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Oamenii Inițiativa România 
Consiliul Director și președintele 

• Elena Ghioc - membru fondator și președinte Inițiativa România 

• Diana Voicu  

• Camelia Panait 

• Andrei Gologan 

• Ervin Bolat 

Director Executiv 

• Mihai Polițeanu – membru fondator 

Membri voluntari activi Inițiativa România  

1. Roxana Dascălu 

2. Alina Istudor 

3. Lavinia Marica 

4. Ileana Popescu 

5. George Barbăroșie 

6. Silviu Grijincu 

7. Răzvan Patachi 

8. Claudiu Ghioc 

9. Marius Matei 

10. Alexandru Surcel 

 

Toți membrii Inițiativa România, indiferent de rol și de vechimea în organizație, lucrează voluntar. 

Vizionează filmul Inițiativa România la aniversarea a doi ani de la înființare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Alexandru Neculcea 

12. Răzvan Patachi 

13. Octavia Cornea 

14. Elena Simion  

15. Cristina Donea 

16. Andrei Covaci 

17. Radu Vasile 

18. Andra Liana 

19. Ainur Ablai 

20. Marius Rus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2CwUbFVRYcU
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Ne pare bine de cunoștință! 
 În ordinea de mai sus, iată o mare parte din oamenii Inițiativa România 

 

 

Ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook:  www.facebook.com/initiativaromania2016/   

http://www.facebook.com/initiativaromania2016/
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Cine suntem? 
 

Inițiativa România este o platformă civică născută în zilele revoltei care a urmat tragediei din Colectiv: 

un grup de tineri a decis pe 4 noiembrie 2015 să se implice pentru a aduce împreună oamenii buni care 

cred în lege, integritate, solidaritate, competență, responsabilitate și transparență. Vrem să construim 

o platformă civică comună a oamenilor buni care au curajul și forța morală de a vorbi și acționa în 

direcția binelui comun, care sunt integri și care doresc să scrie împreună o poveste de succes despre 

competență și cinste în România. 

Până pe 30 iunie 2016, Inițiativa România a acționat ca un grup informal. În iulie 2016, am devenit un 

ONG înregistrat (nume complet Asociația Platforma Inițiativa România). Fără nicio finanțare publică sau 

privată, grație entuziasmului, energiei și dedicării voluntarilor săi, Inițiativa România creează și dezvoltă 

proiecte care promovează și facilitează guvernarea deschisă, transparentă și responsabilă, proiecte 

anticorupție și de construcție de comunități.  

Viziune 

România: o țară a comunităților puternice unite prin solidaritate, unde democrația, statul de drept și 

transparența prevalează.  

Misiune  

Inițiativa România își propune să inspire și să sprijine cetățenii pentru construcția unor comunități 

civice puternice și să promoveze exercitarea puterii politice pe coordonate etice.   

 

Echipa 

Inițiativa România numără 40 de membri, 25 de voluntari activi și 15 colaboratori.  

Consiliul Director și Președintele organizației sunt aleși de Adunarea Generală o dată la 2 ani.  

Președintele Asociației are un număr limitat de mandate: două.  
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Scurt istoric de proiecte 2015-2016 

Proiecte de construcție comunități: 

• 22 ianuarie 2016: Inițiativa România organizează o primă întâlnire cu 20 de comunități și grupuri 

civice din București cu scopul de a încuraja implicarea civică, implicarea politică și construcția 

unei alianțe civico-politice în vederea alegerilor locale din București, iunie 2016. 

• 17 februarie 2016: Inițiativa România organizează dezbaterea publică Dialog pentru România – 

Primăvara politică a societății civile. Printre participanții la dezbatere se numără Președintele 

României, ministrul Culturii, ministrul Justiției, intelectuali și membri de ONG-uri și comunități 

civice. Evenimentul se bucură de prezența a 300 de invitați. 

• 18 aprilie 2016: Inițiativa România împreună cu Grupul pentru Dialog Social organizează Târgul 

Partidelor Noi, un eveniment de 5 zile care încurajează interacțiunea directă dintre cetățeni și 

membri de partide, candidați. 

• 1-23 octombrie 2016: Inițiativa România împreună cu Grupul pentru Dialog Social organizează a 

doua ediție a Târgului Partidelor Noi, eveniment de trei săptămâni, pentru a încuraja 

interacțiunea directă dintre cetățeni și partide.  

Proiecte anticorupție 

• 9 decembrie 2015: Inițiativa România lansează Lista politicienilor penali și plagiatori 

(www.initiativaromania.ro/demisia), o hartă online a corupției la nivel național care cuprinde 

parlamentari, europarlamentari, primari ai reședințelor de județ și președinți de consilii 

județene implicați în scandaluri de corupție. 

