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I. EDITORIAL 
 
DESPRE MOTIVATIE 
 
 

Cu siguranta, prima data, ne intrebam cu toii ce este motivatia?? Cum anume pot fi eu motivat zilnic, cum 
ma pot bucura de tot ceea ce traiesc sau fac? 

Asa cum apare in toate manualele de psihologie, motivatia este acea energie interna care se manifesta sub 
forma impulsurilor, trebuintelor si tendintelor interne pentru a contura DORINTA personala de a se implica sau a 
se indeparta de o activitate, actiune. Motivatia este “cauza interna a comportamentului”. 

Cu alte cuvinte, motivatia apare sub mai multe forme sau structuri, pe care toti le cunoastem in limbajul 
comun, dar poate de multe ori nu ne-am pus problema de unde vin.....Acestea sunt: 
TREBUINTELE (primare si secundare, din bine-cunoscuta piramida a lui A. Maslow, dintre care trebuintele 
fiziologice, de afiliere/ relationare sociala, de stima si statut, de auto-realizare), MOTIVELE (mobilul energetic 
care declanseaza, orienteaza si sustine actiunea), INTERESELE (orientari selective si stabile spre anumite 
domenii de activitate), CONVINGERILE (idei-forta puternic ancorate afectiv care imping spre actiune), 
IDEALURILE (proiectii ale individului in sisteme de imagini si idei care ghideaza existenta) si nu in cele din 
urma CONCEPTIA DESPRE LUME SI VIATA (formatiune cognitiv-valorica generala, parerile, ideile personale 
despre om, natura si societate). Conceptia pe care o avem despre viata influenteaza in mare masura motivatia, 
pentru ca intr-un fel va privi lucrurile un pesimist, si altfel un optimist, iar modul in care vor actiona sau reactiona 
depinde tocmai de aceasta prima viziune asupra vietii.  
 

Semne ale demotivarii: viziunea pesimista, atitudine deprimata, flegmatica, va plangeti singuri de mila, va 
simtiti singuri si abandonati de viata, nu va tenteaza nimic, credeti ca nu puteti face nimic bun, deseori nu 
finalizati ceea ce ati inceput sau dati gres etc.  

Cauze ale demotivarii: poate nu faceti ce v-ar placea cu adevarat, si aici ati putea sa fiti surprinsi de 
schimbarile ce pot aparea in urma raspunsului ce vi-l dati singuri la simpla intrebare “Ce-mi place mie cel mai 
mult?”....De cand nu v-ati mai intrebat acest lucru??!!...Poate fi insa si varianta in care doresc mai mult decat 
realitatea imi permite. 

O alta cauza a demotivarii este deseori lipsa de incredere a parintilor in dumneavoastra, devalorizarea din 
partea acestora, ceea ce va creeaza o permanenta stare de inutilitate in proprii ochi.... 
Acelasi efect il are si faptul ca nu simtiti ca nu sunteti ascultat si inteles de cei dragi sau apropiati voua (familie, 
prieteni, iubit etc), precum si convingerea/ credinta ca trebuie sa suportati anumite situatii de frustrare, 
dezamagire, iar tot ce vi se intampla este din cauza altora..si poate nu ar fi rau sa vedeti ceea ce puteti face 
dumneavoastra, independent de ceilalti. Tot aici putem adauga si tipul temperamental, care conditioneaza forta 
motivationala...si lipsa de flexibilitate, rezistenta la schimbare, in sensul de a accepta schimbarea atunci cand 
contextul si realitatea ne-o impune. In caz contrar, ramanem blocati intr-o situatie care nu ne mai ofera nimic nou 
ce ne poate atrage atebntia si starni interesul. De altfel, se si spune ca “este culmea nebuniei sa faci acelasi lucru 
si sa crezi ca vei obtine altceva”. 
Daca primele cauze ale lipsei de motivatie sunt ceva mai simplu de rezolvat prin constientizarea lor si lucru la 
nivelul cognitiilor si emotiilor, mai exista doua posibile cauze ale demotivarii, ceva mai periculoase...respectiv 
lipsa actiunii (pasivitatea) si lipsa scopului (nu stim in ce directie vrem sa actionam). Dificultatea celor doua din 
urma cauze consta tocmai in faptul ca este si greu sa-ti doresti ceva daca nu incerci.... :-)  
 

Cum rezolvam toate aceste probleme ce blocheaza motivatia?? Una dintre cele mai bune solutii este  
 
dezvoltarea inteligentei emotionale (Q.E), acea capacitate de a reactiona in fata evenimentelor, luand in 
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considerare atat persoanele din jur cat si contextul, in general. Un Q.E ridicat apare la persoanele atente la cel din 
fata lor si la problemele lui, modelandu-si propriile reactii functie de context, de celalalt si de situatie; aceste 
persoane au capacitatea de a se motiva in momentele dificile pentru a gasi solutii, ele isi constientizeaza emotiile 
si le exprima la momentul potrivit, reusind sa gaseasca intotdeauna caile potrivite de rezolvare a conflictelor. 
 
Roxana Cozma, Coordonator de voluntari si programe de tineret 
 
 
PREAMBUL 
 
DESPRE PRIETENIE, CAT SI CUI DARUIM? 
 

Cativa voluntari m-au intrebat nu demult cum trebuie sa se poarte pentru a da dovada de prietenie si in 
acelasi timp de a-si pastra libertatea...care sunt limitele intre ei si celalalt?? Nu e prea usor de raspuns....acesta 
este subiectul si mesajul acestui scurt articol... 

Un prieten adevarat este acela care a ajuns la maturitatea de a  se implica intr-o relatie fara teama ca va 
pierde sau va castiga ceva, fara a se raporta numai la sine, pentru ca aceasta inseamna egoism. Un prieten este cel 
care iti “vine in intampinare” atunci cand ai nevoie fara a masura cat de mult a cheltuit pentru asta, facandu-te 
obligat sa-i raspunzi la fel cand va veni timpul...legile iubirii lucreaza aici si nu cele matematice....poate de asta 
este si atat de greu de definit si de controlat o prietenie....Daruirea unui prieten adevarat nu este haotica, ea stie 
cui sa daruiasca, pentru ca a recunoscut in celalalt ceea ce cauta....Poate ca asa si trebuie sa ne cautam 
prietenii...in oameni care au valori, care stiu sa faca diferenta intre valoare si non-valoare, intre culoare si 
nonculoare, intre emotia temporara si sentimentul durabil pe care nu oricine, oricum si oriunde te poate face sa-l 
simti...Cineva spunea odata ca iubirea adevarata este cea langa care te odihnesti....langa care gasesti explicatii si 
nu cea care iti produce zbucium si neliniste....Prietenia face ordine, nu produce haos si confuzie... 

Un prieten este cel caruia nu ii este teama sa-ti spuna cat i-a fost de dor de tine, sau cat de mult i-ai lipsit, nu 
ii este teama sa te stranga in brate cu toata forta sau sa-ti spuna cat de bine arati astazi, dar numai daca asa simte. 
Un prieten adevarat nu incurca niciodata prietenia cu tine cu atractia sau simpatia fata de altii pe care abia ii 
cunoaste....pentru ca sunt lucruri pe care, mai intai din respect, apoi din prietenie si apoi din dragoste, nu mai poti 
sa le imparti cu altii, fara riscul ca acestea sa-si piarda din valoare.... 

Un prieten stie ca a minti se poate face fie prin omisiune, fie prin distorsionarea adevarului si se fereste de 
ambele variante in ceea ce te priveste, pentru ca te respecta si te iubeste prea mult ca sa te vada suferind...Un 
prieten adevarat va stii intotdeauna ca trebuie sa-ti spuna adevarul, fara sa te linguseasca sau sa te atace in vreun 
fel...iti va spune ceea ce este, nu ceea ce crede sau ar vrea el sa creada despre... si aproape ca iti doresti sa mai afli 
ceva despre tine de la el, pentru ca reuseste sa gaseasca maniera potrivita de a-ti comunica ce simte sau 
gandeste...pentru ca te cunoaste si te accepta asa cum esti....si mai ales pentru ca tine la tine....Iar acest lucru se 
intampla pentru ca acel om numit prieten nu te confunda, in egoismul sau cu propriile nevoi sau dorinte, ci iti 
respecta libertatea si iti este aproape atunci cand ai nevoie de el sau atunci cand el are nevoie de tine, fara a te 
face dependent de el intr-un fel sau altul.  
  

