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I. EDITORIAL 
 
LA MULTI ANI ! 
 
  Incepem acest numar prin a spune tuturor celor care ne sunt colegi, parteneri, colaboratori, prieteni un 
calduros LA MULTI ANI! Anul 2007 sa aduca tuturor cele mai frumoase impliniri, cei mai deosebiti oameni, 
cele mai speciale experiente si cele mai bune ganduri pentru ca visele sa devina realitate ! Si asta pentru ca un om 
intelept pe care l-am cunoscut candva spunea ca « totul porneste de la ganduri si de la oamenii pe care ii avem 
langa noi…. ». 

Desi ceea ce contine acest numar este doar o scurta retrospectiva asupra unora dintre momentele speciale 
create de organizatiile neguvernamentale pentru aceasta comunitate in ultimele luni ale anului 2006, el se doreste 
a fi un cuvant pe care membrii ONG sau voluntarii il au de spus asupra a ceea ce fac, traiesc, arata….  

As vrea sa ilustrez in acest editorial, pentru un minut, pentru o clipa doar…. tacerea…singura care ne 
ajuta sa ne adunam, sa ne regasim, sa ascultam alte voci… 

Si noi am tacut….  
 
 
Roxana Cozma, Coordonator programe de tineret 
CENTRAS- Centrul de Voluntariat Constanta 
 
 
 
II. CURIER SUD-EST (Noutati ale sectorului nonprofit  din  zona Dunare –  Marea Neagra) 
 

 
Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila 

Str.Remus Opreanu, Nr.8, Bl.A1, Sc.C, Ap. 22, 
Tel/Fax: 0241/522012, 

e-mail: ceder@canals.ro, ceder-office@canals.ro
 

 
Rezultatele sesiunilor de lucru in plen, din cadrul 

 Forumului ONG 2-3 noiembrie 2006
 

• Secţiunea I:    Deschiderea lucrarilor Forumului 
 
• Secţiunea II:  Integrarea europeana – impactul asupra comunitatilor si ONG-urilor  constantene 

 
roblemele identificate: 

e,  intr-o maniera structurata, la nivelul  organizatiilor, asupra schimbarilor pe plan 

* veridice 

voilor auditoriului   

P
* Insuficienta  dezbater

economic si social  ca urmare a aderarii tarii noastre  la Uniunea Europeana 
Lipsa unei baze de date cu ONG-uri  active, cu date de contact actualizate si 

* Inconsecventa promovare/ construire a imaginii ONG-urilor  in comunitate 
* Numarul  mic  de resurse umane dintr-o organizatie 
* Sesiuni de informare in comunitate neadaptate ne

mailto:ceder@canals.ro
mailto:ceder-office@canals.ro
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oluţii propuse: 
or sesiuni priodice de informare/ instruire a membrilor organizatiilor neguvernamentale 

or  in 

* te (buletine informative, presa locală), precum si atragerea de resurse umane 

* ce locale 

• Secţiunea III:    Rolul ONG-urilor in dezvoltarea comunitatilor locale  
 

robleme identificate:  
r in mediul rural care sa informeze si sa sustina initiativele actorilor locali 

oluţii: 
itarea si expertiza pentru procesul de planificare participativa avand ca rezultat „Carta 

∗ evaluare independenta a implementarii strategiilor de dezvoltare a teritoriului 
l Aroman din 

∗ lor locali cu care se poate colabora 

• Secţiunea IV: Legea 350/2005    si Legea 109/1997/58/2003- Oportunitati pentru dezvoltarea 

 
 Legea 350/2005  legea privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri  publice 

 
robleme identificate: 

i a unui parteneriat real intre organizatiile neguvernamentale si APL 
partamente 

∗  reguli/ reglementari care sa garanteze transparentizarea procesului de alocare de fonduri catre 

 
olutii:  

rea unui departament in cadrul unei institutii publice specializat pe relatia ONG-APL. 
antare 

∗ iecte care vin in intampinarea nevoilor APL-urilor spre exemplu: 

 
S
* Organizarea un
* Derularea unor campanii de informare, in comunitate, asupra modalitatii de implicare efectiva a oamenil

procesul dezvoltarii locale 
Utilizarea resurselor existen
competente in domeniul de activitate  al organizatiilor 
Intărirea legăturii cu reprezentanţii  administraţiei publi

 

P
∗ Lipsa organizatiilo
∗ Nepreluarea  de catre ONG-uri a initiativei pentru constituirea de parteneriate publice private 
∗ Lipsa sau insuficienta informare a actorilor locali asupra tuturor programelor de finantare  
 
S
∗ Facil

Teritoriului”  
Monitorizare si 

∗ Dezvoltarea de activitati alternative  agriculturii in  mediul rural, cum ar fi de exemplu: Muzeu
localitatea Mihail Kogalniceanu in care femeile aromance desfasoara activitati  mestesugaresti si programe 
artistice specifice 
Identificarea lideri

 

parteneriatelor ONG-APL 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general:  

P
∗ Lipsa unui dialog s
∗ Inconsecventa mediatizarii activitatilor ONG in randul consilierilor locali, ai sefilor de de

din executiv 
Absenta  unor
organizatii 

S
∗ Crea
∗ Crearea unei  comisii de specialitate pentru selectia proiectelor, atribuirea contractelor de fin
∗ Initierea  unor dezbateri in parteneriat cu APL-uri pe tema oportunitatii si utilitatii finantarii 

proiectelor locale 
Elaborarea de pro
realizarea de  studii  in teren care ar putea fi sprijinite financiar de catre APL-uri  
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∗  ai APL- formare 

∗ upurilor de discutii tematice  
 care au avut o activitate anterioara in sectorul non-profit. 

 Legea 109/1997  privind organizarea si functionarea Consiliului Economic şi Social (CES) ce are 

CES- Con ie tripartita, ea cuprinzand: 

brilor Guvernului care au facut parte pana acum din CES)-15 membrii 

robleme intampinate : 
teres in randul organizatiilor pentru  aceasta institutie 

 de catre  CES 

oluţii: 
ăţii serviciilor oferite de ONG-uri prin sustinerea  de catre reprezentantii organizatiilor 

∗ ilor locale  cu  scopul de a identifica modalitati de crestere a 

 
eodora Crainic  

CEDER -Constanta 

Rezultatele sesiunilor  de lucru pe domenii de activitate,  

• Sesiunile desfasurate pe domenii de activitate in cadrul Forumului ONG 2006 s-au 

 
 Atelierul tematic «  Democratie si civism » 

articipanti la atelier :

Elaboraea de proiecte de catre organizatii,  care sa aiba ca beneficiari reprezentanti
profesionala 
Infiintarea gr

∗ In consiliile locale  ar putea fi alese persoane
 

rol consultativ in stabilirea strategiilor si politicilor economice si sociale, in aplanarea starilor 
conflictuale la nivel local sau national, aparute intre partenerii sociali, precum si in realizarea, 
promovarea si dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale.  
siliul Economic si Social  e format din  45 membrii si este o institut

Patronate- 15 membrii 
Sindicate- 15 membrii 
ONG-( inlocuitorii mem
 
P
∗ Lipsa aparenta de in
∗ Necunoasterea posibilitatilor  de afirmare oferite  organizatiilor din teritoriu
∗ Insuficienta promovare in teritoriu a ideii de CES 
 
S
∗ Demonstrarea eficacit

neguvernamentale a acestei institutii 
Organizarea de intalniri ale organizati
reprezentitivitatii sectorului non–profit pe plan national. 

T
Asistent manager 
 

din cadrul Forumului ONG 2-3 noiembrie 2006
 

ma  urmatoarelor ateliere tematice : realizat sub for

1
 
P  

ulian Groposila - Patronatul IMM  
ostrum 

AS  

nta 

 
I
Cosmin Barzan - Organizatia Mare N
Paula Ciocianu - Asociatia Fair Play 
Alina Fatu – Asociatia Anti –Sida  AR
Adela Burnea – Asociatia Carmen  Sylva  
Batlan Vasile- Organizatia  Eco Dobrogea 
Teodora Crainic- Asociatia CEDER Consta
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oncluzii :
 
C  

 Proiectele realizate de catre ONG-uri in ultimii ani au urmarit dezvoltarea colaborarii cu 
s relativ. 

∗  la 

∗ icare intre organizatiile care desfasoara activitati pentru aceleasi categorii de 
lor 

∗ ri catre APL au fost respinse datorita lipsei adaptarii  

∗  sa-si promoveze mai mult ideile in randul 
jore 

 
olutii propuse:

 
∗

reprezentantii administratiei publice locale, dar  initiativele de colaborare au avut un succe
S-a observat incalcarea flagranta a drepturilor  persoanelor cu dizabilitati in ceea ce priveste accesul
spatiile publice si la locurile de munca, contrar prevederilor legale si a actiunilor intreprinse de ONG-
urile de profil. 
Lipsa de comun
beneficiari, ceea ce duce la suprapunerea unor actiuni si la o  imagine alterata a reprezentanti
comunitatii asupra unitatii acestui sector. 
Multe dintre proiectele propuse de ONG-u
mesajelor organizatiilor la limbajul si cerintele APL . 
Organizatiile din domeniul protectiei mediului trebuie
opiniei publice pentru a determina luarea unei pozitii a acesteia in ceea ce priveste problemele ma
de mediu  ale comunitatii. 

S  
 

or) in luarea deciziilor  in 

 Atelierul tematic “Tineret” 

articipanti:

 
- Infiintarea de consilii /comisii de dialog  intre ONG-uri si institutiile publice 
- Implicare transgenerationala (a beneficiarilor directi si indirecti ai organizatiil
probleme de interes comun. 
 