• 30 mai 2016: Inițiativa România lansează votez.info, o platformă online, interactivă, care 

prezintă candidații la alegerile locale din București din iunie 2016. Platforma permite 

compararea candidaților în funcție de preferințele utilizatorilor. 

• 27 noiembrie 2016: Inițiativa România lansează alegeriparlamentare.ro, ghidul complet și 

interactiv al alegerilor parlamentare din decembrie 2016. Platforma cuprinde istoricul alegerilor 

parlamentare din România, istoricul partidelor politice din România, profilurile și analize de risc 

ale principalilor candidați la alegeri (750 de profiluri), pe județe și pe camere parlamentare, 

istoricul partidelor politice participante la alegeri și programele electorale ale acestora. 

Platforma construită sub forma unei hărți online le permite utilizatorilor compararea 

candidaților, a partidelor și a programelor electorale.   

 

Proiecte guvernare deschisă 

• 7 martie 2016: Inițiativa România primește un premiu din partea Guvernului României în cadrul 

unei competiții dedicate datelor deschise pentru aplicația pentru telefoane mobile Harta Banilor 

Publici.  

http://www.initiativaromania.ro/demisia
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• 17 aprilie 2016: Inițiativa România primește premiul al 3-lea la Mobile Awards 2016 la categoria 

Best Mobile Non branded App. 

• 2 mai 2016: Inițiativa România publică o analiză privind situația contractelor publice primite de 

Hexi Pharma din partea spitalelor din România. Analiza a fost realizată utilizând aplicația Harta 

Banilor Publici. 

• 9 mai 2016: Inițiativa România publică o analiză privind situația contractelor publice realizate de 

toate spitalele din România pentru perioada 2007-2015. Analiza a fost realizată utilizând 

aplicația Harta Banilor Publici. 

• 1 iunie 2016: Inițiativa România primește premiul al 2-lea pentru aplicația Harta Banilor Publici 

în cadrul competiției Transparency Camp Europe, organizată de Open State Foundation și de 

Președinția Olandeză a Consiliului Uniunii Europene.  

• 30 septembrie 2016: Inițiativa România primește premiul al 2-lea pentru Harta Banilor Publici în 

cadrul festivalului Webstock. 
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Proiecte Inițiativa România 2017 

Once Upon a Time in Romania        

1. De ce? The challenge 

În România, corupția generalizată („endemică”, așa cum o definește Transparency International) este 

cauza unor pierderi bugetare masive, a unei administrări defectuoase a fondurilor publice care se 

traduce prin rămânerea în urmă a unor importante domenii de stat (infrastructură, sănătate, educație 

etc.) și prin perpetuarea unui sistem corupt și clientelar, care promovează mai degrabă incompetența în 

administrația publică. De la cazurile banale ale șpăgilor pretinse și primite pentru diverse servicii 

destinate cetățeanului, până la achiziții supraevaluate, licitații trucate și evaziune fiscală, corupția 

produce un impact dezastruos peste tot în societate.  

Scopul proiectului este de a-i face pe români – în special pe tinerii de 16-25 de ani – să conștientizeze 

costurile pe care corupția le produce în mod direct sau indirect în viețile lor și mediul în care trăiesc. 

Realizând cu adevărat, mult mai mulți tineri vor fi pregătiți să acționeze. 

2. Ipoteza 

Provocarea proiectului este aceea de a face subiectul atractiv pentru tineri și de a stârni interesul lor 

pentru curățenia și integritatea societății în care trăim, de a educa atitudini civice de avertizare și 

implicare.   

Categoriile de vârstă vizate sunt 16-25 de ani și 25-35 de ani, din rândul cărora provin mulți români care 

aleg să emigreze și să absenteze la vot. Am pornit de la premisa că, dacă aceștia nu ar mai considera 

corupția o problemă abstractă, ci una personală, realizând că sunt afectați direct de fenomen, mult mai 

mulți tineri și-ar schimba atitudinea și s-ar implica în acțiuni care pot preveni sau reduce corupția. 

 

3. Soluția 

ONCE UPON A TIME IN ROMANIA a fost construit ca un proiect educativ, care schimbă mentalități și s-a 

lansat sub forma unui site organizat ca un glosar de informații despre corupție și a unui concurs de 

scurtmetraje anticorupție. 