Prietenia este ca un DANS in doi si, ca in orice dans, nu poti avea partener pe oricine, pentru ca nu oricine 
simte si paseste ca tine in aceeasi pasi de muzica...in acea sincronizare aproape perfecta...    
 
Roxana Cozma, Coordonator de voluntari si programe de tineret
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II. CURIER SUD-EST (Noutati ale sectorului nonprofit  din  zona Dunare –  Marea Neagra) 
 
Programului National de Finantare  
„INITIATIVE COMUNITARE DE TINERET 2006”, ANSIT. 
 
Centrul Teritorial ANSIT Constanta va reaminteste ca data de 20 august 2006  a 
fost termen limita pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul celei de-a treia 
runde a Programului National Initiative Comunitare de Tineret 2006. 
 
Scopul Programului este sprijinirea tinerei generatii in dobandirea acelor abilitati, 
deprinderi, cunostinte elementare, necesare afirmarii si valorificarii potentialului 
propriu, in vederea integrarii cu succes in societatea romaneasca contemporana.  
 
Beneficiarii directi ai Programului sunt structurile asociative de tineret din 
Romania, care au disponibilitatea de a participa cu minim 30% din volumul de 
resurse necesar realizarii proiectului. 
 
Castigatorii au fost Asociatia Romana Anti-SIDA cu proiectul „Litoral fara droguri” si Fundatia Baylor 
Marea Neagra cu proiectul „Responsabilizarea sociala a tinerilor infectati HIV prin modelare in cadrul 
grupurilor terapeutice”. 
 
Proiectul „Litoral fara droguri” este realizat in parteneriat cu Agentia Nationala Antidrog – Centrul pentru 
Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta si Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor 
Tinerilor – Centrul Teritorial ANSIT Constanta si s-a desfasurat in perioada 23 iulie – 12 august 2006 in statiunea 
Mamaia, avand 4 puncte de lucru:  

• Plaja Modern – Constanţa 
• Plaja şi faleza din faţa clădirii Radio Vacanţa – Mamaia, Constanţa 
• Plaja din faţa Hotelului Dorna – Mamaia, Constanţa 
• Plaja dintre Club Melody şi Cazino Mamaia – Mamaia, Constanţa . 

 
Proiectul Fundatiei Baylor Marea Neagra are in schimb ca scop cresterea nivelului de responsabilitate sociala 
a tinerilor seropozitivi HIV prin cresterea respectului de sine si insusirea unor deprinderi de viata necesare luarii 
unor decizii si rezolvarii unor probleme de viata. Beneficiarii acestui proiect sunt tinerii seropozitivi HIV din 
judetul Constanta precum si tinerii afectati de acest flagel (parteneri ai tinerilor infectati, membri de familie, 
colegi, etc).  
Proiectul isi propune insisirea de catre tinerii HIV pozitivi ai mecanismelor optime de a lua decizii in situatii 
ambigue prin dezvoltare personala in cadrul unor grupuri terapeutice. Astfel tinerii vizati vor avea abilitatea de a 
lua decizii benefice pentru sine si pentru ceilalti in situatiile cu care se confrunta (alegerea carierei, consumul de 
alcool/tigari, rezistenta la influentele negative ale anturajului, solutionarea unor conflicte, folosirea 
prezervativului atunci cand isi incep viata sexuala, dezvaluirea statutului de persoana HIV partenerului). Proiectul 
va avea ca rezultat si realizarea unei brosuri continand informatii ce vor duce la cresterea gradului de acceptare in 
societate a persoanelor seropozitive HIV.  
 
    Informatii suplimentare la numarul de telefon 0241/58.11.00 sau 0741/101.628 – Livia Langa, e-mail 
ansitconstanta@yahoo.com. Adresa: Bdul 1 Mai, Nr.1, Bl. H9, Parter, 900123 – Constanta.

mailto:ansitconstanta@yahoo.com
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PROGRAM NATIONAL DE TRAINING-URI  
„UNIVERSITATEA DE VARA” LA ANSIT 
 
Programul „Universitatea de Vara” s-a desfasurat in perioada 12 iunie–9 septembrie 2006, la Neptun, si  a fost 
conceput ca un pachet integrat de servicii de training structurat pe 9 module care au vizat teme de interes pentru 
tineri. 
 
Sesiunile au fost sustinute de traineri absolventi ai Programului „Trainer of Trainers”, in baza contractului de 
parteneriat incheiat intre ANSIT si SC SCHULTZ CONSULTING SRL. Au participat de asemenea specialisti 
ANSIT si ai unor institutii publice si organisme nonguvernamentale cu care institutia noastra are incheiate 
acorduri de parteneriat. In 2006 se va continua includerea in cadrul modulelor specifice a componentei “exemple 
de reusita”. 
 
Pentru informatii suplimentare acceseaza www.ansitromania.ro sau solicita consultanta Centrului Teritorial 
ANSIT Constanta la numarul de telefon 0241/58.11.00 sau 0741/101.628 – Livia Langa si e-mail 
ansitconstanta@yahoo.com. Ne puteti gasi, de asemenea, la adresa Bdul 1 Mai, Nr.1, Bl. H9, Parter, 900123 
– Constanta. 
 
 
GALELE STUDENŢEŞTI – COSTINEŞTI UNPLUGGED 2006 
 
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor – ANSIT, împreună cu Agenţia pentru 
Sprijinirea Studenţilor – ASS, Autoritatea Naţională pentru Tineret – ANT şi Euro<26 alături de partenerii 
media Atomic Tv, B-24FUN, Jurnalul Naţional şi Student FM a organizat în perioada  21 iulie – 10 august 2006, 
la Costineşti, «Galele Studenţeşti – Costineşti Unplugged 2006», cel mai important eveniment de tineret al 
anului. 
Proiectul a avut ca scop promovarea tinerilor care activează în Casele de Cultură ale Studenţilor, adevăraţi artişti 
cărora le vom da ocazia să-şi  demonstreze talentul, totul într-o atmosferă non-formală. 
La «Galele Studenţeşti – Costineşti Unplugged 2006», în fiecare zi au fost organizate evenimente sportive: 
întreceri, meciuri de volei, aerobic pe plajă. Au fost prezentate proiecţii de filme, s-au organizat concursuri de 
Miss şi s-au susţinut concerte. Aceste concerte au abordat în fiecare seară diferite genuri de muzică, de la dance, 
rock, la folk. Printre invitaţii speciali care vor cânta pe plajele din Costineşti s-au aflat şi Sarmalele Reci, 
Parlament, Ţapinarii, Timpuri Noi. 
Participanti asteptati în mod direct la eveniment au fost peste 350 de tineri. Ceilalţi beneficiari au fost chiar tinerii 
din Costineşti, peste 10.000, care s-au bucurat de talentul şi calităţile artistice ale acestor tineri. 
 
Livia Iuliana LANGA, 
Referent - Lucrator in domeniul tineretului 
Centrul Teritorial ANSIT Constanta  
 

http://www.ansitromania.ro/
mailto:ansitconstanta@yahoo.com
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ARAS   Constanta si educarea tinerilor 
in spiritul respectului  fata de propria persoana 
 

 „SCOALA DE VARA” Curtea de Arges 
 
17 adolescenti seropozitivi HIV au participat la  Scoala de Vara de la Curtea 
de Arges, la Casa de Vacanta “St. Christopher “, in perioada 1-6 august 2006. 
Adolescentii, cu varste cuprinse intre 16-18 ani,  sunt asistati de ARAS-
Asociatia Romana Anti-SIDA Filiala Constanta,  si sunt ingrijiti in familiile 
lor naturale.  

Aceasta actiune a fost organizata de ARAS Constanta in cadrul proiectului 
„SCOALA DE VACANTA: IMPREUNA SA INVATAM CUM SA 
INFRUNTAM PROVOCARILE VIETII”, finantat  de Asociatia “Bringing Hope and Happiness” din Virginia, 
SUA. Valoarea finantarii a fost de 1800 USD. Scopul proiectului a fost de a aduce impreuna adolescenti care au 
experiente similare si fac fata unor provocari similare si de a facilita discutiile intre acestia, impartasirea de 
experiente si dezvoltarea de abilitati care le sunt necesare in lupta lor impotriva SIDA si a discriminarii.  
Proiectul a urmarit sa creasca increderea in fortele proprii si sa constientizeze acest grup de adolescenti 
dezavantajati asupra potentialului, talentelor, abilitatilor si valorilor lor.  

