
FDSC a semnat contractele de finantare din cadrul  
Fondului de Actiune Rapida - Apelul nr.3 

 
 
In luna noiembrie 2012, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a lansat Apelul nr.3 din 
cadrul Fondului de Actiune Rapida. Acesta vine in sprijinul initiativelor civice inovatoare ale 
ONG-urilor si este sustinut financiar de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 
si donatori privati din Romania, reprezentati in special de sectorul de afaceri.  
 
Prezentul Apel pentru proiecte a urmarit sa sprijine proiecte legate de procesul electoral din 
2012, care promoveaza integritatea in campaniile electorale, alegeri corecte si transparente, 
respectarea drepturilor si libertaţilor cetaţenesti ale alegatorilor.  
 
In cadrul Apelurilor nr.1 si 2 au fost finantate 10 proiecte care sunt completate acum cu inca 
3 proiecte.  
 
Proiectele finantate in cadrul acestui apel, vor avea implementare pe o perioada care 
variaza intre 1 si 3 luni. 
 
Iata cateva detalii despre proiectele castigatoare: 

Asociatia Pro Democratia Club Brasov 
 
Proiectul „Stop neregulilor in procesul electoral” isi propune participarea activa a cetatenilor 
judetului Brasov pentru desfasurarea de alegeri corecte si transparente 
 
Obiective:  
1. Cresterea gradului de transparenta a activitatii Biroului Electoral de Circumscriptie al 
judetului Brasov inainte, in timpul si dupa alegerile parlamentare din 9 Decembrie 2012 
2. Implicarea unui numar de 30 cetateni in identificarea neregulilor aparute in desfasurarea 
alegerilor parlamentare din 9 Decembrie 2012.  
 
Perioada: 03.12.2012 – 02.01.2013 
Suma finantata: 8.160 lei 

 

Fundatia Corona 
 
Proiectul „Ales si Alegator – impreuna pentru viitor” isi propune imbunatatirea relatiei dintre 
alesi si alegatori, prin activitati ce au ca finalitate cresterea gradului de cunoastere a alesilor, 
de catre cetateni, urmarindu-se cresterea responsabilitatii si transparentei parlamentarilor si 
promovarea unei consultari publice eficiente. 
 
Obiective specifice:  
1: Cresterea gradului de informare a populatiei (cel putin 1000 cetateni) din Colegiul nr. 9, 
din municipiul Iasi, cu privire la atributiile si responsabilitatile alesilor locali (deputati si 
senatori  
2: Cresterea gradului de informare a populatiei (cel putin 1000 cetateni) din Colegiul nr. 9, 
din municipiul Iasi, cu privire la alesii locali  
3: Cresterea gradului de informare a alesilor locali din Colegiul nr. 9 (deputati si senatori) cu 
privire la problemele stringente semnalate de cetatenii pe care ii reprezinta  
4: Cunoasterea, atât din partea cetatenilor, cât si a alesilor din municipiul Iasi, a modalitatilor 
prin care pot comunica si interactiona, in vederea intreprinderii unor actiuni eficiente pentru 
comunitate 
 
Perioada: 17.12.2012 – 16.04.2013 



Suma finantata: 14.942 lei 

 

Asociatia Pro Democratia 
 
Proiectul „Vot corect pentru alegerile parlamentare” isi propune asigurarea monitorizarii 
alegerilor parlamentare in vederea cresterii transparentei si legalitatii procesului electoral si 
de a pune in dezbatere publica rezultatele identificate si nevoile de imbunatatire a sistemului 
electoralconsolidarea mecanismelor de observare si monitorizare a procesului electoral, prin 
dezvoltarea unei strategii eficiente a APD pe termen lung si prin combaterea deficientelor 
legislative actuale. 
 
Obiective:  
1) Asigurarea unor instrumente de informare si raportare a neregulilor electorale destinate 
publicului in perioada alegerilor parlamentare 
2) Elaborarea unui raport de monitorizare care sa reflecte gradul de corectitudine a alegerilor 
parlamentare si dezbaterea sa in spatiul public 
 
Perioada: 03.12.2012 – 02.02.2013 
Suma finantata: 15.114 lei 


