
CIF 2016- Componeta INOVARE  CIVICA - proiecte finantate

Nr. Crt. 

Denumire organizatie Titlu proiect Despre proiect Durata proiect 

(luni) 

1 GRUPUL ECOLOGIC DE 

COLABORARE FILIALA 

NERA CARAS - 

SEVERIN

Interactiune ONG - 

autoritati pentru 

protejarea 

patrimoniului parcurilor 

naturale si nationale 

din sudul Banatulu

Scop: Implicarea GEC Nera în monitorizarea politicilor 

publice de stopare a principalelor agresiuni impotriva 

mediului ce se produc in aria proiectului şi formularea de 

propuneri de combatere a acestor agresiuni .  Obiective: 

Să contribuie la implicarea cetatenilor, in special a 

tinerilor, in actiuni concrete de combatere a 

principalelor agresiuni impotriva mediului ce se produc 

in aria proiectului b) Să contribuie la responsabilizarea si 

imbunatatirea rezultatelor autoritatilor în combaterea 

principalelor agresiuni impotriva mediului ce se produc 

in aria proiectului

12

2 Asociația pentru 

Apărarea Drepturilor 

Omului în România - 

Comitetul Helsinki

Cate drepturi atatea 

institutii

Scopul acestui proiect este eficientizarea sistemului 

național de protecție a drepturilor omului. Obiectivele 

concrete sunt: 1. Evaluarea sistemului de protecție a 

drepturilor omului. Proiectul își propune să identifice 

minimum 5 instituții de drepturile omului, să dezvolte și 

să aplice un sistem de evaluare a acestora. 2. 

Responsabilizarea instituțiilor de drepturile omului prin 

implicarea cetățenilor Proiectul vizează și 

responsabilizarea instituțiilor de drepturilor omului față 

de cetățeni și societate civilă, prin transparentizarea 

acestora și implicarea cetățenilor.

12

3 Centrul de Resurse 

pentru participare 

publica

Centrul pentru 

comunitatea Tei

Activarea primului centru comunitar grassroots din 

Bucureşti. 1. Desfăşurarea de activităţi civice, educative 

şi culturale organizate de către Grupul de initiativă Civică 

Lacul Tei, cetăţenii din cartier şi alte organizatii 

interesate pentru transformarea construcţiei în Centru 

Comunitar. 2. Creşterea abilităţilor şi competenţelor 

membrilor Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei 

(aproximativ 25 persoane)de a dezvolta organizaţia şi de 

a-şi planifica strategic activitatea. 3. Dezvoltarea unui 

model de bună practică şi promovarea acestuia – Centru 

Comunitar Tei (CCT).