2
 
P   

nspector General, ISJ Constanta 
t si Turism 

ana M. Kogalniceanu 

nala Antidrog Constanta 

onstanta 

i Orizonturi” 

e Voluntariat Constanta 

oncluzii:

Narcis Amza- I
Ovidiu Rosca – Asociatia de Cultura, Invataman
Loredana Giuglea- World Vision Constanta 
Wisosenschi Elena - Fundatia Mushata Arom
Seidali Zulfie – Isanlak Omenia 
Ana-Maria Nedelcu- Agentia Natio
Alina Neagoe- Agentia Nationala Antidrog Constanta 
Iulian Groposila- Patronatul Tinerilor Intreprinzatori C
Alina Fatu- ARAS Constanta 
Dan Geoglovan -Fundatia “No
Adela Burnea- Carmen Sylva Constanta 
Ionica Bucur- CENTRAS Constanta 
Roxana Boboc- CENTRAS Contanta 
Roxana Cozma- CENTRAS- Centrul d
 
C  

le neguvernamentale au prezentat programele educative de voluntariat in urma carora au Organizatii
rezultat urmatoarele concluzii: 
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• ONG-urile trebuie sa ofere programe educationale prin care sa contribuie la educarea tinerilor, sa fie 
parteneri in educatie deoarece tinerii sunt la scoala doar o parte din timp, restul programului fiind 
responsabilitatea parintilor si ai celorlalti factori de educatie. 

• Se impune necesitatea realizarii unor parteneriate intre Inspectoratul Scolar Judetean si organizatiile 
neguvernamentale in scopul gasirii celor mai eficiente solutii pentru integrarea sociala a tinerilor defavorizati 
social (infectati Hiv, de alte etnii, persoanele cu handicap etc). 

• S-a subliniat necesitatea extinderii activitatilor ONG spre sustinerea invatamantului din mediul rural prin 
educatie antreprenoriala, prin proiecte de dezvoltare comunitara. 

• Reprezentantii asociatiilor pentru minoritati au prezentat programe de educare a tinerilor prin munca in baza 
unor principii morale, a unor  traditii. S-a evidentiat faptul ca modelul cultural dobrogean este un model 
pentru integrarea europeana ce poate fi exportat, data fiind educatia interculturala care se desfasoara de mult 
timp in Dobrogea. 

• Printre proiectele actuale prezentate s-a evidentiat metoda teatrului social ca metoda activ-participativa de 
educatie, adoptata de mai multe organizatii neguvernamentale in rezolvarea problemelor de discriminare 
sociala, printre care Aras, Noi Orizonturi, CENTRAS- Centrul de Voluntariat Constanta. 

• Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Constanta  a oferit ca alternativa educationala programul de team-
building “Outdoor si indoor” prin care anul acesta s-a obtinut o cifra de afaceri importanta. 

• S-a solicitat de catre participantii la acest grup de lucru realizarea unor structuri consultative pentru ONG-
uri, ca rezultat al rezolutiilor Forumului ONG de anul acesta. 

 
3. Atelierul tematic “Servicii sociale si sanatate”: 
 

Participanti: 
Loredana Giuglea- World Vision Constanta 
Wisosenschi Elena - Fundatia Mushata Aromana M. Kogalniceanu 
Seidali Zulfie – Isanlak Omenia 
Ana-Maria Nedelcu- Agentia Nationala Antidrog Constanta 
Alina Neagoe- Agentia Nationala Antidrog Constanta 
Iulian Groposila- Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Constanta 
Alina Fatu- ARAS Constanta 
Dan Geoglovan -Fundatia “Noi Orizonturi” 
Adela Burnea- Carmen Sylva Constanta 
Luigi Fraico  - Organizatia Holt Constanta  
Ionica Bucur- CENTRAS Constanta 
Roxana Boboc- CENTRAS Contanta 
Roxana Cozma- CENTRAS- Centrul de Voluntariat Constanta 
 
Concluzii: 
 
∗ Necesitatea unei mai bune informari si formari pe teme cum ar fi  acreditarea organizatiilor si 

licentierea serviciilor sociale  
∗ Aparitia dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a  trei institutii  in domeniul asistentei sociale: 

Observatorul social, Inspectia sociala (organ de specializare a administratiei publice centrale ) si  
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. 

∗ Si in domeniul serviciilor sociale se pune problema implementarii neadaptate a  standardelor europene, 
ceea ce va avea implicatii negative la nivel social  
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∗ Lipsa organizatiilor care desfasoara activitati in domeniul social in mediul rural   
 
Solutii: 
∗ Constituirea unei retele (grup de lucru) intre organizatiile din acest domeniu, din jud Constanta  
∗ Necesitatea dezvoltarii unor departamente de marketing in interiorul ONG-urilor pentru o promovare 

mai buna a imaginii lor in comunitate 
∗ Formarea unei comisii sau a unui board consultativ la nivel local format din 7-10 membrii voluntari 

din mai multe organizatii care se vor intalni lunar 
∗ Intocmirea unui plan de dezvoltare a serviciilor sociale pe Judetul  Constanta  ce va fi  inaintat 

organelor competente judetene. 
∗ Necesitatea  diseminarii informatiilor cu privire la  activitatile desfasurate  de ONG-urile in domeniul 

social pe plan local, national, cat si international  
 
 
Teodora Crainic  
Asistent manager CEDER- Constanta  
 
 

Ecou al Forumului ONG  2006… 
…Vazut prin ochii voluntarilor

 
Forumul ONG vazut prin ochii voluntarilor a fost prilej de participare la intalnirile si discutiile 

reprezentantilor diferitelor organizatii neguvernamentale care se implica activ in rezolvarea problemelor 
comunitatii constantene, o experienta noua si inedita pentru noi deoarece am avut deosebita onoare si placere de a 
ne afla printre invitati. Desi la inceput am pornit cu teama, nestiind la ce sa ne asteptam si ce atitudini ar fi cel mai 
potrivit sa adoptam atunci cand vom ajunge in mijlocul unui asa numar de personalitati cunoscute in comunitatea 
constanteana, pe parcurs am fost placut impresionati de atitudinea deschisa a tuturor celor prezenti, indiferent de 
functie, statut, pozitie in cadrul Forumului… 

In prima zi am participat ca voluntar- secretar la discutiile asupra temei “Rolul ONG-urilor în dezvoltarea 
comunităţilor locale” unde s-au discutat nevoile si problemele intalnite de catre ONG-uri in judetul nostru si s-au 
propus idei si solutii pentru rezolvarea acestora. O tema de discutie interesanta a fost din partea reprezentantei 
Primariei Constanta care ne-a informat ca pentru anul 2007 va exista un anumit buget pentru proiecte ale ONG-
urilor pe teme diferite, care trebuie depuse pana la sfarsitul anului acesta.  

Urmatoarea discutie, care a fost mai mult o dezbatere libera intre membrii diferitelor organizatii menite sa 
sprijine initiativele tinerilor si elevilor, a fost sugestiv intitulata “Tineret”. In cadrul acestui atelier de lucru s-au 
prezentat proiecte ale organizatiilor neguvernamentale prezente, precum si programe care au oferit elevilor cu 
rezultate bune la invatatura posibilitatea de a participa in tabere tematice educative. Discutiile conduse de doamna 
Inspector General Narcis Amza s-au concentrat in mod special asupra programelor educative, tinerii prezenti la 
intalnire fiind antrenati si cointeresati in proiectele de tineret prezentate. 

Desi ne-am confruntat cu multe emotii la aceasta reuniune, totul a iesit foarte bine. Ne simtim onorati  ca 
am putut face parte din echipa acestui proiect. 
 De asemenea, colega noastra Andreea Ionascu , voluntar la Centrul de Voluntariat Constanta sustine: 

« Contributia mea la Forumul ONG a fost minima, dar am facut-o cu placere. Am fost voluntar gazda, 
intampind oamenii si inmanandu-le mape de prezentare, si de asemenea am fost voluntar de protocol, avand grija 
ca lucrurile sa fie in ordine pentru invitatii nostrii. 

De asemenea, in prima zi a Forumului, am asistat la dezbaterea pe tema “Tinerii constanteni, tineri in 
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Uniunea Europeana”, tinuta de doamna Inspector General Narcis Amza de la Inspectoratul Scolar Judetean 
Constanta. » 

Totul s-a desfasurat in bune conditii, temele propuse spre discutie au suscitat la maxim interesul invitatilor,  
ideile si dezbaterile intense ale acestora. 

Asteptam urmatorul Forum, care speram sa fie de o amploare si mai mare ca acesta.  
 
 
Soare Ioana – voluntar, eleva a Liceului Teoretic “George Calinescu” Constanta 
 
 

Ziua Internationala a Voluntarului 
Din culise….

 
      In 1985 Natiunile Unite au desemnat ziua de 5 Decembrie drept Ziua Internationala a Voluntarului. Cu 
aceasta ocazie sunt rasplatite eforturile celor care au adus o contributie importanta societatii prin oferirea timpului 
lor ca voluntari. 

