat nenumărate afaceri penale şi încrengături de afaceri mai greu de descifrat. A reuşit să-i ducă pe câţiva 
dintre politicienii români din Guvern sau Parlament direct pe scările DNA-ului, care a început câteva anchete pornind 
de la investigaţiile lui. Din 2015, şi-a pus jurnalismul de investigaţii în sprijinul celor cu dizabilităţi mintale aflaţi în 
grija statului, coordonând un proiect menit să folosească investigaţiile pentru dezvăluirea abuzurilor asupra acestor 
persoane defavorizate şi apărarea drepturilor pe care le au doar pe hârtie.
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inițiator campanie
Asociaţia pentru Dezvoltare Activă Zilele Parcului Gherăieşti 2

Premiul Special pentru Tineret oferit de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - ANPCDEFP

FIEcARE PARc 
cU EROII LUI
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În urmă cu 2-3 ani, parcul Gherăiești din Bacău era într-o stare vizibilă de degradare, abandonat de autorități și 
nevalorificat de băcăuani, în ciuda potențialului biologic și de agrement al acestuia. Asta până când voluntarii Asociaţiei 
pentru Dezvoltare Activă şi-au propus să îl readucă la viaţă. Aşa a apărut proiectul „Împreună pentru Parcul 
Gherăiești”, proiect finanţat în 2013 prin programul european Tineret în Acţiune. În cadrul acelui proiect au avut 
loc o serie de activități menite să promoveze parcul, printre care o cafenea publică cu autoritățile (în cadrul căreia 
s-a identificat nevoia unui seminar cu autoritățile și comunitatea locală pentru elaborarea unor măsuri pertinente 
de manangement, dezvoltare și promovare a parcului), dar și un festival educațional de tip open park, primul de 
acest gen din Bacău: Zilele Parcului Gherăiești (ZPG). În cadrul acestuia, pe parcursul a două zile, au avut loc activități 
educaționale, activități sportive și activități culturale la care au participat peste 1100 de oameni. Pentru ZPG a fost 
încheiat un parteneriat cu Primăria Bacău, care, după mai mult de 10 ani, a tuns pentru prima dată iarba în parc.  

A urmat un nou proiect, „Zilele Parcului Gherăieşti 2”, finanţat prin programul Erasmus+ în 2014. Voluntarii asociaţiei 
au vrut să continue promovarea parcului în comunitate, dar mai ales au vrut ca împreună cu comunitatea și factorii 
de decizie să contribuie la reabilitarea și dezvoltarea parcului. A doua ediţie a Festivalului educaţional Zilele Parcului 
Gherăieşti s-a desfăşurat sub sloganul „Fii eroul Parcului Gherăieşti” şi a implicat 70 de voluntari. Printre activitățile 
desfășurate în timpul celei de-a doua ediții a festivalului s-au numărat: sesiuni de dezbateri pentru identificarea de 
măsuri pertinente și eficiente pentru promovarea Parcului Gherăiești și realizarea unei strategii de dezvoltare a 
acestuia, activități sportive, activități educaționale, o activitate de ecologizare, activități culturale etc. 

În urma proiectului, dar mai ales în urma eforturilor depuse de către voluntari în perioada de pregătire a festivalului 
(în special în urma activităţii de lobby), Parcul Gherăieşti este acum întreţinut, iarba din parc se tunde periodic, au 
fost montate coşuri de gunoi, parcul este iluminat public, există o persoană responsabilă din cadrul Departamentului 
de Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Bacău care se ocupă de ecologizarea parcului Gherăieşti aproape în 
fiecare zi, în parc s-a montat o sursă de curent electric, copacii au fost toaletaţi, iar parcul Gherăieşti a devenit din 
ce în ce mai frecventat de către băcăuani. De asemenea, a fost mărit bugetul local pentru activităţile de îngrijire a 
Parcului Gherăieşti (a fost stabilit un buget de 100.000 RON pentru perioada iunie-decembrie 2015), iar comunitatea 
și factorii de decizie au fost implicaţi în dezbateri asupra nevoilor de dezvoltare ale Parcului.