Site-ul www.onceinromania.ro se folosește de tematica film-cinematografie: designul utilizează 

elemente de film și secțiunile poartă denumiri inspirate de numele unor filme celebre. Site-ul conține: 

✓ The Romanian Connection – lista aleșilor cu probleme penale, probleme de integritate și 

atitudini împotriva statului de drept și harta județelor cu probleme de corupție (analiză la nivel 

de parlamentari, primari de orașe reședință de județ și consilii locale). 

http://www.onceinromania.ro/


 

9Inițiativa România                       Raport de Activitate 2017                                  www.initiativaromania.ro 
 

✓ The Good, The Bad, The Corrupt – am pus în oglindă indicele de percepție a corupției (calculat 

de Transparency International) în toate țările Europei cu:   

• Nivelul de respectare a standardelor democratice în fiecare dintre țările europene, evaluat de 

The Economist; 

• Indicatorul agregat de libertate pentru fiecare țară europeană, calculat de Freedom House; 

• Produsul intern brut pe cap de locuitor în fiecare țară europeană, calculat de Banca Mondială. 

Toate datele privesc anul 2016. Se poate observa că indicele de percepție a corupției este 

proporțional cu nivelul de democrație, cu nivelul de libertate și cu nivelul de bunăstare a unui 

stat. Cu foarte puține excepții (e.g. Georgia și Italia), cu cât un stat este mai corupt, cu atât mai 

mare este sărăcia oamenilor, lipsa de libertate sau nivelul de încălcare a valorilor și a 

mecanismelor democratice. 

✓ De ce TU? – un kit civic anticorupție care conține legislația din domeniu, dar și cum se poate 

acționa atunci când ești martor sau afectat de un caz de corupție sau abuz în serviciu.  

✓ Film That – cum poți participa la concursul de scurtmetraje anticorupție, care este juriul și care 

sunt premiile. 

✓ The Fellowship of Good Men – pagina care găzduiește toate filmele intrate în concurs (38 

selectate din 45 primite). 

✓ Evenimentele Once – webtalks cu persoane care au merite reale în lupta anticorupție și 

povestea evenimentelor Once: Gala Filmelor Anticorupție decembrie 2017, roadshow Once în 7 

orașe din România (Întâlnirile „Ceai de făcut împotriva corupției”). 

✓ Show Me The Money – pagină de donații pentru suplimentarea bugetului de premii. 

 

Prima ediție Once Upon a Time in Romania s-a lansat pe 20 octombrie 2017, iar gala de premiere a avut 

loc pe 20 decembrie. Promovarea proiectului s-a făcut masiv pe Facebook, dar și offline, prin distribuirea 

de afișe în centrele universitare mari. Proiectul a beneficiat de parteneriate media și PR în mainstream 

media: RockFM, Vice, TVR1, Realitatea TV, RFI, Radio România Cultural, peste 30 de publicații online din 

România. 

În perioada ianuarie-martie 2018, proiectul a continuat cu un roadshow în 7 orașe din România: Sibiu, 

Craiova, Iași, Roman, Timișoara, Cluj și Hunedoara, unde echipele Inițiativa România s-au întâlnit cu 

comunități de oameni interesați de anticorupție și implicați civic. 

În cadrul proiectului am avut și o întâlnire-schimb de experiență cu Eric Alt, Vicepreședinte al celei mai 

mari organizații anticorupție din Franța, Anticor, eveniment organizat la București în mai 2018. Au 

participat studenți la facultatea de științe politice, membri în organizații și mișcări civice. 
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4. Rezultate – Proiectul în cifre 

CONCURSUL: 

45 de filme au fost înscrise în concurs. 38 de filme (36 de realizatori) au fost acceptate și 6 filme au fost 

premiate cu premii în valoare de 10.500 de euro. 

Concurenții au provenit din toată țara – București, Pașcani, Măgurele, Roman, Cluj-Napoca, Craiova, 

Timișoara, Zalău, Iași, Baia Mare, Oradea – și sunt preponderent studenți și elevi (4 echipe de elevi au 

trimis filme, 10 filme făcute de studenți).  

Marele premiu în valoare de 5.000 de e(1.000 euro cash + 4.000 buget de producție pentru filme 

ulterioare) a fost acordat filmului „Cât ne costă corupția”. Filmul care a câștigat premiul publicului, 

„Tăcerea aprobă, iar corupția ucide”, a fost realizat de o echipă de elevi din Roman și a fost votat online 

de 7.000 de persoane.  

Premiul Inițiativa România & Friends, în valoare de 1.000 de euro, bani proveniți din donații speciale ale 

donatorilor IR, a fost acordat filmului „Corupția ucide – Lady Justice”. 

SITE-UL:  

42.000 de utilizatori unici au efectuat în cele 2 luni 53.000 de vizite. Favorita a fost pagina de quiz, cu 

15.000 de vizite. Utilizatorii provin în proporție de 34% din categoria de vârstă 25-34 de ani și 27% din 

categoria 18-24 de ani.  

SOCIAL MEDIA: 

Proiectul a fost promovat amplu pe pagina de Facebook a Inițiativei România unde a atins, în 2 luni 

1.150.000 de persoane. Filmele premiate au avut și sute de mii de vizualizări la postarea pe Facebook. 