12

4 Fundatia Eco-Civica Comunitati vigilente: 

cresterea vitezei de 

reactie a cetatenilor in 

probleme de urbanism

Scopul proiectului este dezvoltarea spiritului civic si a 

vigilentei cetatenilor in ce priveste proiectele urbanistice 

cu potential impact asupra comunitatii. Obiective: O1. - 

Interventia prompta si timpurie in stoparea sau 

amendarea a 10 proiecte urbanistice cu nereguli sau 

impact asupra comunitatii. O2. - Cresterea gradului de 

cunoastere de catre cetateni a intregii proceduri 

urbanistice si de mediu pentru a interveni de la faza de 

intentie a investitiei O3. - Monitorizarea autoritatilor 

publice si a modului de informare a publicului privind 10 

investitii identificate ca fiind problematic

8



5 Expert Forum Cetatenie activa in 

comunitati: Scoala 

pentru Democratie 

2016

Scopul proiectului este de a creste gradul de 

constientizare cu privire la metode aplicate de invatare 

pentru profesori si de a le dezvolta capacitatea de a 

disemina aspecte fundamentale legate de statul de 

drept si principiile democratiei in cadrul cursurilor 

Obiectivele proiectului sunt: 1) Dezvoltarea de abilitati 

de predare non-formala a unor concepte cheie legate de 

statul de drept pentru un grup de 25 de profesori de 

educatie civică și istorie 2) Creșterea capacității de 

implicare pentru tinerii din mai multe comunitati prin 

diseminarea de catre profesori a informatiilor dobandite

8

6  Asociatia Pro 

Democratia Club 

Brasov

Adopta un consilier! Scop: Stimularea consilierilor locali pentru consultare 

publica si informarea cetatenilor municipiului Brasov 

Obiectiv 1 Monitorizarea si Evaluarea activitatii 

consilierilor locali din municipiul Brasov Obiectiv 2 

Transparentizarea procesului legislativ local in municipiul 

Brasov Obiectiv dezvoltare organizationala:Realizarea 

unei pagini web a orgabizatiei Solutia: initierea unei 

campanii de tipul "Adopta un consilier" prin care 

cetatenii vor monitoriza, evalua activitatea fiecarui 

consilier. 

12

7 Asociatia Culturala Noi Com'on, where to? Coagularea grupurilor de initativa civica din Cluj, in 

special fosti beneficieri ai proiectului Com’On in vederea: 

1. Cresterii impactului initiativelor civice in comunitate 

prin colaborarea intre grupurile de initativa pe proiecte 

comune; 2. Elaborarea unui document programatic cu 

propuneri strategice pentru imbunatirea programelor de 

finantare nerambursabila de la bugetul local.

10

8 Centrul pentru Politici 

Educationale

Dialoguri despre 

Educație: monitorizarea 

instituțiilor publice din 

educație, implicarea 

cetățenilor în luarea 

deciziilor

Scop: De a asigura fundamentarea, coerența și 

continuitatea în dezvoltarea si implementarea politicilor 

publice din educație prin implicarea societatii civile. 

Obiective: O1-Monitorizarea instituțiilor publice din 

domeniul educației in cadrul unei publicații lunare și 

popularizarea datelor prin infografice săptămânale; O3-

Coagularea cetățenilor și a principalilor actori din 

societate civilă pe subiecte prioritare din educatie; O2-

Creșterea contribuției societății civile în formularea 

politicilor educationale prin propunerea a trei politici 

publice alternative celor dezvoltate de Guvern.

8

9 Centrul pentru 

Dezvoltare Urbana si 

Teritoriala

City Hackathon Scop: Implicarea activă a cetățenilor pentru rezolvarea 

unor probleme ale orașului și facilitarea comunicării 

dintre locuitori și autoritățile locale. Obiective: 

1.Cartografierea principalelor probleme ale orașului cu 

ajutorul instrumentelor de consultare publică 2.Selecția 

celui mai dedicat oraș în rezolvarea problemelor sale cu 

ajutorul cetățenilor - call public pentru autorități 

3.Minim 50 cetățeni implicați activ în demers 4. Designul 

și implementarea unei soluții (hard/soft) pentru 

rezolvarea unei importante identificate 5. Stimularea 

participării civice prin informare/comunicare

8



10 Filiala Tecuci-Asociatia 

Semper Musica

30 de Consilii Scolare 

ale Elevilor decid ca 

implicarea in 

comunitate a liceenilor 

este o prioritate

O1.Implicarea a 30 de CSE(tot Jud.Galati) in dezvoltarea 

unui tool de evaluare a perceptiei elevilor cu privire la 

implicarea lor in comunitate,folosirea tool-ului pe 10% 

din 9000+ liceeni,in 4 luni O2.Implicarea a 30 de CSE in 

dezvoltarea unui plan comun de actiuni,bazat pe 

rezultatele survey-ului,unui sistem online de raportare a 

rezultatelor si beneficiarilor atinsi,in 3 luni O3.Cresterea 

accesului a 30 de CJE-uri la tool-uri de educatie 

nonformala si informatii legate de evenimente de 

implicare in comunitate a tinerilor,in 6 luni O4.Filiala isi 

va diversifica sursele de finantare,in 2 luni

12

11 Centrul Roman pentru 

Inovatie in Dezvoltare 

Locala

ALERT - Proiect de 

conștientizare a riscului 

seismic în București. 

Etapa de consolidare.