      Incepand cu anul 2003 Ziua Internationala a Voluntarului a fost organizata in 
fiecare an in Constanta. In 2006 acest eveniment a fost organizat de catre  Asociatia 
Centrului Roman pentru Dezvoltare Comunitara si Cooperare Internationala – 
CONTRAST in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Tineret Constanta, Centrul 
Regional de Resurse pentru Organizatiile Neguvernamentale – CENTRAS Constanta, 
Asociatia Mare Nostrum Constanta, Agentia Nationala Antidrog Constanta, Asociatia 
ARAS Constanta, si s-a desfasurat la  Club Megalos sub denumirea de „Gala 

Voluntarului”. 
     Cu aceasta ocazie organizatorii au oferit diplome si premii pentru  68 de voluntari din 15 organizatii 
constantene. Printre organizatiile care au desemnat voluntari spre a fi premiati s-au numarat : ANSIT, 
CONTRAST, CENTRAS, Centrul Antidrog, AEGEE, ARAS, World Vison –Filiala Constanta, Arca, Holt, 
Asociatia PROCIVITAS, Alaturi de Voi, ACIT, Salvati Copiii – Filiala Constanta, Mare Nostrum, Si Tu. 
     Toate aceste organizatii au desemnat, fiecare dintre ele, voluntari pentru locul I, II si 
mentiuni, pentru cel mai tanar voluntar al anului si cel mai popular. Premiile au fost 
oferite de catre CONTRAST  si Directia Judeteana pentru Tineret Constanta. In cadrul 
Galei Voluntarului a fost desemnat si Voluntarul Anului. 
Selectarea voluntarilor pentru premiile „Voluntarul Anului” si „Cel mai popular 
voluntar” au pus organizatorii la mare incercare, dar cu toate acestea au fost 
nominalizati: 

- Premiul pentru Voluntarul Anului: Cristina Iancu (AEGEE), Lucian Turcu (Mare Nostrum) 
- Premiul pentru cel mai popular voluntar: Aurelian Axinte ( Centrul Antidrog) 
- Premiul pentru cel mai tanar voluntar: Georgiana Tuguran (CENTRAS Constanta) 

 
 Trecand peste toate aceste aspecte organizatorice ale Galei Voluntarilor, as putea 
spune ca a fost cel mai reusit eveniment de acest gen de pana acum. Probabil ca 
experientele de organizare a evenimentului din anii trecuti si-au spus cuvantul.  
As vrea sa pot spune mai multe despre Gala, dar realizez ca nu exista inca acele 
cuvinte care sa exprime in totalitate atmosfera creata si entuziasmul fiecarui 
participant, dar stiu un singur lucru ca ne dorim cu totii ca astfel de gale sa mai 
existe si daca se poate mai bine de atat, si in mod sigur se poate, sa fie mai bine. 
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Daca mi s-ar cere sa exprim cat mai clar cele petrecute la Megalos, m-as afla in aceeasi situatie ca si acei 
cercetatori care incearca sa masoare fericirea si nu au reusit decat sa denumeasca unitatea de masura „ferice”, dar 
cum se masoara nici ei nu au reusit sa stabileasca. O concluzie ar fi ca ceea ce este minunat sa ramana o minune 
si atat pentru a ne putea umple sufletele. 
A fost o seara minunata si ne-am aflat cu totii printre oameni minunati. Ceea ce nu trebuie sa uitam este faptul ca 
fiecare dintre noi este unic si avem ceva de oferit celor de langa noi.  
 
Roxana Boboc, 
Coordonator programe, CENTRAS Constanta 
 
 

Concursuri, premii si voie buna in cadrul 
Galei Voluntarului 2006

  
 
            Gala voluntarului,  desfasurata in seara de 5 noiembrie 2006 in club Megalos din Constanta,  a reprezentat 
incununarea succeselor noastre de-a lungul activitatii  de voluntari de anul acesta si de asemenea  motivul 
intalnirii tuturor voluntarilor organizatiilor non-guvernamentale  constantene. 
            Seara a inceput cu  festivitatea de premiere in care cei mai merituosi voluntari de la 16 organizatii 
neguvernamentale din judetul Constanta  au fost rasplatiti pentru munca lor. Astfel, cei mai buni dintre cei mai 
buni au primit bine-meritatul loc intai;  in cazul nostru, voluntarii de la CENTRAS- Centrul de Voluntariat 
Constanta, cel mai bun voluntar al anului a fost Andreea Ionascu, urmand apoi locul 2, Cojocaru Arina si 
mentiunile, pe care am avut norocul sa le  primim eu si colega mea, Ragan Florina. 

Bineinteles ca nu s-a uitat  nici premiul  pentru  desemnarea  celui  mai tanar voluntar, Tuguran Georgiana 
si  de asemenea premiul pentru  cel mai popular voluntar al carui mare castigator a fost  un reprezentant al 
organizatiei Antodrog Constanta. Locul doi la sectiunea de cel mai popular voluntar  a fost adjudecat tot de 
colega noastra, Voica Alina, asta  si datorita  galeriei impresionante, as putea spune, din partea organizatiei 
noastre . 
            Premiile au fost substantiale, dar cel mai important  a fost cu siguranta  diploma primita, semn ca 
eforturile si implicarea noastra au fost recunoscute. Bineinteles ca diploma a fost aratata apoi cu mandrie familiei, 
colegilor si profesorilor nostri  si pusa la loc de cinste.  

Concursul de alegere al celui mai popular  voluntar a constituit atractia serii, deoarece toti cei prezenti  am 
cantat si am dansat laolalta cu concurentii  pe cele mai amuzante melodii. Proba de karaoke, insa, a  fost cu 
siguranta cea mai antrenanta  deoarece a reprezentat o oportunitate pentru  aspirantii la premiu sa-si demonstreze 
calitatile vocale si  nu au facut-o deloc rau spre surprinderea celor prezenti.  

Dupa ceremonia de premiere a urmat apoi  o seara numai pentru noi, voluntarii, cu muzica aleasa si multa 
voie buna in care atmosfera a fost superba. Toata lumea a dansat, s-a distrat si a  ras  pana spre dimineata  fara a 
mai conta faptul ca a doua zi urma o zi de scoala sau de munca incepand cu primele ore ale diminetii. 

Cu siguranta Gala Voluntarului de anul acesta va ramane intr-adevar o noapte memorabila in mintile si 
inimile noastre mai ales ca pentru multi a reprezentat  prima noastra rasplata dupa o lunga perioada de activitate, 
pentru munca, daruirea si eforturile depuse  si de ce nu  o stimulare pentru a face chiar mai bine decat atat. 

  
  

Soare Ioana, voluntar, Liceul Teoretic “George Calinescu” Constanta 
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Noi, vol

 
 

 
              
   
 

untarii… 
Experienta noastra in Teatrul Social, 

Solutie anti-discriminare
  
  Cu siguranta toti  ce vor citi acest articol se vor intreba “la ce anume se refera acesti oameni cand 
spun teatru social?”. Ei bine, cred ca va pot raspunde cu usurinta la aceasta intrebare. 

Teatrul social este o actiune ce se desfasoara in ultima vreme si in tara noastra  si are in vizor lupta anti-
discriminare pe care toti o putem observa pretutindeni in jurul nostru.  

Scopul acestei actiuni este de a dezvolta o retea de organizatii neguvernamentale si teatre din 14 orase din 
Romania, care sa foloseasca teatrul social ca metoda de lucru in beneficiul membrilor comunitatii lor, deci   
putem numi teatrul social o metoda de lupta impotriva discriminarii in tara noastra. 

Principalul “auditoriu” au fost si vor fi in continuare, pana in luna iulie 2007, elevii din institutiile scolare, 
precum si membrii institutiilor publice. Ce este special in cadrul teatrului social este faptul ca spectatorul poate 
interveni la un moment dat in timpul scenetei si poate incerca sa schimbe atitudinea unor personaje astfel incat 
viata personajului discriminat sa se imbunatateasca cumva. Este o ocazie extraordinara sa observam cum gandesc 
si cum s-ar comporta  cei din jurul nostru pusi intr-o situatie similara cu cea a celor care chiar traiesc zi de zi 
astfel de situatii... 

In orasul nostru activitatea va fi desfasurata in perioada  octombrie 2006- iulie 2007. Proaspat  formata, 
echipa de actori -voluntari, si-a propus pentru inceput, sa lupte impotriva discriminarii persoanelor cu dizabilitati 
locomotorii.  
  Echipa noastra este formata din 13 voluntari dedicati si talentati care s-au implicat pana acum cu tot 
sufletul in ceea ce au pregatit. Am luat parte la 3 minunate zile de pregatire cu persoane specializate in acest tip 
de teatru, membrii ai echipei Chance for Life Bucuresti, care ne-au ajutat sa intelegem bazele teatrului social, si 
sa punem pe picioare un scenariu interesant si captivant astfel incat sceneta sa captiveze publicul si sa atraga 
atentia asupra luptei impotriva discriminarii. 

Trebuie sa recunosc ca printre momentele serioase si de deplina concentrare pe care le-am avut in 
perioada celor trei zile pline de formare, au existat si momente placute si relaxante. Am combinat utilul cu 
placutul si cred ca a iesit ceva bun pana la urma. Urmeaza acum sa prezentam ce am pregatit. Primele spectacole 
au avut  loc incepand cu data de 4 decembrie in locatii cum ar fi scoli si licee, centre specializate pentru 
persoanele cu dizabilitati precum si institutii publice.  

Spectacolele sunt sustinute in sali fara scena, actorii fiind la acelasi nivel cu publicul, astfel incat 
interactiunea cu cei ce ne privesc sa fie mai directa si mai personala. Un personaj important in teatrul social este 
jockerul care nu numai ca prezinta  publicului regulile “jocului” ci el poate sa intervina si in timpul spectacolului 
pentru a-i ajuta pe spectatori sa schimbe modul de gandire al personajelor. 

Deci dragi cititori,  daca v-am deschis apetitul pentru noua activitate ce are deja loc si in orasul nostru,  tot 
ce pot zice este ca puteti lua si voi parte la spectacole daca ati auzit ca se vor desfasura in liceul vostru sau in 
locul in care lucrati.  

Pana atunci priviti in jur si ajutati pe cat posibil persoanele care au nevoie, un zambet sau o vorba buna 
poate fi un adevarat elixir pentru sufletul unei persoane care se simte exclusa din societate. Zambiti! Si poate 
candva, cand veti avea nevoie, zambetul va va fi trimis inapoi! 