CONTRIBUȚIE IR: 

Voluntarii Inițiativa România au contribuit masiv la proiect, echipa totală numărând 20 de oameni care 

au însumat 1.150 de ore de muncă benevolă. Estimăm această valoare la cel puțin 14.000 de euro, 

având în vedere că o mare parte din muncă este calificată.  

 

5. Parteneri 

Proiectul a fost posibil cu sprijinul câtorva parteneri și finanțatori mari: 

• Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF) a contribuit cu un total de 23.500 de euro în 

2017 (din care 6.000 pentru Gala Anticorupție și 7.500 buget de premii) și continuă să susțină 

acest proiect în 2018. De altfel, proiectul a fost inclus de Fundație în broșura anuală de bune 

practici și proiecte care se distribuie în toate cele 62 de țări în care FNF este prezentă.  

• Ambasada Franței la București a contribuit cu un premiu în valoare de 1.000 de euro. 

• Ambasada Canadei a contribuit cu 800 de euro în 2017, care au fost utilizați pentru crearea 

personajelor Heroes & Villains de pe site. În 2018, ambasada a finanțat proiectul Roadshow 

Once cu echivalentul a 3.500 de euro.  
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• Borsec a contribuit cu 1.000 de euro, acordând premiul publicului. 

• Cramele Rotenberg au furnizat vinul de la Gală.  

Parteneri media: Vice și Rock FM.  

Parteneri de Gală: Quantic Club. 

Apariții media  

Vice: https://www.vice.com/ro/article/a37eyk/am-vorbit-cu-kovesi-despre-colectiv-anticoruptie-

si-hartuire-sexuala  

Ziare.com: http://www.ziare.com/laura-codruta-kovesi/dna/kovesi-critica-dur-proiectul-legilor-justitiei-

daca-doriti-sa-ne-intoarcem-in-urma-cu-10-15-ani-1486971 

http://www.ziare.com/stiri/anticoruptie/concurs-de-scurtmetraje-anticoruptie-cu-premii-de-9-000-de-euro-1485960  

IQads: https://www.iqads.ro/articol/40624/a-fost-odata-ca-niciodata-o-tara-care-voia-sa-se-faca-

bine  

Radio România Cultural : http://www.rador.ro/2017/12/21/cat-ne-costa-coruptia-premiul-pentru-cel-

mai-bun-scurtmetraj-romanesc-anticoruptie/ 

 

 

 

 

https://www.vice.com/ro/article/a37eyk/am-vorbit-cu-kovesi-despre-colectiv-anticoruptie-si-hartuire-sexuala
https://www.vice.com/ro/article/a37eyk/am-vorbit-cu-kovesi-despre-colectiv-anticoruptie-si-hartuire-sexuala
http://www.ziare.com/laura-codruta-kovesi/dna/kovesi-critica-dur-proiectul-legilor-justitiei-daca-doriti-sa-ne-intoarcem-in-urma-cu-10-15-ani-1486971
http://www.ziare.com/laura-codruta-kovesi/dna/kovesi-critica-dur-proiectul-legilor-justitiei-daca-doriti-sa-ne-intoarcem-in-urma-cu-10-15-ani-1486971
http://www.ziare.com/stiri/anticoruptie/concurs-de-scurtmetraje-anticoruptie-cu-premii-de-9-000-de-euro-1485960
https://www.iqads.ro/articol/40624/a-fost-odata-ca-niciodata-o-tara-care-voia-sa-se-faca-bine
https://www.iqads.ro/articol/40624/a-fost-odata-ca-niciodata-o-tara-care-voia-sa-se-faca-bine
http://www.rador.ro/2017/12/21/cat-ne-costa-coruptia-premiul-pentru-cel-mai-bun-scurtmetraj-romanesc-anticoruptie/
http://www.rador.ro/2017/12/21/cat-ne-costa-coruptia-premiul-pentru-cel-mai-bun-scurtmetraj-romanesc-anticoruptie/
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Harta Banilor Publici           

 

 

De ce Harta Banilor Publici? 

Potrivit Transparency International, Romania se confruntă cu „corupție endemică” în sectorul public, 

având un scor de 48 în 2016 (în prima jumătate a valorilor scalei de evaluare). În 2017, Raportul MCV 

menționa: „Corupția la nivel mic și mediu este percepută ca o problemă larg răspândită în România, cu 

consecințe pentru dezvoltarea economică și socială a țării.” Deși s-au înregistrat progrese în ceea ce 

privește efectele corupției, nu au fost încă dezvoltate suficiente mecanisme de prevenție a corupției, 

Finalul Galei Once Upon a Time in Romania.  