Scop: Responsabilizarea (1)rezidenților clădirilor cu risc 

seismic și (2)instituțiilor publice cu rol de decizie și 

acțiune, în a lua măsuri pentru a preveni și diminua 

efectele negative ale unui potențial cutremur de 

intensitate ridicată. Obiective: Analiza dimensiunii socio-

economice a riscului seismic prin acțiuni participative 

(crowdsourcing date de la cetățeni) și abordare 

interdisciplinară; Implicarea rezidenților în a propune (re-

)definiri ale politicilor și programelor publice privind 

locuirea sub risc seismic; Dezvoltare instrumente de 

advocacy pt sensibilizarea factorilor de decizie.

6

12 ASOCIATIA”FEMEI CU 

PERPECTIVA”DIN 

ROMANIA

„Craiova- Cetatea 

Tinerilor nu a Banilor”

Cresterea gradului de implicare al tinerilor in a influenta 

procesul de luare a deciziilor la nivel local. Scopul 

secundar al proiectului este familiarizarea cu 

L544/2001in randul tinerilor din Mun Craiova.           O1. 

Monitorizarea deciziilor luate de CL Craiova timp de 3 

luni din punct de vedere al intereselor cetaţenilor si 

prezentarea rezultatelor procesului de monitorizare 

catre cetateni. O2. Informarea a 10.000 cetateni despre 

activitatea CL si a principiilor legii transparentei O3. 

Impunerea pe agenda CL Craiova a subiectului accesului 

cetatenilor in sala de sedinte si respectarea L544/2001.

6

13 Centrul pentru Inovare 

Publică

Mai Responsabili - 

patformă de evaluare a 

serviciilor publice.

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor 

autorităților publice din România. Obiectivele specifice 

sunt: 1. Dezvoltarea și pilotarea unui instrument de 

responsabilizare a autorităților publice față de serviciile 

pe care le oferă cetățenilor. 2. Creșterea nivelului de 

implicare civică a cetățenilor în raport cu serviciile pe 

care le primesc din partea autorităților publice.

10

14 Federatia  Coalitia 

Natura 2000

Certificate verzi numai 

pentru investitii verzi!

O1. Elaborarea unui set de criterii de biodiversitate 

pentru clasificarea investițiilor existente și calificarea 

investițiilor viitoare. O2. Deschiderea unor cai de dialog 

prin consultarea factorilor interesați și calibrarea setului 

de criterii de biodiversitate prin prisma sistemului de 

reglementare (autoritati) și a industriei de profil 

(investitori) O3. Obiectiv  3 Elaborarea unui document de 

poziție pentru clasificarea investițiilor în energie verde 

pe baza de criterii de biodiversitate și promovarea 

dialogului inter-instituțional.

12



15  Asociatia Devision Radio DeVis - 

Comunitatea on - Air

Consideram ca este important sa ii educăm și să îi 

formăm pe viitorii cetățeni ei țării în spiritul cetățeniei 

active, implicarii in comunitate si credem ca infiintarea 

unui radio comunitar itinerant care sa se "plimbe" prin 

scolile, liceele si universitatile brasovene si sibiene este 

instrumentul perfect pentru cresterea gradului de 

constientizare si a implicarii copiilor si tinerilor. Acestia 

vor fi incurajati sa se implice in viata comunitatii si sa 

promoveze prin intermediul radio-ului proiectele din 

comunitate, parerile tinerilor etc

12

16 Centrul de Resurse 

pentru Incluziune 

Sociala CRIS

Sa ne implicam in 

dezvoltarea comunitatii 

noastre!

Scopul proiectului: Cresterea participarii civice a 

cetatenilor din comuna Filipestii de Targ, Judetul 

Prahova pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii. 

Obiectivele proiectului: 1.Constituirea unui centru de 

resurse pentru comunitate, in comuna Filipestii de Targ, 

Judetul Prahova, in termen de 6 luni; 2.Implementarea 

unei initiative civice in sprijinul dezvoltarii comunitatii 

din Filipestii de Targ Judetul Prahova, pe o perioada de 6 

luni. 3.Dezvoltarea organizationala a Centrului de 

Resurse pentru comunitate, din comuna Filipestii de 

Targ, judetul Prahova, pe o perioada de 6 luni.

6