 
Temele de discutie in cadrul scolii de vara au fost urmatoarele: 

 Comunicare intre membrii familiei; 
 Procesul de luare a deciziei/implicarea adolescentilor in luarea deciziilor 
 Ierarhia valorilor 
 Ziua Mondiala SIDA 
 Auto-constientizarea 
 Integrarea scolara si profesionala a adolescentilor infectati cu HIV  
 Educatia in familie si influenta acesteia asupra personalitatii adolescentilor 
 Stigmatizarea si discriminarea 
 Importanta educatiei continue 
 Dezvoltarea abilitatilor: scrierea unui CV si a unei scrisori de intentie si modul de prezentare la un interviu 

pentru angajare 
 Advocacy si comunicare 

Abilitatile pentru viata dau posibilitatea adolescentilor de a depasi provocarile vietii si ii ajuta pe acestia sa isi 
faca noi prieteni, precum si sa faca fata situatiilor conflictuale, problematice care apar. De aceea, abilitatile pentru 
viata ce au fost vizate in cadrul acestui proiect sunt: 

 Cresterea increderii in fortele proprii 
 Cresterea abilitatii de a spune “nu” unor situatii nedrepte 
 Cresterea capacitatii de a rezista presiunii din partea altor adolescenti de a consuma droguri 
 Dezvoltarea si/sau imbunatatirea  abilitatilor de comunicare 
 Dezvoltarea/imbunatatirea abilitatilor de a lua decizii si de a rezolva probleme 
 Dobandirea abilitatii de a face fata vulnerabilitatii sociale si psihologice 

De asemenea, aceasta scoala de vara a oferit adolescentilor seropozitivi HIV oportunitatea de a se distra, de a se 
bucura de natura, viata spirituala si pacea oferita de manastirile aflate in regiune, in cadrul excursiilor organizate 
in timpul liber.   

 
 CAMPANIA «LITORAL FARA DROGURI» 

 
 ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA filiala CONSTANTA in parteneriat cu Centrul de Prevenire, 
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Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta au desfasurat in  perioada 24 iulie – 12 august 2006 campania 
“LITORAL FARA DROGURI”. Aceasta campanie s-a desfasurat cu sprijinul financiar al Autoritatii 
Nationale pentru Tineret prin Directia pentru Tineret a Judetului Constanta si a Agentiei Nationale pentru 
Sprijinirea Initiativei Tinerilor. 

 
Campania a urmărit informarea a 8000 de tineri aflati pe Litoralul romanesc cu privire la efectele 

consumului de droguri si riscurile asociate acestuia, in special HIV/SIDA, prin intermediul altor tineri - 40 de 
voluntari seropozitivi si seronegativi. Grupul tinta al proiectului l-au reprezentat tinerii aflati pe litoralul Marii 
Negre in statiunea Mamaia si Constanta. Informarea tinerilor aflaţi pe litoral, s-a realizat prin intermediul 
voluntarilor, cu privire la consumul de droguri şi riscurile asociate acestuia (in special riscul infectării cu HIV) şi 
dezvoltarea unor atitudini de respingere a consumului de alcool, tutun şi droguri. 

Tineri aflati pe Litoral au beneficiat de informări „la cearsaf”, sustinute de voluntari ai ARAS Constanta si  
Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta, cu privire la efecte, categorii si riscuri asociate 
consumului de droguri. De asemenea, tineri astfel abordati puteau participa la tombole,  concursuri sportive pe 
plaja in urma carora ei puteau castiga bilete si acces gratuit in Parcul de distractii Aquamagic, in Centrul de 
distractii Europa, cat si bilete gratuite la Telegondola. 
         

Activitatile propuse s-au derulat pe plajele din statiunea Mamaia, municipiul Constanta si statiunea 
Costinesti, unde au functionat 5 puncte de lucru – 3 in Mamaia (zona Radio-Vacanta, zona Hotel Doina, zona 
Cazinou), 1 in Constanta (plaja Modern), 1 in Costinesti. 

Pentru plaja din statiunea Costinesti s-au format echipe de cate 5 voluntari si un specialist CPECA din alte 
judete ale tarii, ce au lucrat cate o saptamana astfel: 

 24 -30 iulie – judetul Dolj 
 31 iulie – 06 august – judetul Cluj 
 07 iulie – 12 august – judetul Bihor    

In vederea promovarii alternativelor sanatoase de petrecere a timpului liber, pe toata durata campaniei s-au 
organizat jocuri si concursuri cu premii, atat pe plaja cat si la radio si televiziune. 
 

 
Alina Fatu 
Specialist in relatii publice si comunicare 
ARAS Constanta 
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«SCOALA DE VARA» 2006, 
“COMUNITATI ROMANESTI SI 
IDENTITATE EUROPEANA” 
 
Administratia Prezidentiala in colaborarea cu Autoritatea Nationala pentru Tineret, Ministerul Educatiei si 
Cercetarii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a organizat in perioada 14 – 27 august 
2006 in statiunea Eforie, «Scoala de Vara» sub denumirea «Comunitati Romanesti si identitate europeana» 

La acest eveniment cultural si educational au participat 300 de tineri etnici romani din Republica 
Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Macedonia, care au obtinut rezultate deosebite la 
invatatura sau sunt membri ai organizatiilor romanesti reprezentative din aceste state. Tinerii participanti s-au 
intalnit cu Presedintele Romaniei, cu liderii partidelor politice democratice, cu responsabili guvernamentali pe 
domeniu, cu reprezentanti marcanti ai vietii culturale, cu membri ai societatii civile preocupati de relatia cu 
romanii din afara pentru a-i incuraja sa isi pastreze identitatea si sa mentina o legatura permanenta cu Romania. 
Romania va fi descoperita prin ochii acestor tineri si va fi in continuu promovata in comunitatile romanesti din 
alte state, acolo unde inca se incearca reprimarea identitatii nationale. 

Participantii au asistat la un program amplu, structurat pe patru domenii – social, cultural, istoric si politic- 
in care au avut posibilitatea de a cunoaste reprezentanti ai societatii romanesti si  de a afla cat mai multe date 
despre valorile romanesti. S-au organizat conferinte, dezbateri, workshop-uri, seri literare, concerte, vizite la 
obiectivele turistice din apropiere, etc. De asemenea, tinerii din fiecare zona si-au prezentat comunitatile intr-o 
seara dedicata regiunii din care vin.  

 
Scoala de Vara s-a nascut din dorinta Presedintelui Romaniei  de a intari relatiile cu romanii de 

pretutindeni, astfel reuniunea celor 300 de tineri a marcat inceputul unui dialog direct intre comunitatile 
romanesti din afara si autoritatile statului roman si va lansa colaborari in realizarea de proiecte comune. 
 

Director, 
Teliceanu Claudiu Daniel 

 
 

Reforma morala a clasei politice din Romania 

Grupul Parlamentar al Partidului National Liberal din Camera Deputatilor, in colaborare cu 
Asociatia Pro Democratia, a organizat vineri, 9 iunie 2006, in Sala Mare a Prefecturii 
Constanta, o dezbatere avand ca tema „Reforma morala a clasei politice din Romania”. S-a 
sustinut necesitatea unui program coerent si aplicat care sa aduca reforma morala in realitatea 
societatii romanesti, prezenti fiind domnul Bogdan Olteanu, Presedintele Camerei Deputatilor, 

domnul Cristian Parvulescu, Presedintele Asociatiei Pro Democratia si domnul Mihai Voicu, Ministru pentru 
Relatia cu Parlamentul. 

Deputat Gheorghe Dragomir 
Informatii suplimentare la Irina Covacef – tel: o241/ 55.40.44; 0724/27.59.27
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Aniversarea a 11 ani de la prima actiune in cadrul Programului „Explorator”, 
la OCEANIC CLUB Constanta 
 

Sambata 29 iulie 2006, la ora 5:00 a.m. o echipa formata din 20 de participanti intre care se numara 
cercetatori ai Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"- Bucuresti, arheologi de la Muzeul de 
Istorie Nationala si Arheologie Constanta, studenti, au  plecat intr-o noua misiune. Obiectivele acestei noi 
expeditii in zona de vest a Anatoliei (Republica Turcia) sunt: continuarea monitorizarii statiilor marine stabilite 
aici, completarea valoroaselor date obtinute pe parcursul anului trecut privind entomofauna (fauna de insecte) 
palearctica a sectorului, confirmarea sau infirmarea existentei unei noi specii pentru stiinta de Malophage, 
instruirea grupului de studenti care insoteste expeditia si faza finala a selectiei unor noi componenti pentru 
echipele expeditionare ale S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club, continuarea schimburilor de materiale si informatii intre 
arheologi din cele doua tari.  