În poză, Excelența Sa, doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze, domnul Christopher 

Duggan, Consilier Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova, membri ai juriului Once 

Upon a Time in Romania: Irina Margareta Nistor, Tedy Necula, Brândușa Armanca, Raimar Wagner 

reprezentând Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, Lucian Mândruță – moderatorul evenimentului, 

finaliștii concursului Once Upon a Time in Romania.  
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precum lipsa de transparență și de responsabilitate a instituțiilor publice, nivelul mic de implicare și 

participare civică la decizia publică. În ceea ce privește lipsa de transparență, deși Guvernul publică pe 

data.gov.ro seturi de date în formate prelucrabile, fișierele de achiziții publice nu sunt publicate într-un 

format care să permită vizualizarea lor fără cunoștințe analitice avansate și fără instrumente 

specializate, limitând audiența la un număr foarte restrâns de persoane.  

Ce face Harta Banilor Publici? 

Harta Banilor Publici ajută la creșterea transparenței integrității și responsabilității instituțiilor publice în 

sfera achizițiilor publice. 

1. Este o soluție multi-platformă (web, Android, iOS), interactivă, care pune la dispoziția 

utilizatorilor date privind achizițiile publice încheiate de toate instituțiile din România începând 

cu anul 2007.  

2. Prezintă datele într-un format ușor de citit, prelucrabil, luând în considerare normele moderne 

de experiență a utilizatorului.  

3. Permite realizarea de analize financiare privind achizițiile publice ale companiilor câștigătoare și 

a autorităților contractante.  

 

HBP răspunde și unui obiectiv de dezvoltare organizațională al Inițiativei România: 

Construcția / consolidarea unei rețele naționale de grupuri civice (Contract România) care doresc să 

reorienteze decizia publică și administrativă către cetățean și care promovează guvernarea deschisă. 

Proiectul propus le va oferi un instrument de acțiune și analiză a achizițiilor publice la nivel local. 

 

Aspecte inovatoare la Harta Banilor Publici 

1. Datele puse la dispoziția publicului de către HBP sunt curățate – caracteristică unică: erorile de 

introducere a datelor și formatare sunt corectate prin compararea și verificarea acestora cu alte 

surse de informare. În lipsa acestei acțiuni, datele statistice despre cumulul de contracte și 

valoarea achizițiilor publice sunt eronate.  

2. Funcția de geo-locație pentru versiunile de mobil: vizualizarea tuturor contractelor de achiziții 

publice încheiate de autoritățile contractante din proximitatea utilizatorului.  

3. Funcția de creare de rapoarte personalizate pentru versiunea web.  

Harta Banilor Publici a început cu construcția unei versiuni minime de produs, în 2016, pentru 

telefoanele Android.  

În 2017, proiectul a câștigat premiul al doilea în cadrul concursului European Resource Bank, premiu ce a 

constat în suma de 2.000 de euro. Suma câștigată a fost utilizată pentru a continua dezvoltarea aplicației 

și pentru a sprijini lansarea aplicației printr-un eveniment offline în 2018.  

În 2017, s-au alăturat echipei:  

• George Șerbănescu – Dezvoltator web backend HBP 
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• George Barbăroșie – Dezvoltator al interfeței web a HBP 

Echipa completă poate fi cunoscută aici: https://www.hartabanilorpublici.ro/default/info  

În 2017, echipa HBP a structurat datele, a construit o bază nouă de date și a construit back-endul pentru 

versiunile de mobil ale aplicației. 

Varianta demo a aplicației a fost premiată atât la nivel național, cât și internațional de către:  

• Guvernul României în 2016, în cadrul unui concurs organizat de Parteneriatului pentru 

Guvernare Deschisă (OGP Romania)  

• Mobile Awards Romania (2016) 

• Transparency Camp Europe (iunie 2016) 

• Webstock Awards Romania (2016) 

• European Resource Bank (aprilie 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegul nostru Claudiu Ghioc, la Podgorica, aprilie 2017, înainte de startul competiției 

Dragons' Den din cadrul European Resource Bank Meeting 2017. 

https://www.hartabanilorpublici.ro/default/info
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Alegeriparlamentare2016.ro 

 

Descriere proiect 

AP16 (www.alegeriparlamentare2016.ro) este cel mai amplu proiect din ultimii 26 de ani de informare 

publică electorală și de prezentare a candidaților, a partidelor, a programelor de guvernare, a istoriei 

politice a partidelor și a rezultatelor electorale din 1990 până astăzi, a drepturilor și a obligațiilor legale 

ale alegătorului în ziua votului. AP16 este un ghid complet al alegătorului la alegerile parlamentare din 

11 decembrie 2016. 