30

Câștigătorii G3P 
au refuzat imposibilul

Premiul special CeRe

dan pErjovschi, 
artist și cEtățEan 

„Eu sunt un artist și un cetățean. Adică ceea ce văd spun. Idealul meu în viață nu este să vă decorez 
livingroom-ul, ci să vă fac să trăiți diferit în livingroom.”, Dan Perjovschi, Temporary Yours, TEDxIași.
 
„Artistul astăzi trebuie să fie implicat, dar nu propagandistic, ci subtil, profund… Noi putem da chip 
nemulțumirii oamenilor, pentru că ne trăim viața lucrând cu imagini, semne și reprezentări.” Dan Perjovschi 
în interviul făcut de Ioana Calen pentru Vice, octombrie 2013.
 
Dan Perjovschi este a man who walks the talk. Despre el nu vorbesc cuvintele, ci vorbește arta sa și felul în care o 
pune în slujba cauzelor în care crede: generos și discret. Pentru noi, desenele lui Perjovschi au dat sens sintagmei 
de „artă angajată”.
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Dolores Neagoe este consultant independent în domeniul societăţii civile, a fost director de programe pentru Bulgaria, 
România şi Slovenia în cadrul Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi senior advisor pentru Romanian 
American Foundation. A lucrat ca Task Manager pentru societatea civilă în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene în 
România, unde a supervizat planificarea şi implementarea asistenţei financiare oferite de Uniunea Europeană pentru 
societatea civilă în perioada de pre-aderare a României. În calitate de fost Director Executiv al Asociaţiei de Sprijin a 
Copiilor Handicapaţi Fizic, are de asemenea experienţă în domeniul serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități.

Alina Tudor are o experiență de peste 8 ani în managementul proiectelor de implicare în comunitate. În prezent, 
ea este Specialist Sustenabilitate la Enel România, unde coordonează implementarea planului de sustenabilitate al 
companiei. Înainte, a coordonat programul „Țara lui Andrei”, platforma de responsabilitate socială a OMV Petrom. 
Are experiență în coordonarea programelor de acordare de granturi și organizarea competițiilor ce își propun să 
dezvolte comunitățile locale prin antreprenoriat social.

Sorana Stănescu este reporter Decât o Revistă și jurnalist senior TVR și a colaborat frecvent cu BBC World Service 
și BBC 1. A prins însă microbul sectorului neguvernamental în ultimul an de facultate, când a lucrat ca asistent de 
proiect la CENTRAS - Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale.

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.

Tudor Mușat este jurnalist de radio și televiziune de peste 20 de ani. În prezent este realizator de emisiuni la Digi24. 
A realizat talk-show-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 

juriul g3p 2016



33

Câștigătorii G3P 
au creat magie

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. A fost profesor la Școala de televiziune MediaFEM, 
un proiect finanțat din fonduri europene, iar acum pregătește reporteri TV la The NEST Project. În afara activității în 
presă, este voluntar implicat în câteva proiecte legate de educație și asistență socială.

Gianina Cărbunariu a colaborat ca dramaturg sau ca regizor dramaturg cu teatre prestigioase precum Royal 
Court din Londra, Schaubuhne din Berlin, Kammerspiele din Munchen, Volkstheater din Viena. Spectacolele sale au 
fost prezentate în festivaluri internaționale precum Avignon, TransAmeriques Montreal, LIFT Londra, Dialog Wroclaw, 
Bienala New Plays from Europe Wiesbaden, New Drama Moscova, New Drama Budapesta, Mladi Levi Lubliana etc. 
Câteva dintre spectacolele recente: „Oameni obișnuiți” la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, 2016, „De Vînzare/
For Sale”, co-producție a Teatrului Odeon din București și a Teatrului de Stat din Hamburg în proiectul internațional 
Hunger for Trade, 2014 (Premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol al anului); „Solitaritate”, co-producție a Teatrului 
Național Radu Stanca din Sibiu.  

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.

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 apucă să citească aproape cât 
își dorește (pe hârtie sau pe ebook reader).

Mircea Kivu este licenţiat al Facultăţii 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 editorialist la România Liberă şi Dilema Veche. 
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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.