Cu acest prilej va facem cunoscut ca am inceput sa lucram la proiectul "Dolphins in Distress! - Delfinii in 
Criza !" (DD-DC) in colaborare cu Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" - Bucuresti, cadre 
didactice ale Universitatii Timisoara, experti ai Parcului Marin pentru Cetacee LIGURIA. Partener oficial al 
proiectului este UNIVERS'ALL.  

Obiectivele principale ale proiectului DD-DC sunt : identificarea si recuperarea plaselor pescaresti 
abandonate in zona costiera romaneasca a Marii Negre , studiu asupra starii de sanatate a populatiilor aflate in 
pasaj prin apele romanesti, studii de toxicologie, evaluarea profesionista a efectivelor din bazinul de vest al Marii 
Negre, adaptarea si lobby pentru implementarea masurilor de protectie a cetaceelor utilizate in state cu experienta 
in domeniu.  

Pe aceasta cale adresam un apel comunitatii locale si tuturor romanilor : SUSTINETI DEMERSUL 
NOSTRU !!! 
  
Biol. Razvan POPESCU-MIRCENI 
Director coordonator 
 
 
Casa Tatareasca “ZULFIE TOTAY” 
Isanlak Omenia 
 
Incercam acum 2 ani, impreuna cu doamna Zulfie Seidali, sa 
elaboram un proiect pentru un muzeu care sa gazduiasca valori 
traditionale recuperate ale culturii minoritatii tatare. 
Parea mai degraba o fantezie greu de crezut ca se va materializa. 
Am scris un proiect dupa toate regulile artei scrierii proiectelor de 
finantare utilizand un computer din dotarea gradinitei turco – tatare 
din Constanta in care doamna Seidali Zulfie isi desfasoara 
activitatea profesional si in care functioneaza si Fundatia Insalik – 
Omenia, organizatie nonguvernamentala care promoveaza valorile 
interetnice. A fost mai degraba un efort intelectual decat o activitate 
ancorata in realitatea unui program de finantare. Parea mai degraba o dorinta. 
Intre timp calculatorul, ca orice echipament s-a deteriorat pana la pierderea informatiei stocate, ceea ce a 
insemnat si trecerea in nefiinta fizica a proiectului. 
La sfarsitul lunii iulie anul acesta, am avut placerea sa aflu de la doamna Seidali ca proiectul Casei Tataresti nu a  
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sucombat decat in memoria impersonala a calculatorului, proiectul ramanand intre timp viu si nevatamat, si mai 
mult decat atat, proiectul chiar s-a realizat in casa parinteasca din Cobadin. 
Asa se face ca in 22 iulie 2006, se inaugureaza , la Cobadin, cu participarea si sprijinul Primariei Cobadin si a 
Centrului Regional de Resurse pentru ONG – CENTRAS Constanta etc, “Casa tatareasca Zulfie Totay”. 
 
Marturisesc ca am plecat spre Cobadin pentru a asista la un eveniment cu asteptari destul de modeste cu privire la 
ceea ce voi vedea. La fata locului insa, sunt placut surprins sa vad lucruri care mi-au depasit asteptarile. 
Intrucat nu mi-am propus sa descriu ce am vazut, va las dumneavoastra, stimati cititori ai acestei foi de cultura si 
comunicare interetnica dobrogeana, posibilitatea de a descoperi ca si mine “Casa Zulfie Totay”, rezumandu-ma in 
continuare sa va spun ca evenimentul de inaugurare a fost precedat de o intalnire cu elevi ai grupului Scolar 
Cobadin pe tema “Patrimoniul local si valorificarea produselor teritoriului rural” si comemorarea Sabri Emurla – 
personalitate locala din randul comunitatii tatare, urmate de hora satului si spectacol folkloric interethnic sustinut 
de elevii Grupului Scolar, de copii de la Gradinita Cobadin, de corul de femei “Boztorgay” si de cei 2 copii Curti 
Yasmin si Mihai Denis castigatori ai concursului de muzica tatareasca “Jildizlar” Stelutele. 

 
 
 
In rest, realitatea si imaginile sa 
vorbeasca 
De asemenea, Isanlak Omenia 
editeaza o revista cu informatii 
privind toate proiectele si activitatile 
lor. 
 
Informatii suplimentare la nr. de tel 
0241/693603, 0723419604, Persoana 

de contact: Seidali Zulfie 
 
 
Ionica Bucur 
CENTRAS Constanta 
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IMPRESII ALE VOLUNTARILOR DEDICATI ACTIVITATILOR  
CU COPIII DIN CENTRUL DE PLASAMENT “ANTONIO” CONSTANTA 
 

Au trecut deja cateva saptamani de cand am inceput activitatile la Centrul de Plasament “Antonio”, dar si 
acum imi amintesc prima intalnire cu acesti copii minunati.  

Nu stiam la ce sa ne asteptam, dar in curand am descoperit niste suflete calde, ce necesita afectiune, si totusi 
veseli si cu pofta de viata, caracteristica a copilariei care in ciuda dramelor traite, inca persista la acesti copii. 

Prima reactie pe care au avut-o cand ne-au vazut prima oara, a fost sa ne ia in brate si sa ne cheme la joaca 
de parca am fi fost prieteni buni de mult timp.  

Desi nu ne cunosteam, copii au dat dovada de respect si in curand ne-am simtit in largul nostru in mijlocul 
lor. Pe masura ce saptamanile au trecut, noi am revenit cu placere in acest loc si ne-am imprietenit cu copii, 
ajungand sa ii cunoastem mai bine. Ceea ce au nevoie acesti copii ca si activitate vine de la sine, copiii isi 
transmit deschis nevoile, dar ceea ce ne frapeaza de fiecare data este nevoia lor inepuizabila de afectiune si 
atentie, care sa le fie dedicate exclusiv... 

 
 

Soare Ioana, Voluntar al Centrului de Voluntariat Constanta
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“ZIUA PORTILOR DESCHISE” IN PORTUL 

CONSTANTA 
 
Festivitatile inchinate Zilei Marinei au inceput in Portul Constanta cu cateva 
zile inainte. Astfel, cei din cadrul armatei au organizat, in data de 12 august 
2006, in dana militara a portului, o zi a “portilor deschise”, astfel incat 
oricine sa poata avea acces in port. 

Cei aflati de fata au putut admira o expozitie de arme, costume de 
scafandri, uniforme militare, rachete si chiar tancuri. 

La standul Academiei Navale “Mircea cel Batran”, cei interesati au aflat detalii despre oferta educationala 
pentru anul universitar 2006-2007, iar ceilalti s-au multumit sa priveasca machetele unor vapoare, realizate cu 
talent de studentii Academiei in cadrul cercului de navomodelism, sau superba expozitie de picturi cu tema 
marina a domnului O. Ionescu. 

Dintre toate vapoarele si navele pe care s-a permis accesul publicului, cel mai mare “succes” l-au avut 
Bricul “Mircea”, “Regina Maria” si “Regele Ferdinand”. Cu aceasta ocazie, se puteau vizita si afla mai multe 
detalii despre prora, pupa, timone si cabine. 

Vizitatorii au avut parte si de momente artistice, oferite de un grup de copii din Mangalia, care au incantat 
prin vocile si dansurile lor. 

La sfarsitul zilei, toata lumea a plecat multumita de ceea ce a trait, asteptand cu nerabdare spectacolele 
oferite de Ziua Marinei. 