CENTRAS 
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      Cojocaru Arina, voluntar si responsabil teatru-social in cadrul CENTRAS- Centrul de Voluntariat Constanta 
      Liceul Teoretic « George Calinescu » Constanta 
 
 

Teatrul Social- Sansa tinerilor  de a se exprima 
anti-discriminare

  
  

Probabil fiecare dintre noi, voluntarii participanti la proiectul  national “Teatrul social, Spect-actori pentru 
non-discriminare”, am avut diverse temeri cu privire la reactiile pe care le vom intampina pe parcursul 
desfasurarii spectacolelor, lucru in totalitate previzibil  pentru simplul fapt ca acest tip de teatru este nou introdus 
in Romania ca metoda educativa, iar  publicul cu siguranta nu stia la ce anume sa se astepte. 

 Am constatat insa cu multumire ca demersul nostru  s-a bucurat de un real  succes atat in randul elevilor 
cat si  in radul persoanelor cu diferite dizabilitati  si a tras un important semnal de alarma cu privire la conduita 
noastra, a tuturor, in societate. In majoritatea liceelor si scolilor constantene  in care am fost prezenti  publicul s-a 
dovedit  a fi deosebit de receptiv , iar solutiile propuse pentru integrarea personajului Liviu , un tanar  cu 
dizabilitati  locomotorii, in societate, au aratat ca de fapt noi, tinerii, suntem cei mai preocupati de rezolvarea 
rapida a astfel de situatii legate de discriminare.  

Atat in scolile normale cat si in cele speciale, elevii si chiar cadrele didactice s-au straduit sa infatiseze cat 
se poate de clar ca de fapt schimbarea trebuie sa inceapa in primul rand cu noi insine  si ca toleranta este cuvantul 
cheie pentru a trai intr-o societate bazata pe intelegere  si respectarea drepturilor individuale. 

Cele mai inlocuite personaje au fost Liviu si  cele care interpretau diversi profesori, semn  ca tinerilor le-a 
starnit curiozitatea  sa afle cum te poti descurca in momentul cand esti imobilizat intr-un scaun cu rotile  si cum, 
ca profesor, ai putea sa fii mai informat in ceea ce priveste introducerea in colectiv a unei  persoane cu astfel de 
dizabilitati. De fapt, aceste scurte spectacole au aratat ca exista inca multe lacune in ceea ce priveste cunostintele 
noastre  despre persoanele cu dizabilitati, de orice fel, si ca in realitate  nu stim cum ar trebui sa reactionam  fata 
de ei, asa ca preferam sa adoptam starea de indiferenta care ii raneste atat de mult.  

Ne bucuram totusi ca proiectul s-a bucurat de mult interes si a dat nastere, in randul „spect-actorilor” 
(spectatorii deveniti actori),  la adevarate  dezbateri in timpul scenetei. Actiunea echipei noastre nu se opreste insa 
aici, dupa cum probabil ati aflat deja, proiectul va cuprinde si celelalte scoli si licee constantene ramase  unde 
speram sa gasim un public la fel de activ  si de interesat in ceea ce priveste  problemele comunitatii. 
  
   
Ragan Florina – Isabela, voluntar, 
eleva a Liceului Teoretic “George Calinescu” Constanta 
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Sarbatorile de iarna sunt prilej de bucurie si moment in care ne reunim cu familia, cu prietenii pentru a 
impartasi impreuna atmosfera calda a colindelor, a prajiturilor si a cozonacilor, a darurilor de la Mos Craciun si 
de ce nu....a amintirilor de peste an. Batranii care traiesc la azil nu mai au cu cine impartasi aceste  bucurii, fapt 
pentru care voluntarii Centrului de Voluntariat Constanta s-au gandit sa pregateasca pentru ei un moment artistic 
special sub forma unei piese de teatru intitulata « Cum a aparut Craciunul ? » precum si daruri de la Mos 
Craciun.  

Voluntarii nostrii, iubitori de arta, au ales anul acesta ca forma de exprimare teatrul abstract, care pune in 
scena ideea de GENEZA a omenirii, relatia cu Divinitatea, evolutia lor de la stadiile primitive, lupta intre bine si 
rau asemeni unor orbi care nu vor sa vada lumina, incercarile de a sparge zidurile care ii limiteaza…apar 
personaje care reusesc sa evolueze si sa vada ceea ce este frumos in lume, dar nu sunt ascultate, ba mai mult, sunt 
eliminate de rautatea celorlalti…..Cei care strivesc ce este frumos sunt totusi coplesiti de propria vina si, in cele 
din urma, incep si ele sa vada si sa intre in societate…pentru a descoperi lumina si bunatatea …sub forma 
Craciunului…Aceasta a fost pe scurt povestea pusa in scena. 

 
Centrul de Voluntariat din cadrul CENTRAS Constanta si Cercul Militar  Constanta 

au organizat cu aceasta ocazie 2 spectacole care au avut ca scop strangerea de fonduri 
pentru batranii ce traiesc la « Azilul de Batrani » Constanta, in data de  19 si 21 
decembrie 2006, pe scena « Salii de concerte » din cadrul Cercului Militar Constanta, 
iar pe 26 decembrie 2006, de dimineata, au oferit batranilor un concert de colinde si darurile 
oferite de toti cei prezenti la spectacole. 
 

Distributia voluntarilor in piesa de teatru : 
• Vasilescu Meda- organizator al scenetei, studenta la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii 

« Ovidius » Constanta 
• Arina Cojocaru - eleva a Liceului Teoretic « George Calinescu » Constanta 
• Bogdan Ududec - elev al Liceului Teoretic « George Calinescu » Constanta 
• Constantin Neicu - student Universitatea Maritima Constanta 
• Ruxandra Cotofana- studenta la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii « Ovidius » Constanta 
• Iulia Sima– studenta la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universitatii « Ovidius » Constanta 

 
 
Roxana Cozma,                                                                           
Coordonator al proiectului 
Centrul de Voluntariat Constanta                     
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Impresii ale voluntarilor… 
“ Oare cum a aparut Craciunul?”

 
Cu ocazia sosirii  sarbatorilor de iarna, echipa Centrului de Voluntariat Constanta a pregatit un spectacol cu 

care sa incalzim inimile auditoriului, spectacol ce consta  intr-o piesa de teatru, intitulata de echipa noastra,  
“Cum a aparut Craciunul?”. 

Acest spectacol a avut ca scop strangerea unor fonduri din donatiile spectatorilor pentru a cumpara anumite  
cadouri persoanelor de la “Azilul de Batrani” Constanta. Am incercat astfel sa-i mai usuram putin munca lui Mos 
Craciun  si am decis sa le oferim noi acestor batrani, din pacate uitati de cei dragi lor, o mica bucurie, acum in 
preajma   Sfintelor Sarbatori. 

Forma de exprimare pe care noi am gasit-o cea mai potrivita,  a fost teatrul abstract, deoarece am considerat 
ca vine cu ceva in plus fata  de traditionalele spectacole care se desfasoara in preajma acestei sarbatori. Pe noi, 
voluntarii, ne-a captivat acest tip de comunicare prin miscare, dans, limbaj mimico-gestual in principal, am 
invatat ca putem comunica si altfel decat prin cuvant, care uneori nu poate surprinde toata complexitatea 
gandurilor si emotiilor profunde….Si acest lucru il datoram in mare parte celui care ne-a ajutat sa realizam acest 
spectacol, un actor profesionist constantean care doreste sa ramana sub anonimat, singura lui rasplata fiind 
bucuria celor care au fost prezenti la spectacol. 

In piesa, s-au regasit  idei  interesante si captivante cum ar fi geneza omenirii, relatia cu Divinitatea care 
este primordiala pentru orice crestin, lupta intre bine si rau, care ne pandeste la tot pasul in viata . 

Personajele negative sunt totusi, coplesite de vina pentru distrugerea frumosului si descopera intr-un final 
bunatatea si bucuria de a trai, cum altfel decat sub forma Craciunului, semn ca singura  care biruieste in viata este  
forta binelui.  

Spectacolele, au avut locatii diferite, doua dintre ele au avut loc la Cercul Militar Constanta, iar unul va 
avea loc chiar in cadrul Azilului de batrani, in data de 26 decembrie 2006, moment in care se vor  oferi  si 
cadourile batranilor impreuna cu urarile noastre de bine . 

 
 
 

Sarafinescu Gabriela si Ionascu Andreea – voluntare, eleve ale Colegiului National « Mihai Eminescu » 
Constanta 
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Bucurie pentru voi...Crăciun cu noi! 
 

 
 

Depăşind barierele discriminării, marginalizării, Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, 
Centrul de Voluntariat din cadrul CENTRAS Constanţa, Asociaţia pentru Cultură, Învăţământ şi Turism 
Constanţa, alături de elevi ai Liceului Teoretic „Decebal” Constanţa, ai Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu” Constanţa şi ai Liceului „Emil Palade” Constanţa s-au mobilizat pentru a aduce spiritul 
Crăciunului în sufletele persoanelor aflate în detenţie în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă 
Poarta Albă. 

Iniţiativa noastră s-a concretizat într-un spectacol care a avut loc miercuri, 20 decembrie, începând 
cu orele 12.00, în sala de spectacole a penitenciarului. 

Programul a cuprins  momente artistice diverse, cei 40 tineri implicaţi pregătind scenete, dansuri moderne şi 
populare, colinde de Crăciun. 

„Bucurie pentru voi... Crăciun cu noi” este mesajul pe care tinerii au vrut să-l transmită  tuturor celor care 
anul acesta au trăit magia Crăciunului departe de familiile lor. 
 
 

Craciunul impreuna cu 
Asociatia „ APP Procivitas” Constanta

 
Asociatia  „APP PROCIVITAS” a desfasurat si in luna decembrie o serie de activitati importante, de 

interes general. 
Trebuie sa va aducem la cunostinta faptul ca asociatia va publica si numarul 7 al Revistei de Psihologie si 

Psihopedagogie : „Stiinta sufletului”, asa cum v-am obisnuit deja, o revista pentru „Copil, familie si societate”, 
care are paginile deschise pentru popularizarea activitatilor ONG-urilor constantene in cadrul „stalpului”: „La 
cafea cu societatea civila”. 
  