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 20 de ani în dezvoltarea de programe, companii 
şi investiţii în economii de tranziţie.
 
Laurențiu Colintineanu este senior editor EurActiv.ro. A câștigat mai multe premii de jurnalism, burse naționale și 
internaționale. A fost inclus de două ori în Top 100 oameni din România care mișcă țara în bine, categoria Media.

Absolvent al Facultății de Psihologie din București, Vintilă Mihăilescu este profesor de antropologie și director 
al Departamentului de Sociologie din Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (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.

Cosmin Alexandru și-a dedicat ultimii 10 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.

Miruna Covaci-Zăvoi lucrează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
şi Formării Profesionale din anul 2008. Până în anul 2013 a făcut parte din echipa programului european Tineret 
în Acţiune ca responsabil de comunicare, dar şi ca responsabil pe proiecte de formare şi reţele şi de voluntariat 
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european. Din 2014, anul în care s-a lansat programul european Erasmus+, este parte a echipei de comunicare din 
cadrul ANPCDEFP, iar de la sfârşitul anului 2015 coordonează acest departament. Înainte de a lucra la ANPCDEFP, 
Miruna a lucrat ca redactor pe educaţie la ziarul Gândul. A absolvit Relaţii Internaţionale şi Studii Europene la 
Universitatea Bucureşti şi a urmat cursurile unui masterat de Teoria şi practica imaginii la Centrul de Excelenţă 
pentru Studiul Imaginii. În prezent urmează un program de masterat în domeniul asistenţei sociale la Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti. Se consideră norocoasă pentru faptul că lucrează în educaţie 
şi crede în transformarea prin învăţare.

Ovidiu Nahoi este redactor șef la RFI România, lucrează în radio, presa scrisă și TV de 25 de ani - la Uniplus Radio, 
apoi la Mediafax și Evenimentul Zilei, mai tarziu redactor-șef adjunct la Adevărul, realizator la The Money Channel, 
colaborator cu Dilema Veche.
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Asociația Salvați Copiii, Filiala Iași
Localizare: Iași
Website: www.salvaticopiii.ro
Telefon: 0232 219 986
Email : iasi@salvaticopiii.ro

Asociația Elevilor din Constanța 
Localizare: Constanța 
Website: www.asociatiaelevilor.ro 
Telefon: 0732 094 664/0730 987 169 
Email: office@asociatiaelevilor.ro 

Asociația OvidiuRo
Localizare: București
Website: www.ovid.ro
Telefon: 021 3158 806
Email: office@ovid.ro

Coaliţia România Respiră
Localizare: București
Website: www.romaniarespira.ro
Telefon: 0748 407 377
Email: opa.aureliana@gmail.com

Georgiana Marcu
Localizare: Satul Pleașa, Comuna Bucov, Județul Prahova
Telefon: 021 2228 245
Email: gia.marcu78@yahoo.com

Asociația Elevilor din Bacău
Localizare: Bacău
Facebook: www.facebook.com/asociatiaelevilor
Telefon: 0720 619 760
Email: elevibacau@gmail.com

Centrul de Resurse Juridice
Localizare: București
Website: www.crj.ro
Telefon: 021 2120 690
Email: office@crj.ro, gpascu@crj.ro

Asociația Agent Green
Localizare: București
Website: www.agentgreen.ro
Email: office@agentgreen.ro

Romanian Youth Movement for Democracy
Localizare: Bacău
Website: www.bacaulactiv.ro / www.rymd.ro
Telefon: 0724 886 065
Email: contact@rymd.ro / mariandamoc@rymd.ro

Asociaţia pentru Dezvoltare Activă
Localizare: Bacău
Website: dezvoltareactiva.ro
Telefon: 0768 884 653
Email: dezvoltare.activa@gmail.com

Dan Perjovschi
Website: www.perjovschi.ro
Facebook: www.facebook.com/danperjovschi

Ovidiu Vanghele
Website: www.investigatiimedia.ro
Telefon: 0766 532 408
Email: contact@investigatiimedia.ro Ovidiu.vanghele@gmail.com

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