 
Ionascu Andreea, voluntar al Centrului de Voluntariat Constanta  

 
 

STUFSTOCK 4 
1-3 SEPTEMBRIE 2006 

 
Vama Veche aproape pustie… Un ratacit – doi fac o plimbare de “ramas-bun”… Magazinele si terasele 

inchise… Liniste… 
Asa arata Vama Veche in 4 si 5 septembrie, de parca doar cu o zi – doua inainte nici nu a fost Stufstock-ul. 
“Ce este si ce vrea acest festival Stufstock?” va intrebati. Iata ce scrie pe site-ul oficial: Stufstock™: s-a 

nascut ca instrument de protest impotriva invadarii Vamii Vechi cu genuri muzicale si manifestari “culturale” 
nespecifice vamaiotilor fideli. Este o manifestare culturala, un festival ROCK, care reuneste cele mai apreciate 
trupe din Romania. Stufstock™ este strigatul nemultumirii noastre fata de distrugerea zonei de sud a litoralului 
romanesc! 

Deci, Stufstock a ajuns la 4 anisori. Sa ne traiasca si sa ajunga la cat mai multe editii! 
Ca si in ceilalti trei ani, camerele disponibile s-au ocupat repede, plaja a fost plina de corturi - pentru cei mai 

putini norocosi (si cu venituri mai modeste) - si la toate terasele vedeai numai plete, tricouri negre, pantaloni de 
piele, zgarzi si bratari cu tepi sau tinte. Intr-un cuvant: rockarime. 

Dar, anul acesta, curiozitatea au trezit-o “tricourile verzi” (sau “omuletii verzi”, “verzisorii” si – de ce 
nu? – “martienii”). Vedeai grupuri – grupuri de tineri imbracati cu tricouri verzi, cu inscriptia “Stustock 4, 1-3 
septembrie 2006” si te intrebai ce e cu ei si de ce au toti tricouri la fel. Dar, privind inscriptia de pe spatele 
tricoului, totul se lamurea. “Voluntar Stufstock”… 
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Astfel, “verzisorii” 

au ajutat la organizarea si 
buna desfasurare a 
festivalului. Toata ziua ii 
vedeai alergand de colo–
colo, impartind pliante, 
stand la “Cortul de 
dezinformare” sau, seara, 
ajutandu-i pe jandarmi la 
perchezitia corporala si 
verificarea bratarilor care asigurau accesul la concerte. 

Unii voluntari au fost “mame de trupa” (si au avut ocazia sa stea cu trupa preferata si sa o ghideze in timpul 
festivalului), “taticii presei” (indrumarea ziaristilor), “buni la toate” (pentru informare, instalare, carare si 
alergatura) si la “eco-fun” (curatenia plajei si a spatiului din jurul scenei). 

Si, ca rasplata pentru munca depusa, am putut sa ne bucuram de locuri in primul rand la concerte si de acces 
in “backstage”, plimbandu-ne pe langa artistii preferati si – bineinteles – oprindu-i la fiecare pas pentru a face 
poze cu ei. 

Astfel, ne-am “perindat” pe langa trupe romanesti precum OCS, Luna Amara, E.M.I.L., Z.O.B., Fara Zahar, 
Protest Urban, Implant pentru Refuz, Travka, Magica, si cateva trupe straine (ex: Subscribe, Havoc). 

Dar, marele eveniment de anul acesta, a fost prezenta trupei Phoenix la Stufstock. Toata lumea astepta cu 
nerabdare show-ul. Desi multi nu i-au vazut niciodata live si nici macar nu erau nascuti pe vremea cand s-a 
alcatuit trupa, toti stiau versurile cantecelor. Cu o prezenta scenica de invidiat si un talent extraordinar, Phoenix 
ne-au incantat din nou, timp de o ora si jumatate, cu melodii celebre, precum: “Baba Novak”, “Fata verde cu 
parul padure”, “Nunta”, “Mugur de fluier”, “Te intreb pe tine soare”, “Andrii Popa” si altele. 

Atmosfera a fost destinsa, toata lumea s-a simtit bine, s-au legat prietenii, s-a baut (eeee…ce vreti? asa e la 
distractie…), s-a facut si plaja cand vremea a fost favorabila. Per total, a fost un alt succes, desi anul acesta, in 
premiera, s-a platit intrarea. Dar a meritat. 

Toti am ramas cu amintiri de nepretuit din aceste cateva zile. Si cu muuuuulte poze cu artisti, cu noi, cu 
ceilalti voluntari. Numai noi, echipa Centrului de Voluntariat avem vreo 800 de poze... 

Acum tot ce putem sa facem este sa asteptam urmatorul Stufstock si sa ne inscriem cat mai repede ca 
voluntari. De noi tine sa avem parte de un festival de neuitat. 

 
Ionascu Andreea, voluntar Centrul de Voluntariat Constanta 
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III. OPORTUNITATI DE FINANTARE 
 
FINANTARI ACTIVE 
 
1. PROGRAMUL PHARE COEZIUNE ECONOMICA SI 
SOCIALA 2004 – PROMOVAREA CAPITALULUI UMAN 
    
Data limita: 13 septembrie 2006 
 
   Solicitanti eligibili: organizatii profesionale; fundatii si asociatii; furnizori 
de educatie si formare profesionala continua a adultilor; asociatii ale furnizorilor de formare; universitati; 
companii de stat sau private; inclusiv IMM-uri si companii mari; pentru angajatii acestora; asociatii patronale 
(avand ca grup tinta salariatii membrilor acestora); sindicate (pentru membrii acestora) si alte organizatii 
relevante 
 
Obiective program: dezvoltarea resurselor umane, prin investitii substantiale in promovarea capitalului uman, 
care sa duca, la randul lor, la imbunatatirea nivelurilor de calificare profesionala si ocupare a fortei de munca si, 
implicit, la dezvoltarea societatii romanesti bazata pe cunoastere 
 
Conditii de finantare: 
Suma globala indicativa pentru aceasta licitatie este de 9.000.000 de Euro. 
Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie sa se incadreze intre urmatoarele limite ale 
sumelor: 

 suma minima: 15.000 Euro;  
 suma maxima: 75.000 Euro. 

Finantarea nerambursabila nu poate depasi 80% din totalul costurilor eligibile. Diferenta trebuie finantata din 
resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse decat cele ale bugetului Comunitatii 
Europene. 

Activitati eligibile:  

Tipurile de activitati eligibile din cadrul acestei scheme de finantare se adreseaza angajatilor din intreprinderi la 
toate nivelurile, in vederea cresterii productivitatii la locul de munca, precum si pentru sporirea competitivitatii 
acestora pe piata fortei de munca, si sunt urmatoarele: 

 Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala pentru personalul din toate tipurile de 
intreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru: - folosirea de noi tehnologii si metode de productie si dezvoltarea 
de noi produse 
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- folosirea de noi tehnologii de comunicatie si informatie; 
- noi servicii si industrii cu valoare adaugata ridicata. 

 Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala care sa se adreseze deficitului de competente 
din diferite sectoare economice;  

 Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in 
domeniul mediului, inovatiei, controlului calitatii si managementului resurselor umane, instruirea personalului 
cheie in cadrul companiilor (manageri, consilieri responsabili cu instruirea, angajati ai departamentului de 
resurse umane, lideri sindicali);  

 Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire in domeniul sanatatii si sigurantei la locul de munca si al 
normelor de mediu;  

 Asistenta si consultanta companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin diverse activitati cum ar 
fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de 
formare, schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane, inclusiv stabilirea de retele, 
modele de mentorat;  

 Dezvoltarea de standarde ocupationale;  
 Evaluarea si certificarea competentelor obtinute in sistem informal si non-formal. 

2. PROGRAMUL PHARE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA 2004 
     DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE 
 
Data limita: 29.09.2006 
Solicitantii eligibili: In aceasta categorie intra: 

 directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul consiliilor judetene; 
- serviciile publice de asistenta sociala sau compartimentele de asistenta sociala din cadrul consiliilor 
locale; 
- institutii publice care au constituite compartimente de asistenta sociala. 

 ONG-urile pot participa in cadrul acestui program doar ca parteneri 

Obiectivele programului: : este adaptabilitatea si ocuparea fortei de munca, precum si promovarea incluziunii 
sociale a grupurilor sociale cu risc mare de excludere de pe piata muncii. 
 
Conditii de finantare: Suma globala indicativa disponibila pentru aceasta licitatie este de 10.67 Meuro. 
 
Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie sa se incadreze intre urmatoarele limite, 
minima si maxima, ale sumelor dupa cum urmeaza: 
 
I. Pentru tipurile de servicii cu caracter primar 
Suma minima: 10.000 euro;  
Suma maxima: 50.000 euro. 
 
II. Pentru tipurile de servicii specializate 
Suma minima: 50.000 euro;  
Suma maxima: 200.000 euro 
 
Finantarea nerambursabila nu poate depasi: 
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90 % din totalul costurilor eligibile pentru proiectele de servicii sociale primare - cofinantarea este de 10 %;  
80 % din totalul costurilor eligibile pentru proiectele de servicii sociale specializate - cofinantarea este de 20 %. 
 
Diferenta, respectiv cei 10 % sau 20 %, trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului sau partenerilor 
sau din alte surse, decat cele ale Comisiei Europene sau ale Fondului European de Dezvoltare. 
Activitati eligibile: Sunt eligibile pentru finantare proiectele care cuprind tipurile de servicii sociale prevazute in 
Ordonanta Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: 

• servicii sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor 
situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala;  

• servicii sociale integrate/specializate sunt serviciile sociale care au drept scop mentinerea, refacerea sau 
dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala. in cadrul acestei 
scheme de finantare nerambursabila, in cazul serviciilor medicale, precizate la art. 54 din OG 68/2003, 
doar activitatile cu caracter social vor primi fonduri nerambursabile 

3. PARTENERIATUL PENTRU MEDIU 

Data limita: 29.09.2006 
 
Solicitantii eligibili:  
organizatii autonome, non-partizane, fara scop lucrativ (non-profit), care functioneaza in Romania conform 
Ordonantei de Guvern 26/2000, cu scop organizational din domeniul protectiei mediului conform statutului;  
filiale ale organizatiilor nationale cu conditia sa aiba cont separat in banca si sa aiba acordul conducerii 
organizatiei centrale. 

Obiectivul programului:  

 intarirea capacitatii sectorului neguvernamental de mediu;  
 stimularea participarii publice in procesul de luare a deciziilor privind mediul;  
 promovarea parteneriatului inter/intra-sectorial pentru rezolvarea problemelor de mediu. 

Conditii de finantare:  

Suma disponibila pentru anul 2006 este de 225.000 RON si sunt finantate proiecte ale ONG din judetele: Alba, 
Arad, Arges, Bihor, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Constanta, 
Covasna, Dambovita, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Satu-Mare, 
Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea. 

Se pot solicita fonduri: 

 pentru microproiecte - maxim 4.000 RON/proiect;  
 pentru macroproiecte - maxim 20.000 RON/proiect. 
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Se pot trimite cereri de finantare si din alte domenii ale protectiei mediului cu conditia ca proiectele sa fie 
caracterizate printr-un grad ridicat de participare publica, sa includa activitati practice si sa fie realizate in 
parteneriat. 

Contributia organizatiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului si 
poate fi partial sau integral in fonduri si/sau in natura (ex: munca voluntarilor, cheltuieli legate de sediu, 
echipamentele puse la dispozitie pentru realizarea proiectelor, etc.). 

Data de incepere a proiectelor poate fi cel mai devreme 3 ianuarie 2007.  

Plata finantarii se va face in transe, conform conditiilor din contractul de finantare, prin virament bancar in lei. 

Activitati eligibile:  

Directii prioritare de finantare sunt: 

 dezvoltare rurala durabila;  
 ecologie urbana;  
 management ape;  
 Natura 2000;  
 Conservarea biodiversitatii. 

Proiecte/activitati/costuri neeligibile: 

 proiecte de tip watchdog si advocacy;  
 proiecte care nu se inscriu in obiectivele si componentele acestui program;  
 proiecte legate exclusiv de protectia pesterilor;  
 cereri de finantari individuale; (ex: burse, sponsorizari pentru calatorii)  
 imprumuturi;  
 proiecte si activitati exclusiv de cercetare stiintifica;  
 proiecte incomplete sau depuse de organizatii neeligibile;  
 cumpararea de imobile si amenajari majore ale acestora;  
 proiecte legate de educatia scolara sau universitara care sunt in responsabilitatea institutiilor de stat;  
 premii;  
 tabere scolare;  
 echipamente de tabara (corturi, saci de dormit, rucsac, etc.);  
 investitii financiare;  
 cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate sau in curs de desfasurare 
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4. Asociatia pentru Relatii Comunitare si Camera Americana de Comert 
  
Anunta o noua editie a Galei Oameni pentru Oameni, eveniment care in anii trecuti a fost un succes datorita 
programelor prezente ale ONG-urilor. Evenimentul isi propune sa recomenseze companii, organizatii 
neguvernamentale si donatori individuali care au derulat programe de atragere de fonduri si s-au implicat in 
proiecte comunitare prin sponsorizari, contributii, munca voluntara sau donatii. 
 
La concursul ³Oameni pentru Oameni² din acest an pot fi inscrise proiecte derulate in periaoda octombrie 2005 - 
septembrie 2006, la una din urmatoarele categorii: programe de contributii si sponsorizari; programe de atragere 
de fonduri; programe sociale sau comunitare derulate de companii; 
programe de voluntariat; reflectarea in mass media a campaniilor de implicare sociala.  
 
Pe langa categoriile cu care ne-am obisnuit deja, anul acesta concursul “Oameni pentru Oameni” are si o sectiune 
noua: Reflectarea programelor de implicare sociala in mass media in cadrul careia se doreste recompensarea 
institutii mass media si companii de publicitate sau PR care au contribuit la mediatizarea campaniilor de 
implicare sociala, responsabilitate sociala, a campaniilor de atragere de fonduri sau de voluntariat. 
 
Proiectele pot fi inscrise in concursul de anul acesta pana la data de 22 septembrie 2006. Pachetul informativ 
(regulament si formular) poate fi gasit la www.arcromania.ro/gala_2006.htm. 
 
Roxana Boboc, Coordonator programe si servicii, CENTRAS Constanta 
 

 
IV.   ELEMENTE LEGISLATIVE 
 
LEGEA  MEDIERII 
  
Medierea, ca modalitate alternativa de solutionare conflictelor constituie una dintre temele 
importante ale strategiei de reformă în justiţie, constituind o prioritate în cadrul Planului de 
acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar 2005 – 2007.  
  
În acest context, adoptarea Legii 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, constituie una dintre etapele procesului de reducere a volumului de activitate a 
instanţelor şi în consecinţă de degrevare a acestora de numeroase cauze, urmărind să asigure, 
pe de o parte, o soluţionare satisfăcătoare a intereselor părţilor implicate în conflict, iar pe de 
altă parte, să contribuie la creşterea calităţii actului de justiţie. 
  
Rezolvarea clasică a conflictului, prin aducerea litigiului în faţa instanţei de judecată şi 
promovarea conceptului de pierdere-câştig sau de învingător-învins, nu constituie întotdeauna cel mai adecvat 
răspuns, de natură să ofere un remediu pentru dificultăţile si nevoile părţilor. Trebuie subliniat faptul că medierea 
pune accent pe interesele  părţilor, nu pe aspectele juridice ale conflictului.   
  
1.     Ce oferă medierea? Alegerea medierii duce la posibilitatea identificării unei soluţii ce satisface interesele  
tuturor părţilor şi prezintă numeroase avantaje, în sensul că  : 
§        Părţile pot ajunge la soluţii care să răspundă nevoilor lor,  participând nemijlocit si având deplina putere de 
decizie asupra finalităţii demersului întreprins în cadrul medierii; 
§        Părţile pot negocia obţinerea unei soluţii convenabile pentru toţi cei implicati, afectati sau interesati în 
conflict; 

http://www.arcromania.ro/gala_2006.htm
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§        Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele de timbru, onorariile experţilor, etc. Mai mult, dacă litigiul 
se rezolvă prin mediere, în cursul procesului civil, atunci instanţa va dispune restituirea taxelor de timbru plătite 
pentru investirea instanţei.  
§        Se economiseşte timp şi se evită stresul generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată, întrucât 
procesele durează un timp relativ îndelungat, raportat la soluţionarea conflictului cu ajutorul mediatorului; 
§        Se evită expunerea publică a problemelor cu care se confruntă părţile, mai ales în situaţiile delicate generate 
de conflictele izvorând din relaţiile de familie. 
  
2.     Conceptul de mediere. Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor, pe cale 
amiabilă,  părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată  în mediere, în condiţii de neutralitate, 
imparţialitate şi confidenţialitate. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca 
persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le  sprijine în soluţionarea conflictului,  în vederea obţinerii 
unei soluţii reciproc convenabile. 
  