O alta activitate importanta a asociatiei a avut loc  in data de 20 decembrie in parteneriat cu Scoala nr.43 
"Ferdinand", Scoala Speciala nr.1 si salonul de infrumusetare: "La belle Michelle" care s-au oferit sa-l  insoteasca 
pe Mos Craciun la Centrul de adulti cu dizabilitati din Poarta Alba , unde au fost oferite 100 de pachete cu 
cadouri  si un brad impodobit impreuna cu un program de colinde  si obiceiuri de iarna pentru ca spiritul 
Craciunului sa fie prezent si in inimile celor defavorizati. 
  

Dar APP PROCIVITAS nu s-a oprit insa aici, in data de 22 decembrie, cu ajutorul unor sponsori inimosi 
au facut o surpriza de proportii si copiilor prescolari din cadrul  gradinitei de pe langa  Scoala Speciala Nr.1 
Constanta, carora le-au  oferit cadouri din partea lui Mos Craciun. 

De asemenea, in cursul aceleiasi zile, de 22 decembrie, dar seara de aceasta data, asociatia a organizat o 
serbare cu ocazia sosirii lui Mos Craciun pentru toti copiii membrilor APP PROCOVITAS. 
  
Ludovic FRAICO, 
Presedinte APP PROCOVITAS 
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Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa 
Activitati desfasurate in perioada  27 noiembrie – 03 decembrie 2006 

 
I. Activităţi privind prevenirea în şcoală 
 
1. Proiectul „De la A la T: alcoolul şi tutunul” ( 14.02 – 16.02 2006) se adresează elevilor din ciclul primar 
(clasa a IV-a) urmărind implicarea acestora în derularea unor activităţi de informare, comunicare, promovare a 
unui stil de viaţă sănătos în familie/comunitate.  
Partenerii CPECA în acest proiect sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, prin Şcoala cu clasele I – VIII nr. 
11 Constanţa, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 24 Constanţa, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 38 Constanţa, Şcoala cu 
clasele I – VIII nr. 43 Constanţa, Colegiul Naţional Pedagogic „C. Brătescu” Constanţa. 
Proiectul va fi continuat pe parcursul întregului an şcolar 2006 – 2007, în alte 8 instituţii de învăţământ din 
municipiul Constanţa şi localităţile Ovidiu, Basarabi şi Tuzla.  
În această săptămână au avut loc întâlniri informative cu copiii din municipiul Constanţa – Grup Şcolar I.N. 
Roman (două clase).   

2. Programul „Mesajul meu antidrog” Proiectul se înscrie în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei 
Naţionale Antidrog, Capitolul  I.A.1. „Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-
o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării 
unui stil de viaţă sănătos, fără alcool, tutun şi droguri”.  
In acestă săptămână a avut loc lansarea proiectului şi distribuirea de materiale informative, către toate 
instituţiile de învăţământ din judeţul Constanţa.  
 

3. În data de 30 noiembrie, doi reprezentanţi ai CPECA Constanţa a fost invitaţi să participe la o activitate 
organizată de Scoala cu clasele I – VIII Tuzla, cu tema „De ce să facem diferenţe între noi? Să învăţăm ce 
înseamnă toleranţa!” La această activitate au fost prezenţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, Administraţiei Locale, ONG-uri şi ai altor Instituţii de Învăţământ. Teme abordate de elevii au 
privit consumul de droguri, discriminarea celor ce au fost infectaţi cu virusul HIV şi rolul Şcolii în educaţie 
şi sănatate.   

 
II. Activităţi desfăşurate în parteneriat cu ONG –urile locale. 
 
1. Proiectul „Şi tu poţi fi educator”este realizat în parteneriat cu Asociaţia Română Anti-Sida – Filiala 
Constanţa şi finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret prin Direcţia Judeţeană de Tineret Constanţa, 
perioada de implementare fiind 5 septembrie – 5 decembrie. Acesta constă în formarea  pe tema riscului 
consumului de droguri şi riscuri asociate acestuia, în special HIV/ SIDA a  40 de elevi de calsa a X-a şi a XI-a din 
4 licee constănţene, 10 elevi din fiecare liceu (5 din clasa a X- a şi 5 din clasa a XI-a), cu privire la efectele 
consumului de droguri şi riscurile asociate acestuia, în. Elevii vor beneficia de cursuri de formare pe temele mai 
sus mentionate, susţinute de specialialiştii în domeniu, urmând ca la finalul proiectului aceştia să susţină în faţa 
colegiilor lor o oră de informare în cadrul orei de dirigenţie. Astfel, de pe urma proiectului vor beneficia 400 de 
elevi cu vârste cuprinse între 15 – 17 ani. Proiectul se înscrie în Planul de Acţiune pentru implementarea 
Strategiei Naţionale Antidrog capitolul 1, I.1 A, activitatea  1.3 şi activitatea 1.18. 
În data de 27 noiembrie peer-educatorii formaţi în cadrul acestui proiect au susţinut  activităţi de informare în 
trei clase din cadrul Grupului Şcolar de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa. Specialiştii CPECA au 
monitorizat derularea acestor întâlniri informative. 
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2. Proiectul „Spune Nu, Drogurilor! ”, de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri, constă în 
desfăşurarea unor sesiuni de informare – comunicare cu privire la efectele consumului de droguri, în cadrul 
liceelor din Cernavodă, Hârşova şi Medgidia., în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie, reducerii 
factorilor de risc, renunţării la consum şi adoptării unui stil de viaţă sănătos. Parteneri în derularea acestui proiect 
(15 septembrie – 5 decembrie 2006) sunt Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa şi 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Aptitudinilor şi Personalităţii Tinerilor.    
Proiectul se înscrie în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog, capitolul 1, I.1 A, activitatea 1.3. 
Săptămâna aceasta au fost monitorizate aticolele apărute in mas-media locală. În data de 29 noiembrie a avut 
loc o întâlnire de lucru cu partenerul de proiect pentru a redacta raportul final al proiectului. 
 
3. Proiectul „Depinde de tine”, de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri, constă în desfăşurarea 
unor sesiuni de informare – comunicare, cu privire la efectele consumului de droguri şi riscurile asociate acestuia, 
în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie, reducerii factorilor de risc, reducerii prevalenţei consumului de 
alcool tutun şi droguri ilegale in rândul elevilor, renunţării la consum şi adoptării unui stil de viaţă sănătos. 
Proiectul este implementat în perioada 22 mai – 17 iunie 2006, respectiv 25 septembrie – 20 decembrie 2006 de 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa în parteneriat cu Fundaţia pentru Învăţământ 
Constanţa şi constă în organizarea şi derularea unor activităţi de informare – comunicare cu privire la consumul 
de droguri şi riscurile acestuia în cadrul a trei unităţi de învăţământ constănţene: Şcoala cu clasele I – VIII 
„Mihail Koiciu” nr.10 Constanţa (clasele a VII-a şi a VIII-a), Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa (clasele a 
IX-a şi a X-a), Grup Şcolar de Telecomunicaţii Constanţa (clasele a IX-a şi a X-a). Beneficiari sunt elevii din 
cadrul celor trei şcoli menţionate mei sus. 
Proiectul se înscrie în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog, capitolul 1, I.1 A, 
activitatea 3.2. 

În data de 29 noiembrie a fost susţinută o sesiune de informare – comunicare în cadrul Colegiului Tehnic 
Energetic  Constanţa, adresată elevilor de clasa a IX-a şi a X-a. 
 
4. Proiectul „Reţetă pentru viaţă” vizează responsabilizarea şi dezvoltarea unor atitudini de respingere a 
consumului de droguri în rândul persoanelor care exercită funcţia de farmacist, precum  şi a viitorilor farmacişti, 
prin sensibilizarea şi conştientizarea acestora asupra pericolului social cauzat de eliberarea şi consumul de 
stupefiante şi substanţe psihotrope, fără prescripţie medicală. Totodată urmăreşte implicarea activă a farmaciştilor 
în asigurarea şi facilitarea accesului consumatorilor de droguri injectabile la echipamente sterile de injectare, 
contribuind astfel la creşterea acoperirii programelor de distribuire şi schimb de seringi, ca măsură de reducere a 
riscurilor asociate drogurilor (HIV, hepatită  B şi C). Se înscrie în Planul de Acţiune pentru implementarea 
Strategiei Naţionale Antidrog 2005 – 2008 în Capitolul 1, 1.2., A – Reducerea riscurilor, activitatea 2.3. 
Proiectul este implementat în perioada 1 septembrie – 1 decembrie 2006, de Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Constanţa în parteneriat cu  Colegiul Farmaciştilor din România – Filiala Constanţa, Fundaţia 
Alături de Voi – filiala Constanţa şi Asociaţia Studenţilor de la Medicină Dentară şi Farmacie Constanţa. 
Beneficiarii direcţi sunt aproximativ 100 de farmacişti din judeţul Constanţa şi aproximativ 100 de studenţi din 
cadrul Universităţii „Ovidius”, Facultatea de Farmacie. 
În data de 27 şi respectiv 30 noiembrie, specialisti Centrului Constanţa au susţinut cele două sesiune de 
informare – comunicare, destinate studenţilor din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, Facultăţii de 
Medicină Dentară şi Farmacie, activitatea a viza următoarele subiecte: 

1. Agenţia Naţională Antidrog – Cadru juridic şi instituţional; 
2. Clasificarea şi efectele  drogurilor; 
3. Cum putem recunoaşte un consumator de droguri; 
4. Prevalenţa consumului de droguri în România şi situaţia traficului şi consumului de droguri la 

nivelul judeţului Constanţa; 
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Alexandra – Angela VASILESCU 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa 
 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa 
Activitati desfasurate in perioada 04 – 10 decembrie 2006 

 
1. Activităţi privind prevenirea în şcoală 
 

Proiectul naţional  ,,Mesajul meu antidrog” – ediţia a-IV-a, se va derula pe perioada anului şcolar 
2006-2007 şi va fi implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia pentru Sport a Judeţului 
Constanţa, Palatul Copiilor Constanţa şi Universitatea ,,Ovidius” Constanţa.  