Inițiativa România a estimat generos un număr de 746 de candidați cu șanse de a intra în Parlament 

(zonă eligibilă), pe baza sondajelor de opinie realizate până la data de 14 noiembrie 2016. Este vorba 

de 220 de candidați PSD, 188 de candidați PNL, 104 candidați USR, 101 candidați ALDE, 96 de candidați 

PMP și 37 de candidați UDMR. Pentru fiecare dintre candidați s-a făcut o evaluare de risc pe baza 

informațiilor privind integritatea (e.g. probleme penale, incompatibilități, conflicte de interese sau alte 

fapte grave), atitudinea față de statul de drept (e.g. inițiative legislative de amputare a puterii 

judecătorești sau de dezincriminare a unor fapte penale în interes partinic, voturi împotriva cererilor 

parchetelor de ridicare a imunității parlamentarilor) și traseismul politic. 

 

Proiectul AP16 conține: 

• Profilurile a 746 de candidați (220 de candidați PSD, 188 de candidați PNL, 104 candidați USR, 

101 candidați ALDE, 96 de candidați PMP, 37 de candidați UDMR), în care prezentăm: 

▪ Evaluare de risc (minim, mediu sau ridicat) pentru fiecare candidat, pe baza informațiilor 

privind integritatea (e.g. problemele penale, incompatibilități, conflicte de interese),  

▪ respectul față de statul de drept (e.g. inițiative legislative de amputare a puterii 

judecătorești sau de dezincriminare a unor fapte penale în interes partinic, voturi împotriva 

cererilor parchetelor de ridicare a imunității parlamentarilor) 

▪ și traseismul politic; 

• CV-urile complete pentru 11 partide (orientare ideologică, afiliere internațională, președinții de 

la înființare până astăzi, rezultatele partidului la toate alegerile la care a participat, evenimente 

definitorii din istoria partidului); 

• Sintezele a 11 programe de guvernare (sau politice) ale partidelor care participă la alegeri; 

• Istoria alegerilor parlamentare din 1990 până în 2016; 

• Infografic al fuziunilor și sciziunilor principalelor partide din 1990 până astăzi; 

• Ghid al alegătorului care este o sinteză și o prezentare într-o formă simplă și atractivă a 

informațiilor de care are nevoie orice alegător în ziua votului; 

http://www.alegeriparlamentare2016.ro/
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• Blog – secțiune de opinii și informații. 

 

Rezultate  

Proiectul a primit în doar două săptămâni vizitele a 125.000 de utilizatori unici, iar postările pe Facebook 

cu referire la acest proiecte au ajuns la milioane de români. 

Site-ul a fost primul rezultat pe Google România, în zilele premergătoare alegerilor parlamentare și în 

ziua alegerilor, la căutarea mai multor cuvinte cheie pe subiectul alegerilor.  

Apariții media 

Adevărul: https://adevarul.ro/news/politica/analiza-initiativa-romania-partidele-cei-mai-penali-traseisti-

aflati-listele-parlamentare-1_583c06845ab6550cb8ec70da/index.html  

Hotnews: https://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_parlamentare_2016-21438286-site-gandit-ghid-

complet-alegatorului-alegerile-parlamentare-lansat-initiativa-romania-sute-candidati-penali-

incompatibili-inamici-statului-drept-vor-ajunga-parlament.htm  

Antena 3: https://www.antena3.ro/actualitate/alegeri-parlamentare-2016-topul-partidelor-cu-

candidati-penali-388104.html  

Al Jazeera International: https://www.aljazeera.com/news/2016/12/romanians-parliamentary-election-

161211093845302.html 

 

 

 

https://adevarul.ro/news/politica/analiza-initiativa-romania-partidele-cei-mai-penali-traseisti-aflati-listele-parlamentare-1_583c06845ab6550cb8ec70da/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/analiza-initiativa-romania-partidele-cei-mai-penali-traseisti-aflati-listele-parlamentare-1_583c06845ab6550cb8ec70da/index.html
https://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_parlamentare_2016-21438286-site-gandit-ghid-complet-alegatorului-alegerile-parlamentare-lansat-initiativa-romania-sute-candidati-penali-incompatibili-inamici-statului-drept-vor-ajunga-parlament.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_parlamentare_2016-21438286-site-gandit-ghid-complet-alegatorului-alegerile-parlamentare-lansat-initiativa-romania-sute-candidati-penali-incompatibili-inamici-statului-drept-vor-ajunga-parlament.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_parlamentare_2016-21438286-site-gandit-ghid-complet-alegatorului-alegerile-parlamentare-lansat-initiativa-romania-sute-candidati-penali-incompatibili-inamici-statului-drept-vor-ajunga-parlament.htm
https://www.antena3.ro/actualitate/alegeri-parlamentare-2016-topul-partidelor-cu-candidati-penali-388104.html
https://www.antena3.ro/actualitate/alegeri-parlamentare-2016-topul-partidelor-cu-candidati-penali-388104.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/12/romanians-parliamentary-election-161211093845302.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/12/romanians-parliamentary-election-161211093845302.html
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Contract România                     