3.     Cine sunt mediatorii? Mediatorii sunt persoane autorizate să practice profesia de mediator de către Consiliul 
de mediere. Membrii acestui Consiliu sunt aleşi de către mediatori şi validaţi de Ministerul Justiţiei. Mediatorii 
sunt persoane independente de părţi şi au obligaţia să-şi exercite profesia cu respectarea următoarelor obligaţii: 
§        Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în  de mediere; 
§        Să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate; 
§        Să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor. 
  
Dacă mediatorul încalcă dispoziţiile legii medierii, atunci va răspunde disciplinar sau, în situaţia în care produce 
un prejudiciu în exercitarea profesiei, va răspunde civil faţă de părţi.  
  
4.     Obiectul  medierii.  
a)     Pot face obiectul medierii conflictele generate de:  
§        Relaţiile de  familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de vecinătate, de coproprietate, succesiuni, 
executarea obligaţiilor contractuale, etc; 
§        Încălcarea drepturilor persoanelor în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor; 
§        Săvârşirea unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor 
înlătură răspunderea penală. 
b)    Nu pot face obiectul medierii: 
§        Litigiile de muncă; 
§        Drepturile strict personale, cum ar fi cele privind statutul persoanei; 
§        Orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis 
de lege. 
  
5.     Diferenţa dintre mediere şi alte forme de soluţionare a litigiilor. 
a)     Diferenţa dintre mediere şi arbitraj. Principala diferenţă dintre cele două forme de soluţionare a 
conflictelor  rezultă din aceea că prin deducerea unui litigiu arbitrajului, arbitrii decid asupra modului de 
soluţionare a litigiului dintre părţi. În cazul medierii, mediatorul nu soluţionează litigiul, ci  asistă părţile în 
negocierea şi obţinerea unei soluţii convenabile pentru toţi cei implicaţi în conflict. 
b)    Diferenţa dintre mediere şi conciliere . În cazul concilierii  părţile negociază între ele modalitatea de 
soluţionare a conflictului. În cazul medierii, părţile negociază între ele, însă asistate de un mediator, persoană 
independentă şi neutră faţă de părţi.  
  
6.     Procedura medierii. 
a)     Persoanele care pot apela la mediere. Orice persoană fizică şi juridică se poate  adresa mediatorului. La 
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mediere pot participa două sau mai multe părţi, în funcţie de numărul celor implicaţi în conflict.  
  
b)    Momentul când poate interveni medierea. Părţile interesate se pot adresa mediatorului atât, înainte de a 
ajunge la instanţă, cât şi în cursul judecării cauzei.   
  
c)     Procedura medierii este facultativă pentru părţi. Nu există obligaţia pentru părţi de a se adresa mediatorului, 
fiind la latitudinea acestora să apeleze la mediere sau să procedeze la folosirea unei alte modalităţi de soluţionare 
a conflictului-instanţă, arbitraj, etc.   
  
d)    Contractul de mediere. Procedura de mediere va avea loc numai după încheierea unui contract în formă 
scrisă între mediator şi părţile în conflict. Mediatorul este îndreptăţit să primească un onorariu convenit cu părţile.  
  
e)     Tehnica medierii. Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea de către mediator, a unor metode 
şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.  
  
f)      Rolul mediatorului. Mediatorul nu poate impune  părţilor o soluţie cu privire la conflictul  supus medierii. 
Acesta are rolul să asiste  părţile şi să le sprijine  in demersul lor comun de soluţionare a conflictului, in vederea 
obţinerii unei soluţii convenabile tuturor celor implicaţi în  mediere. 
  
g)     Drepturile părţilor.  
§        Părţile au dreptul să accepte participarea la procedura de mediere, iar acceptarea trebuie să fie expresă şi în 
formă scrisă.  
§        Părţile au dreptul, în cursul  medierii, să fie reprezentate de avocaţi sau de persoane împuternicite cu 
procură specială. 
§        Părţile au dreptul să denunţe în mod unilateral contractul de mediere, în orice fază a procedurii.  
  
h)     Rezultatul medierii. Medierea se poate încheia, după caz, prin încheierea unei înţelegeri între părţi, prin 
constatarea de către mediator a eşuării medierii sau prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre 
părţi; 
  
i)       Condiţiile înţelegerii încheiate de părţi. 
§        Părţile au dreptul să încheie o înţelegere, fără ca prevederile acesteia să aducă atingere legii şi ordinii 
publice. 
§        Înţelegerea părţilor poate fi supusă verificării notarului public, în vederea autentificării ori, după caz, 
încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute de lege.  
  
7.     Medierea în cursul procesului civil. În cazul în care litigiul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin 
mediere, poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la recomandarea instanţei, acceptată de părţi La închiderea 
procedurii  de mediere, mediatorul este obligat să informeze instanţa asupra rezultatului medierii. În situaţia în 
care s-a ajuns la o înţelegere, instanţa la cererea părţilor, poate pronunţa o hotărâre, luând act de tranzacţia părţilor 
şi va dispune la cererea părţilor, restituirea taxei de timbru. 
  
 
8.     Medierea în materie penală. Medierea nu poate fi impusă nici uneia dintre  părţi, aceasta trebuind să fie 
acceptată, atât de partea vătămată, cât şi de făptuitor. Medierea va avea loc cu garantarea dreptului fiecărei părţi la 
asistenţă juridică sau la serviciile unui interpret.  
  
9.     Persoanele interesate să soluţioneze conflictul prin mediere se pot adresa mediatorilor, în termen de o lună 
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de la data întocmirii tabloului mediatorilor autorizaţi, care va fi afişat la sediul instanţelor şi pe site-ul MJ.  
  
Concluzii. Legea medierii răspunde necesităţii soluţionării unor conflicte dintre părţi, în afara instanţelor de 
judecată, oferind un răspuns adecvat pentru problemele părţilor, care nu întotdeauna îşi găsesc un suport juridic 
corespunzător.  
  

Pentru detalii vezi Legea 192/200  
V. PORTRET ORGANIZATII 

 
Fundatia Baylor-Marea Neagra - Zilele Portilor 
Deschise la Casa Florilor 
 
                      

CASA FLORILOR  este o casa de tip familial acreditata de 
Directia de Munca si Solidaritate Sociala si Familie, sa furnizeze 
urmatoarele servicii sociale: 

o Gazduire pe perioada nedeterminata 
o Asistenta medicala si ingrijire 
o Suport emoţional după caz, consiliere psihologică 
o Recuperare şi reabilitare 
o Educare 
o Socializare si petrecerea timpului liber 

o Integrare familiala si comunitara 
 
 
Evenimentul Zilele Portilor Deschise la Casa Florilor a fost organizat 
cu ocazia aniversarii a 5 ani de la deschiderea casei.  
Casa Florilor este casa de tip familial a fost infiintata in anul 2001. La 
data de 29 august 2001 casa si-a deschis portile pentru 10 copii infectati 
HIV si abandonati. Ea apartinea atunci Asociatiei Speranta. In anul 2004 
la infiintarea Fundatiei Baylor-Marea Neagra casa a fost preluata din 
toate punctele de vedere.     
 

Din luna ianuarie 2006, unul dintre beneficiari este angajatul 
fundatiei  in functia de gradinar al casei Florilor.  

Impreuna cu  intreaga echipa a casei acesta a reusit sa realizeze 
un colt de gradina japoneza. Toate obiectele din lemn necesare pentru 
decorarea gradinii au fost realizate de cei patru baieti ai casei care au 
urmat cursuri de tamplarie.  

Tot din luna ianuarie la Casa Florilor a fost dechis un Atelier 
de tamplarie pentru patru dintre adolescentii casei, in scopul initierii in 
mestesugul tamplariei. Obiectele realizate de acestia sunt folosite 
pentru decorarea gradinii sau a casei.                    
 
De ce Porti Deschise? 

 Evenimentul este o modalitate de informare la nivelul 
comunitatii despre activitatea desfasurata in Casa Florilor.  

 
Cu aceasta ocazie a fost lansata si Brosura de prezentare a Casei Florilor, revista 

http://www.just.ro/files/legemediere_18072006/legea_19_2006.doc
http://www.just.ro/files/legemediere_18072006/legea_19_2006.doc
http://www.just.ro/files/legemediere_18072006/legea_19_2006.doc
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realizata impreuna cu beneficiarii. 
 