Scopul propus de organizatori vizează prevenirea consumului de droguri prin implicarea tinerilor în 
activităţi culturale, artistice şi sportive ca mijloace de promovare a mesajelor antidrog şi formarea unor 
convingeri de viaţă sănătoasă. 

Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni: „creaţii web”, „film, spot şi fotografie digitală”, 
„muzică”, „eseuri literare şi epigramă”, „arte vizuale” şi „sport”. 

Grupul ţintă al acestui proiect: 150 000 de tineri din mediul urban dar şi rural, cuprinşi în 
învăţământul preuniversitar şi universitar.   

Proiectul se înscrie în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog, 
Capitolul  I.A.1. „Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 
învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de 
viaţă sănătos, fără alcool, tutun şi droguri”.  

În acestă săptămana 4-10 decembrie 2006 a fost întocmit şi semnat protocolul de colaborare cu 
Universitatea „Ovidius” Constanţa. Totodată s-a continuat popularizarea proiectului fiind iniţiate o serie de 
întâlniri cu cadre didactice din rural sau urban pentru clarificarea diverselor întrebări apărute în legătură cu 
competiţia lansată. 
 

2. Activităţi privind prevenirea în familie 
 

Proiectul „Parteneri antidrog” (13 februarie 2006 – 16 februarie 2007) îşi propune iniţierea unor 
activităţi de informare, sensibilizare, conştientizare şi implicare a părinţilor în promovarea în comunitate a unor 
informaţii generale despre droguri precum şi a unor  modalităţi de prevenire a consumului de droguri în familie. 
Partener este Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.   

În perioada 13 februarie – 21 aprilie 2006 proiectul a fost implementat în trei licee constănţene: Grup 
Şcolar „Gheorghe Duca” Constanţa, Grup Şcolar cu clasele I – XIII „I.N. Roman” Constanţa şi Grup Şcolar 
„Dimitrie Leonida” Constanţa. S-a adresat unui număr de 32 părinţi ai elevilor de clasa a IX- a, care au primit 
săptămânal câte 5 teme (chestionare, informaţii generale despre CPECA, droguri, efecte) pe care le-au realizat şi 
totodată le-au aplicat la 3 colegi de la locul de muncă/ vecini/ prieteni. 

În perioada 23 noiembrie – 16 februarie, va fi implementat în alte 3 instituţii de învăţământ 
constănţene, adresându-se însă părinţilor elevilor de clasa a X-a: Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Colegiul 
Tehnic „Tomis” şi Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini. 

În cadrul Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini părinţii au realizat a doua temă 
prevăzută în proiect şi au primit  tema nr. 3. 
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3. Activităţi desfăşurate în cooperare interinstituţională 

 
În data de 4 decembrie Direcţia Judeţeană pentru Tineret în colaborare cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa a organizat acţiunea „Fii exemplu!”, în cadrul Colegiului Naţional 
„M. Eminescu” Constanţa, prin care s-a urmărit informarea elevilor de clasele a XII-a referitor la alternative 
sănătoase la consumul de droguri. 

 Acţiunea a fost susţinută de un specialist şi  cinci voluntari  CPECA alături de reprezentantul DJT 
Constanţa şi doi sportivi practicanţi de arte marţiale. Toţi tinerii care au participat la această întâlnire au 
primit pliante, broşuri informative şi câte un tricou cu siglele ANT şi ANA. 
 
4. Activităţi desfăşurate în parteneriat cu ONG –urile locale. 
 

În data de 5 decembrie, pentru a marca Ziua Internaţională a voluntariatului, la iniţiativa 
organizaţiei Contrast a fost organizată o serie de activităţi specifice menite să răsplătească, recunoască 
eforturile depuse de voluntari într-un cadru festiv, în prezenţa a numeroşi  reprezentanţi ai instituţilor locale şi 
ai mass-media. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a fost implicat în planificarea şi 
organizarea acestui eveniment, alături de alte organizaţii care promovează voluntariatul sau implicarea activă 
a tinerilor în problemele comunităţii: CENTRAS Constanţa, Organizaţia Mare Nostrum,  Organizaţia pentru 
Cultură, Învăţământ şi Turism Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa, Centrul teritorial al 
Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor. 

Acţiunea a debutat cu o conferinţă de presă, ulterior s-a organizat o Gală a voluntarilor, în cadrul 
căreia 15 organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din municipiul Constanţa au fost invitate să 
nominalizeze câte 6 voluntari pentru festivitatea de premiere. 

Au fost acordate 15 premii I pentru cel mai activ voluntar pentru fiecare organizaţie în parte, 15 
premii II, 30 menţiuni (câte 2 voluntari pentru fiecare organizaţie), un premiu de excelenţă pentru voluntarul 
anului, 1 premiu de popularitate şi  unul  pentru „cel mai tânăr voluntar”. 
Premiul de popularitate a fost acordat, după o competiţie organizată în cadrul galei între voluntarii 
nominalizaţi la această categorie, d-lui Aurel Axinte – voluntar al CPECA Constanţa. 
Fiecare din voluntarii premiaţi au primit câte o diplomă, o plachetă şi un cadou, suportate financiar de 
ANSIT, ANT prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi organizaţia Constrast. 
Acţiunea s-a finalizat printr-un bal al voluntarilor. 
 
 

În data de 8 decembrie, la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa, 
ARAS – biroul Constanţa a organizat un focus – grup ce a avut ca scop evaluarea capacităţii ARAS Constanţa de 
a se implica în luarea deciziilor publice, de a-şi aduce subiectele pe agenda publică, de a colabora cu autorităţile 
publice sau de a-şi apăra interesele în faţa acestora. Procesul de evaluare a fost facilitat de consultanţi ai Centrului 
de Resurse pentru participare publică – CeRe. La acest focus – grup au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale sau guvernamentale cu care ARAS a colaborat sau colaborează în 
implementarea diverselor proiecte.  
 
 Alina NEAGOE, 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa 
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PROIECTUL S.A.L.T. 
Socializare, Acces la Oportunităţi şi Dezvoltarea aptitudinilor de viaţă ale 

tinerilor şi copiilor din centrele de plasament din Constanţa
 
Proiectul „Socializing, Access to Opportunities and Development of Life skills of Teenagers and Children from 
Placements Centers in Constanţa”, România, (Română: Socializare, Acces la Oportunităţi şi Dezvoltarea 
aptitudinilor de viaţă ale tinerilor şi copiilor din centrele de plasament din Constanţa) a primit o finanţare din 
partea Co-operating Netherlands Foundations Central and Eastern Europe (CNF), The Foundation for Children's 
Welfare Stamps, pentru o perioadă de 18 luni. 
 
Acest proiect a fost conceput avându-se in vedere prioritatea guvernamentala la nivel naţional, pe care o 
reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viata ale copiilor si ale tinerilor defavorizaţi care locuiesc in centrele de 
plasament, precum si creşterea accesului acestora la oportunităţi existente pentru ei, prin diversificarea serviciilor 
de petrecere a timpului liber si activităţi de educaţie non-formală.  

 
Proiectul este realizat si implementat de Asociatia „CONTRAST” Constanta, in parteneriat cu urmatoarele 
institutii si organizatii neguvernamentale: 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta 
 Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor- Centrul Teritorial ANSIT Constanta 
 Agentia Nationala Antidrog Constanta 
 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca- AJOFM Constanta 
 Directia Judeteana pentru Tineret Constanta 
 Directia Judeteana pentru Sport Constanta 
 CENTRAS prin Centrul de Voluntariat Constanta 
 Asociatia Romana Anti-Sida- ARAS Constanta 
 Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor- PROCIVITAS Constanta 
 Organizatia Mare Nostrum 
 Centrul de Planning Familial 

 
Asociaţia CONTRAST este o organizaţie nonguvernamentală românească, apolitică, independentă şi nonprofit, 
cu sediul principal în Constanţa. CONTRAST este o organizaţie formată de un grup de tineri, cu experienţe 
personale diferite şi expertiză în diferite domenii de activitate: voluntariat, organizaţii nonguvernamentale, social, 
dezvoltare comunitară, administraţie publică, mediul de afaceri, relaţii internaţionale.  
Misiune: 
Îmbunătăţirea vieţii sociale, cu precădere la nivelul comunităţilor mici şi în rândul tinerilor. 
 
Scop: 
Elaborarea şi promovarea unor proiecte de dezvoltare comunitară, instruire şi consultanţă în domeniile social, 
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cultural, economic şi administrativ, având în vedere stimularea implicării susţinute a cetăţenilor, a societăţii civile 
şi instituţiilor de stat şi private precum si dezvoltarea cooperării internaţionale. 
 
Grupuri tinta: 
a)  Tineri, copii, adulţi; 
b)  Specialişti, lideri din comunitate; 
c)  Comunităţi mici şi instituţii: ONG - uri, şcoli, licee, universităţi, centre de plasament. 
 