www.contractromania.ro  

1. De ce? The challenge 

Ultimii ani s-au remarcat printr-o reacție puternică a cetățenilor la încercările succesive de a stopa lupta 

anticorupție și la exacerbarea discursului antidemocratic. Tragedia de la Colectiv a coagulat spiritul civic 

al multor cetățeni care s-au hotărât, post-Colectiv, să se implice mai mult în decizia publică și să se 

organizeze în mișcări civice ca reacție la corupție, la lipsa de transparență și de responsabilitate în 

guvernarea locală și națională, la deficitul democratic și monopolul deciziei administrative, concentrate 

în București în disprețul comunităților locale. 

 

2016 a demonstrat că acest spațiu civic, nou creat, avea nevoie de un cadru de colaborare și acțiune 

comună și de o coordonare la nivel național a grupurilor civice locale. 

2. Ipoteza 

Împreună suntem mai puternici. Era necesară așadar crearea unei structuri naționale civice permanente, 

nepartinice, care să depășească rolul de avertizor și atitudinea reactivă punctuală și care să-și propună 

obiective pe termen mediu și lung: 

1. Crearea și operaționalizarea unei rețele naționale de grupuri civice în toate județele țării 

și municipiul București, precum și în diaspora, capabile să acționeze sau să reacționeze 

cu privire la teme și proiecte de interes național;  

2. Apărarea independenței justiției și luptei împotriva corupției;  

3. Apărarea și promovarea libertăților individuale și caracterului laic al statului;  

4. Liberalizarea și reforma legislației electorale și a finanțării partidelor politice până la 

alegerile pentru Parlamentul European din 2019. 

 

3. Soluția  

Soluția elaborată de Inițiativa România împreună cu grupurile fondatoare este Platforma Contract 

România – o structură nepartinică, o rețea neurală, descentralizată și dinamică, adaptabilă la necesitățile 

momentului. Nodurile rețelei sunt grupuri civice independente, formale sau informale, legate prin valori 

și un număr minimal de obiective comune. 

4. Rezultate 

Primii pași pe care i-am făcut în 2017 în proiectul Contract România sunt:  

http://www.contractromania.ro/
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1. Elaborarea și adoptarea unui document organizatoric care să prevadă regulile, procedurile și 

instrumentele de decizie și comunicare internă, precum și criteriile de acceptare a noi organizații 

membre ale platformei;  
2. Consolidarea platformei și recrutarea de noi membri în Contract România. La finele anul 2017, 

Contract România era compusă din 23 de grupuri membre și 3 grupuri partenere; 

3. Organizarea a trei întâlniri naționale a grupurilor civice membri, pre și post-lansare platformă. La 

ultimul eveniment, din octombrie 2017, au participat peste 120 de activiști civici din 26 de 

organizații civice; 

4. Deschiderea dialogului și a negocierilor cu partidele și grupurile parlamentare pentru 

implementarea unei foi de parcurs redactate de platforma Contract România și care reprezintă 

poziția comună a grupurilor civice membre cu privire la prioritățile țării; 

5. Zeci de luări de poziție, comunicate și scrisori deschise reprezentând poziția comună a grupurilor 

civice membre cu privire la teme de interes național adresate autorităților publice, ambasadelor, 

Parlamentului European, Comisiei Europene sau Departamentului de stat; 

6. Întâlniri cu prim-ministrul Guvernului României, Administrația Prezidențială, ambasadori la 

București și lideri ai partidelor parlamentare. 

 

5. Cu cine lucrăm 

În Platforma Contract România, Inițiativa România lucrează în prezent cu următoarele organizații: 

1. Aradul Civic 

2. CIVICA (Iași) 

3. Institutul pentru Politici Publice (IPP) 

4. Inițiativa Craiova 

5. #Rezist Milano 

6. Oradea Civică 

7. #Rezist Zurich 

8. VedemJust 

9. Acțiunea Civică Galați 

10. Curățăm Galațiul 

11. Ștafeta Steagului UE 

12. Rădăuțiul Civic 

13. #activ AG Pitești 

14. Evident Deva 

15. Eu Ro Aleg 2.0 

16. Reactiv Brașov 

17. Inițiativa Timișoara 

18. Umbrela Anticorupție Cluj 

19. Mureșul Civic 

20. Brașovul Civic 
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De asemenea, Inițiativa România lucrează cu partenerii: Geeks for Democracy, #REZISTENTA, Corupția 

Ucide, Vă Vedem din Sibiu.  