Organizarea acestui eveniment a avut drept obiective: 

 Promovarea in comunitate a drepturilor beneficiarilor 
 Promovarea in comunitate a produselor activitatii adolescentilor: tablouri, colaje, obiecte 

decorative, felicitari, calendar, obiecte de tamplarie, gradina Casei Florilor,  
 Mentinerea contactului permanent cu unitatile scolare in care invata si promovarea unei imagini 

pozitive a beneficiarului atat in scoala cat si in comunitate 
 Initierea unui schimb de experienta cu reprezentantii altor ONG-uri sau alte institutii cu care 

colaboram ai fundatiei prin intermediul Cartii de onoare 
 Organizarea unor jocuri si alte activitati distractive pentru 

adolescenti in scopul petrecerii in mod placut  a timpului liber 
 

Zilele Portilor Deschise – evenimentul s-a desfasurat in perioada 3-5 
iulie 2006. La deschiderea oficiala au participat reprezentani ai ONG-urilor cu 
care Fundatia Baylor Marea neagra colaboreaza si/sau are inheiate contracte de 
parteneriat. 

Tot in cadrul acestui eveniment a fost organizat un grup de art-terapie 
deschis la care au participat adolescentii Casei Florilor si prieteni ai acestora. Acestia au realizat colaje si picturi 
care vor inveseli peretii casei si ai fundatiei. 

Programul a mai cuprins si o mica expozitie intitulata  simbolic «Florile Noastre...», florile fiind chiar 
uitorii casei. Aceasta a cuprins colaje, picturi pe panza si si icoane pe sticla. 
 

beneficiarii, adica loc
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VI. OPORTUNITATI DE INSTRUIRE 
 
"Structurarea sistemului de servicii bazat pe nevoi - valorizarea 
rolurilor sociale ale beneficiarilor", 28-29 august 2006 
 
Cursul este destinat urmatoarelor institutii si organizatii: 
 
- Serviciilor de Asistenta Sociala din cadrul Primariilor 
- Consilii judetene 
- Camere de Comert, Asociatii profesionale, s.a.m.d. 
− Organizatii neguvernamentale 

 
Cursul are ca obiective: 
 
 
- cunoasterea procesului formarii unui serviciu bazat pe nevoi ale comunitatii si/ sau a clientilor posibili 
- modalitatile de evaluare si domeniile de evaluare ale acestui gen de serviciu 
- modalitatile de integrare fizica a serviciului 
 
 

Trainer: Boboc Roxana, Coordonator servicii si programe CENTRAS  Constanta, asistent social si  
psiholog, cu expertiza in: 

 formare in evaluarea serviciilor si sistemelor de servicii sociale (Karl Garber, formator  
 international, fondatorul EURODIR) 
 dezvoltarea programelor si serviciilor sociale 
 abilitati de lucru cu persoanele cu disabilitati si cele cu probleme de sanatate mintala,  
 experienta dobandita ca voluntar la Fundatia Estuar Constanta si asistent social la ASCHF-R 
 managementul proiectelor 
 scriere proiecte 
 instruire ong si alte institutii 
 identificarea nevoilor sectorului ONG 
 asistenta tehnica pentru ONG -uri 

 
Cursul va avea loc in zilele de 28-29 august 2006, la sediul CENTRAS din str. Remus Opreanu nr. 8 (in apropiere 
de Cazinoul din Constanta) 
 
CONDITII DE PARTICIPARE: 
Pentru participare se va achita anticipat o contributie de 100 RON care va acoperi cheltuieli legate de suportul de 
curs, tratatiile din pauze, instructori, precum si un numar de maxim 3 ore de consultanta in vederea finalizarii 
unui proiect si depunerea la finantator precum si alte aspecte legate de fiecare curs in parte. 
 
Plata se poate face prin cont bancar (CENTRAS Constanta, RO73MIND2402511000702600, MINDBANC 
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Constanta), prin mandat postal sau direct la sediul CENTRAS, pana cel mai tarziu 22 august 2006. 
 
Pentru participanti din alte localitati decat Constanta, acordam sprijin in vederea identificarii celor mai bune 
variante de cazare sau putem oferi un pachet complet la suma de 350 RON care contine cazarea cu micul dejun 
inclus si cheltuielile legate de sustinerea instruirii. 
 
Informatii suplimentare la nr. de telefon 0241/ 522012, email centras-cta@canals.ro
Persoana de contact: Boboc Roxana 
 
 
Program “LEADER ” pentru dezvoltarea rurala 
 

Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila – CEDER in 
colaborare cu Centrul Regional de Resurse pentru Organizatii 
Neguvernamentale –CENTRAS Constanta a organizat cursul “ Pregatirea 
actorilor dezvoltarii rurale pentru accesarea programului “Leader” al Uniunii 
Europene.  

Cursul a avut loc la Constanta in perioada 17-19 August 2006. 
“Leader “ este un fond structural al Uniunii Europene destinat sa sprijine “actorii dezvoltarii rurale” pe 

baza unor strategii integrate de dezvoltare teritoriala, prin proiecte pilot, avand o abordare de jos in sus. 
Alocarea fondurilor se face in mod obligatoriu catre niste Grupuri de Actiune Locala (GAL) selectionate 

printr-o procedura deschisa. 
Cursul este destinat urmatoarelor institutii si organizatii  care pot constitui Grupurile de Actiune Locala: 

• Consilii comunale, precum si alte Consilii locale (orasenesti, municipale)care au in teritoriul lor 
administrativ si functiuni agricole 

• Consilii judetene, Prefecturi, servicii descentralizate  cu atributii si resurse in zona rurala 
• Camere de Comert, Asociatii profesionale, s.a.m.d. 
• Organizatii neguvernamentale 
• firme 

Cursul are ca obiective intelegerea cerintelor programului “Leader”, cunoasterea procesului de constituire a 
teritoriilor de cooperare intercomunala, cunoasterea modalitatilor de construire si inregistrare ca persoana 
juridica a Grupurilor de Actiune Locala, precum si cunoasterea documentelor cadru privind elaborarea Cartei 
dezvoltarii teritoriului ca instrument de planificare strategica fara de care fondurile Leader  nu pot fi accesate. 

In cadrul cursului s-au prezentat , de asemenea, exemple de tipuri de proiecte si activitati ce pot fi finantate 
prin programul “Leader”, precum si exemple de strategii dezvoltate in tarile Uniunii Europene. 

 
Pentru solicitari privind realuarea acestei oferte de curs si relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la 
numarul de telefon  0241/522012 sau adresa de e-mail  ceder-office@canals.ro, Persoana de contact, Teodora 
Crainic – coordonator programe CEDER Constanta. 
 
 

mailto:centras-cta@canals.ro
mailto:ceder-office@canals.ro
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VII. ANUNTURI DIVERSE 
 

ARAS Constanta ofera oportunitati de informare asupra HIV-SIDA  
 
 ARAS Constanta a tiparit o brosura si un ghid. Brosura cuprinde aspecte 
legislative privind drepturile si obligatiile persoanelor infectate cu HIV si legea 
impotriva discriminarii, iar ghidul cuprinde informatii pentru o buna practica in 
asistenta sociala a persoanelor seropozitive HIV. 
 Toate persoanele, institutiile publice si ONG-urile care doresc sa primeasca 
aceste materiale ne pot contacta la numarul de tel/fax: 619665 sau pe adresa de e-mail 
arasct@impromex.ro sau aras.ct@arasnet.ro. Materialele au fost tiparite in cadrul proiectului “E timpul ca 
adolescentii sa vorbeasca! – Conferinta Nationala a Adolescentilor Seropozitivi HIV”, finantat de Uniunea 
Europeana prin Programul Consolidarea Societatii Civile in Romania, Componenta ACCESS – Social. 
 
  Alina Fatu, Specialist in relatii publlice si comunicare ARAS Constanta 
 
 
ANSIT Constanta are un nou look... 
 
Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor are un nou look... 
Iar site-ul este mai colorat, mai plin de viata si de informatii: 
http://www.ansitromania.ro
 
 
 
 
 
 

Echipa redactionala: 
 

Cosmin Barzan  
Panait Costel  

Ionascu Andreea  
Soare Ioana  

Cozma Roxana  
         

mailto:arasct@impromex.ro
mailto:aras.ct@arasnet.ro
http://www.ansitromania.ro/
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