Prin acest proiect, în funcţie de resursele proiectului si nevoile identificate împreună cu Direcţia Generala de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Constanţa, ne propunem să atingem un număr de 4 cel mult 7 servicii de 
tip rezidenţial (centre de plasament sau entităţi organizate după model familial (case, apartamente, module). 
Vârsta beneficiarilor direcţi – copii si tineri - variază de la 7 la 26 de ani si pot cuprinde copii si tineri sănătoşi din 
punct de vedere mental sau cu disfuncţii la nivel comportamental sau cu nevoi speciale de învăţare. Activităţile 
proiectului se adresează momentan nevoilor copiilor si tinerilor care trăiesc in 4 dintre centrele de plasament 
constantene, si anume in: Centrul de Plasament „Ovidiu”, Centrul de Plasament „Micul Rotterdam”, Centrul de 
Plasament „Antonio” si Centrul de Plasament „Delfinul” Agigea.  
   

Proiectul  S.A.L.T. s-a născut in urma ascultării nevoilor copiilor si tinerilor din centrele de plasament care au 
participat in anii 2001, 2002, 2003 si 2004 in proiecte ale organizaţiei CONTRAST si luând in considerare 
opiniile voluntarilor care s-au implicat in activităţile organizaţiei pentru o mai buna viata a beneficiarilor. După 
discuţii cu echipa de management a  Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului, Constanţa din 
perioada Decembrie 2004 – Februarie 2005, CONTRAST, prin propunerea de proiect, a elaborat următoarele 
obiective:  
1. Acordarea sprijinului copiilor si tinerilor din centrele de plasament pentru a-si descoperi si îmbunătăţi propria 

încredere, pentru a-si descoperi talentul, potenţialul, valorile astfel încât sa fie capabili sa-si pună in practica 
propriile vise.    

2. Accentuarea propriului potenţial pentru a contribui la îmbunătăţirea vieţii lor; 
3. Insuflarea spiritului de participare la viata comunităţii si formarea unui spirit sănătos in ceea ce priveşte 

drepturile si responsabilităţile copiilor şi tinerilor. 
4. Asistarea lor în câştigarea/consolidarea propriei demnităţi pentru autodezvoltare şi integrare socială. 
5. Îmbunătăţirea relaţiei dintre copii, tineri şi diferitele categorii de personal, atât cel profesional cât şi cel 

administrativ care lucrează în centrele de plasament.  
6. Promovarea colaborării şi a împărtăşirii experienţelor dintre profesionişti, personalul administrativ, 

organizaţii non-guvernamentale ofertante de servicii sociale care pot avea un impact pozitiv asupra vieţii 
tinerilor şi copiilor de astăzi şi a adulţilor de mâine.  

 
 Aceste obiective se vor realiza prin mai multe tipuri de activitati specifice cu ajutorul voluntarilor si a 
partenerilor ce vor face parte din echipa de proiect. 
 
Livia Langa,  
Coordonator proiect 
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Despre noi….Copiii Centrului de Plasament 
« Antonio » Constanta

 

Se zice ca ochii sunt oglinda sufletului! Dar oare asa sa fie?  
Atunci… ce poti vedea in sufletul unui copil care traieste departe de familie, de cei dragi, departe de 

iubirea acestora? Te-ai intrebat vreodata acest lucru? 
Sunt copii care au nevoie de iubire, care nu au cui sa spuna  “mama” si “tata”, copii care duc dorul 

familiei! Cei mai multi tineri cu astfel de probleme se afla in Centrul de Plasament! In sufletul acestora ramane 
vesnic o rana care nu mai poate fi vindecata. 

Multi va intrebati: “Ce este acela Centru de Plasament?” Nu as putea da o definitie. “Plasament” inseama 
“a fi dat in grija altcuiva”, adica in acest caz… - in grija statului! Aici, copiii sunt indrumati de catre cadrele 
didactice, de la care primesc educatie, afectiune, intelegere. Cu ajutorul acestor cadre, copiii si tinerii pentru care 
soarta a fost mai putin generoasa, cu pasi timizi, dar indrazneti, bat la usa noilor orizonturi, usa care se deschide 
cu speranta unui viitor mai bun decat trecutul si prezentul fiecaruia. Unii copii devin capabili si pot “pleca la 
drum” sa “ navigheze” in valtorile vietii. 

 Dar tu, draga cititorule, te intrebi: sunt fericiti sau nefericiti acesti copii si tineri pentru care Centrul de 
Plasament reprezinta universul vietii lor? Sunt ei pregatiti sa priveasca si sa se confrunte fara teama cu aspectele 
negative si pozitive ale vietii? Poate ca intotdeauna au crescut departe de casa, fie ca si-au cunoscut parintii, fie ca 
nu! Poate ca intotdeauna se intreaba cum ar fi fost sa fie alaturi de cei dragi, de mama, de tata, frati, surori! Poate 
ca sunt furiosi pe ei, poate ca sunt furiosi pe destin pentru ca a fost mai putin darnic cu ei pana acum! Poate ca au 
dorit intotdeauna mai multa caldura sufleteasca, mai multi prieteni, alinare atunci cand au suferit, pe cineva 
alaturi de ei cu care sa se bucure atunci cand au fost fericiti. 

Sunt asa de multi “poate” in ecuatia vietii lor, incat este inutil sa gaseasca vinovatii si pare greu sa 
gaseasca explicatiile. Fiecare copil sau tanar incearca sa isi faca un viitor, sa mearga pe drumul vietii lui, alaturi 
de cei care il pot ajuta. 

Viata este o lupta! O lupta continua care nu se sfarseste decat atunci cand ne dam sufletul. De-abia atunci 
poti face un inventar al victoriilor si al infrangerilor! Vreau sa lupt pentru viata, sa realizez ce mi-am propus, sa-
mi indeplinesc visurile, vreau sa ii ajut pe cei din jurul meu atunci cand pot. Sa fiu pregatita pentru viata, sa pot fi 
fericita, iar atunci cand anii tineretii ma vor ajunge din urma, sa pot privi cu nostalgie si cu multumire, la copilaria  
traita si mai ales la anii adolescentei. 

Problemele care-i framanta pe copii si tineri sunt legate de integrare si socializare, consiliere si sprijinul de 
care au nevoie cand soseste momentul parasirii Centrului. Unii tineri isi formeaza un drum lin si neprafuit  pentru 
a pasi in viitor, iar altii se abat de la calea cea buna, alegand un drum mai putin bun. Viata…nu e asa cum ne-o 
dorim, dar trebuie sa ne bucuram de micile placeri pe care ni le ofera, sa apreciem tot ce merita sa fie apreciat, sa 
nu ne pierdem speranta ca intr- o zi soarele va rasari si ne va lumina calea. Acesta ne este destinul, nu ne putem 
pune in fata lui, ci trebuie sa-l acceptam ca sa putem juca dupa regulile lui. 

Cand valurile vietii te vor izbi necrutator, trebuie sa fii tare ca o stanca, fiindca valu-i trecator! Nu trebuie 
sa ne lasam invinsi, ci trebuie sa luptam pentru un viitor mai bun decat trecutul si prezentul. 

Draga cititorule, sper ca tu sa intelegi ce inseamna Centrul de Plasament, ce simte un copil aflat in aceasta 
institutie, sa inveti sa nu judeci un om dupa haina, deoarece acela care conteaza este sufletul! 

Sper ca pe viitor sa le oferi o mana de ajutor celor care sunt defavorizati si sa le indrumi pasii spre noi 
oportunitati care duc la reusita in viata. 

Merg de multe ori pe drum si privesc in ochii oamenilor! Unii sunt tristi, altii fericiti, altii speriati, fiecare 
este cuprins de sentimente aparte. Tu, trecatorule, ce vezi in ochii mei? Cu siguranta nu vei vedea decat un fals, 
pentru ca esti mult prea nepasator de ceea ce se intampla in sufletul celor din jur, esti mult prea interesat de tine. 
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 Ancuta Geana, Centrul de Plasament « Antonio », 
Voluntar al Centrului de Voluntariat Constanta 

 
 

« Calatorul » 
 Kety, Asociatia « Carmen Sylva » Constanta 

 
 
Este bine cand pe drumuri ninse 
Mai intalnesti o casa cu lumini aprinse, 
Un cos din care se mai ridica fum, 
Mai ales  cand noaptea te prinde pe drum. 
 
In singuratatea care ne petrece, 
Peste arbori, asfintitul rece trece.  
Noaptea, peste podoaba crengilor subtiri 
Lumineaza-n aer bolti de trandafiri 
Merge mai departe, ducand tristetea lor, 
In suflet cu suspine, ruga, un nestins dor, 
Iar tarziu, cand taina noptii te cheama, 
Iti strecoara-n suflet un fior de teama. 
Singur, cu povara grea a sufletului tau, 
Te cuprind lungi pareri de rau 
Pentru cate n-au fost si puteau sa fie, 
Dupa o fericire care anume intarzie.  
        
Kety, beneficiar 
Asociatia “Carmen Sylva” Constanta 
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III. OPORTUNITATI DE FINANTARE 2007 
 

1. Programul "Atitudine si Implicare" 
 

• Finantator: Fundatia pentru Parteneriat 
 

• Despre finantator:  
Fundatia pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc lanseaza programul de 

finantare   "Atitudine si Implicare" destinat organizatiilor neguvernamentale de mediu din Romania. 
Programul va cuprinde trei runde de finantare si se va derula in perioada 2006 -2009. 

 
• Obiectivele programului: 
     Misiunea programului este de a inlesni, de a intari si de a sprijini activitatile de tip advocacy si watchdog 
ale ONG-urilor de mediu din Romania cu scopul de a mari contributia acestor organizatii la dezvoltarea 
politicilor de mediu, precum si in ceea ce priveste monitorizarea implementarii legislatiei nationale si a UE 
din domeniul protectiei mediului. 
 
• Solicitanti eligibili: 
    Programul se adreseaza exclusiv organizatiilor neguvernamentale de mediu din Romania. 

 
• Activitati eligibile: 

Activitatile vizate de acest program sunt activitatile care au ca finalitate: 
1. Intarirea capacitatii sectorului neguvernamental de mediu;  
2. Imbunatatirea implementarii legislatiei de mediu prin activitati de constientizare monitorizare si 
responsabilizare la nivel local si national; 
3. Analiza politicilor de mediu si initierea dialogului cu privire la acestea intre ONG-uri si organele 
decizionale; 
4. Constientizarea si luarea de atitudine impotriva initiativelor ilegale si/sau daunatoare mediului prin 
implicare publica; 
5. Imbunatatirea mecanismelor de finantare publice (fonduri nationale si europene) destinate ONG - urilor 
de mediu. 

• Conditii de finantare: 

Programul beneficieaza de cofinantare din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe si 
ca atare doreste sa contribuie la sporirea responsabilitatii, transparentei si eficientei institutiilor publice cat 
si la intarirea suportului civic, promovand democratia printre cetateni si angrenand/ implicand si alti 
factori interesati. 

Pe langa componenta de finantare, programul va include si componente de dezvoltare a capacitatilor si de 
lucru in retea. 

Bugetul total al programului pentru perioada 2006-2009 este de 275.000 dolari. 
Suma disponibila pentru finantari pentru anul 2007 este de 178.080 RON din care: 

 - 139.125 RON sunt destinati proiectelor specifice (6-12 luni);  
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      - 38.955 RON sunt destinati proiectelor de urgenta. 

Se pot solicita fonduri: 

- pentru proiecte specifice - maxim 16.500 RON/proiect;  

- pentru proiecte de urgenta : intre 550 - 5.500 RON/proiect. 

●   Termene limita: 

Data limita de depunere a cererilor de finantare este 15 februarie 2007, ora 16.30. Cererile de finantare 
trebuie sa ajunga la sediul fundatiei pana la data mentionata anterior. 

 

2. Programul Consolidarea Democratiei in Romania

• Introducere:                                                                                                                            

Delegatia Comisiei Europene in Romania si Guvernul Romaniei au lansat doua noi Cereri de Oferta de 
proiecte, in cadrul Fondului pentru Societatea Civila din Romania finantat prin Programul Phare al UE. 
Fondul urmareste sporirea contributiei sectorului ONG la dezvoltarea societatii democratice si la 
imbunatatirea accesului la justitie sociala si sprijinirea cetatenilor in a-si exercita drepturile si 
responsabilitatile in rezolvarea unor probleme complexe. 

• Obiectivele programului:                                                                                          

  Cele doua Cereri de Oferta de proiecte isi propun sprijinirea organizatiilor neguvernamentale in 
consolidarea retelei de Birouri de Consiliere pentru Cetateni (BCC) si cresterea eficientei si eficacitatii 
serviciilor oferite de BCC; consolidarea rolului de advocacy al organizatiilor neguvernamentale in mentinerea 
si sustinerea democratiei, a statului de drept, protectia drepturilor omului, accesului la informatie, libertatii de 
expresie si independentei Mass-media, independentei justitiei si luptei impotriva coruptiei. 

• Solicitanti eligibili:                                                                                                       

A. Componenta 1: Birouri de Consiliere pentru Cetateni - Consolidarea BCC existente: 

- Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania, care au infiintat deja un BCC in cadrul 
Programului Dezvoltarea Societatii Civile 2000, Societate Civila 2001 sau Consolidarea Societatii Civile 
in Romania 2003;  

- BCC infiintate in cadrul programelor mentionate mai sus si care s-au constituit ca organizatii 
neguvernamentale nonprofit cu personalitate juridica de sine statatoare;  

- Solicitantii trebuie sa fie membri ai Asociatiei Nationale a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni;  

- Solicitantii trebuie sa actioneze in parteneriat cu o autoritate publica locala din Romania;   

- Partenerul (ii) autoritate locala poate (pot) fi Primaria, Consiliul local, Consiliul judetean, Prefectura, 
serviciul descentralizat al Guvernului la nivel local, precum si o institutie publica aflata in subordinea 
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Primariei, Consiliului local, Consiliului judetean, Prefecturii sau serviciilor descentralizate ale 
Guvernului;  

- Solicitantii pot actiona in parteneriat cu alte autoritati locale si/sau alte organizatii neguvernamentale 
nonprofit. 

B. Componenta 2: Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta impotriva 
coruptiei: 

- Organizatii neguvernamentale nonprofit din Romania care pot actiona individual sau in consortiu cu alte 
ONG-uri nonprofit din Romania si/sau cu autoritati/institutii publice locale/nationale din Romania si/sau cu 
Uniunea Europeana acorda Romaniei expertiza si sprijin financiar in vederea pregatirii pentru aderare, prin 
programe specifice 

●     Activitati eligibile: 

A.Componenta 1: Birouri de Consiliere pentru Cetateni - Consolidarea BCC existente:                                        
- Se vor acorda finantari nerambursabile proiectelor care propun consolidarea BCC existente si numai 
pentru acelea care pot demonstra clar nevoia existenta pentru continuarea oferirii de servicii si totodata 
eficienta functionarii BCC;                         

- BCC trebuie sa continuie liniile generale de actiune conturate prin programele Phare Societatea Civila 
2000, 2001 si 2003 si activitatile propuse trebuie sa puna accent special pe dezvoltarea lor in vederea 
extinderii /diversificarii ariei serviciilor si imbunatatirea calitatii acestora in vederea sustenabilitatii si 
pentru a obtine un impact sustenabil. 

B. Componenta 2: Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si  lupta 
impotriva coruptiei:                                                                                

-  In cadrul acestei componente se vor acorda finantari nerambursabile proiectelor care urmaresc 
consolidarea rolului de advocacy al organizatiilor neguvernamentale in mentinerea si sustinerea 
democratiei, statului de drept, protectia drepturilor omului, accesului la informatie, libertatii de expresie si 
independentei Mass-media, independentei justitiei si luptei impotriva coruptiei 

●    Conditii de finantare: 

A. Componenta 1: Birouri de Consiliere pentru Cetateni - Consolidarea BCC existente:                                       
- Valoarea finantarii nerambursabile - intre 8.000 si 18.000 EURO/proiect (contributia UE nu poate depasi 
80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului).             

B. Componenta 2: Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta impotriva 
coruptiei:                                                                                  

- Valoarea finantarii nerambursabile - intre 10.000 si 60.000 EURO/proiect (contributia UE nu poate 
depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului). 

●   Termene limita: 

Termenul limita pentru primirea cererilor de finantare este 9 Martie 2007, ora 16:00. 

Cererile de finantare pentru toate Cererile de Oferta de proiecte prezentate mai sus vor fi trimise in termenele 
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limita mentionate mai sus la una din urmatoarele adrese: 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, 
Splaiul Independentei 2K, Intrarea 1, etaj 4, Bucuresti-3; 
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, CP 22 - 219, Bucuresti. 

Seturile de documente necesare (Ghidul solicitantului si Cererea de finantare) aferente tuturor Cererilor de Oferta 
se pot obtine de la: 
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, 
Splaiul Independentei 2K, 
Intrarea 1, etaj 4, Bucuresti 
Tel. 021-310.01.77, 
E-mail:stef@fdsc.ro

Centrul de Informare al Comisiei Europene in Romania, 
Calea Victoriei 88, Bucuresti, 
Tel. 021-315.34.70, 
E-mail: :contact@infoeuropa.ro

Persoane de contact: CRISTINA MARIA TAUBER, 
Delegatia Comisiei Europene in Romania, 
Tel: 021-203.54.56/76, 
Fax: 021-230.24.53. 

STEFANIA ANDERSEN 
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, 
Tel: 021-310.01.77, 
Fax: 021-310.01.80. 

mailto:stef@fdsc.ro
mailto:contact@infoeuropa.ro
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IV. OPORTUNITATI DE INSTRUIRE 

 
Curs CENTRAS Constanta- «Managementul serviciilor sociale », 

25-26 ianuarie 2007 
 

Centrul Regional de Resurse pentru Organizatii neguvernamentale – CENTRAS 
Constanta anunta reluarea cursului cu tema “Managementul Serviciilor Sociale”. 
Cursul se adreseaza organizatiilor neguvernamentale (ONG) precum si furnizorilor de servicii sociale publici care 
doresc sa: 

- cunoasca mai bine cadrul de reglementari legale in domeniul asigurarii de servicii sociale la standarde 
- sa isi dezvolte capacitatea de a planifica diverse tipuri de proiecte si activitati prin care sa contribuie la 

aplicarea eficienta a legislatiei precum si a managementului serviciilor pe care le dezvolta 
- dobandeasca o experienta practica de elaborare a unui serviciu social eficient si de calitate precum si a 

evaluarii acestuia  
- isi dezvolte capacitatea de planificare a resursei umane in dezvoltarea de activitati 
 

Cursul va avea loc in zilele de 25-26 ianuarie 2007, la sediul CENTRAS din str. Remus Opreanu nr. 8 (in 
apropiere de Cazinoul din Constanta) 
 
Pentru participare se va achita anticipat o contributie de 150 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. 
Plata se poate face prin cont bancar (CENTRAS Constanta, RO73MIND2402511000702600, MINDBANC 
Constanta), prin mandat postal sau direct la sediul CENTRAS, pana cel mai tarziu 7 decembrie 2006 
 
Persoana de contact: Boboc Roxana, Coordonator servicii, programe 
CENTRAS Constanta 
 
 

V. ANUNTURI 
 

Anunt de schimbare a sediului 
APP PROCIVITAS Constanta

 
Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor „PROCIVITAS” Constanta anunta ca incepand cu luna decembrie 
2006 isi va desfasura activitatea in sediul de pe str. Mircea cel Batran, nr.20A, etajul 1, la sediul Asociatiei 
„Carmen Sylva” Constanta. Noul numar de telefon si de fax al organizatiei este: 0241/615522. 
 
Ludovic Fraico,  
Presedinte APP PROCIVITAS 
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