Apariții media 

TVR: http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-

luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view  

Adevărul Live: http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--

inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view  

Revista 22: http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--

inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view  

Realitatea TV:  

 

Presa locală: https://www.oradesibiu.ro/2017/10/13/cele-mai-mari-grupuri-civice-din-romania-se-

intalnesc-la-sibiu/  

 

 

 

 

Domnul Preston Savarese, Ofițer Anticorupție, Ambasada 

Statelor Unite ale Americii, vorbind la lansarea Contract 

România, 22 mai 2017 

http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view
http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view
http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view
http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view
http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view
http://stiri.tvr.ro/a--i-reu--it--ne-a--i-unit----contract-romania--o-platforma-pentru-sus--inerea-luptei-impotriva-corup--iei_818014.html#view
https://www.oradesibiu.ro/2017/10/13/cele-mai-mari-grupuri-civice-din-romania-se-intalnesc-la-sibiu/
https://www.oradesibiu.ro/2017/10/13/cele-mai-mari-grupuri-civice-din-romania-se-intalnesc-la-sibiu/
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Proiecte care continuă în 2018 
După doi ani de la înființare, Inițiativa România și-a definit în februarie 2018 obiectivele pe termen 

scurt, până la sfârșitul anului 2020:  

• Proiectele / instrumentele de informare și educare IR ating 50% dintre cetățenii care sunt 

interesați de o clasă politică onestă și competentă 

• IR sprijină, coalizează și colaborează cu 150 de comunități locale din România.   

Proiectele-fanion ale Inițiativei România care continuă în 2018 după lansarea lor în anii anteriori 

sunt:  

1. Harta Banilor Publici – definitivarea aplicațiilor web, Android și iOS, lansarea aplicației și 

evenimente tematice în comunități, alături de jurnaliști și parteneri civici locali, pentru a încuraja 

implicarea oamenilor în monitorizarea modului în care se cheltuiesc banii publici. HBP conține 

licitațiile și achizițiile directe a peste 13.000 de instituții publice în ultimii 10 ani.  

2. Contract România – continuă extinderea rețelei de mișcări civice și dezvoltarea capacității 

coaliției de a colabora și reacționa. Împreună cu partenerii săi civici și politici, CR va lansa 

inițiativa legislativă de reformă electorală.  

Domnul Daniel Kaddik, Director proiecte, Fundația Friedrich 

Naumann pentru Libertate, vorbind la lansarea platformei 

Contract România, 22 mai 2017 
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3. Once Upon a Time in Romania, ediția a doua – proiectul lansat în 2017 continuă cu o serie de 

evenimente civice tip caravană. Roadshow-ul Once, intitulat „Ceai de făcut împotriva corupției”, 

conectează comunități și oameni implicați în 7 orașe din România: Craiova, Sibiu, Iași, Roman, 

Timișoara, Cluj-Napoca și Hunedoara. Fiecare dintre evenimente este gândit ca o seară de 

proiecție de filme și discuții libere și realizat în parteneriat cu mișcări civice locale, mai ales 

membre ale Contract România. Cea de-a doua ediție Once va fi lansată în toamna 2018 cu un 

nou concurs și noutăți.  

4. Informare și educație electorală – în pregătirea anului de alegeri 2019, IR va relansa site-ul și 

proiectul www.alegeriparlamentare2016.ro completându-l cu informații despre alegerile 

europarlamentare și prezidențiale.  

5. Târgul partidelor politice – lansat pentru prima dată în 2016, târgul va fi reluat în toamna 2018 

pentru a invita cetățenii să intre în contact direct cu partidele politice, mai ales partidele noi.  

6. Construcție și parteneriate IR – organizația continuă și în 2018 dezvoltarea proprie, primind 

membri noi, dezvoltând oamenii proprii (voluntarii IR), promovând colaborarea cu aliații săi 

strategici. Noul website IR va fi conceput și lansat. 

 

Construcții de coaliții 
#Ați reușit, ne-ați unit  

De ce?  

Disputele dintre stânga și dreapta, între guvern și societatea civilă au sens și sunt fertile dacă regulile 

jocului sunt respectate de toți. De stânga, de centru sau de dreapta, progresiști sau conservatori, dacă 

suntem democrați avem cu toții obligația de a apăra regulile democratice mai înainte și mai presus de 

orice altceva. Și de a le apăra împreună. Și de a promova împreună o agendă pentru democrație. 

În viziunea IR, România este o țară a comunităților puternice unite prin solidaritate, unde democrația, 

statul de drept și transparența prevalează. Credem că nevoile românilor și ale țării nu își găsesc răspunsuri 

valide în autoritarism și corupție, în interdicții pentru minorități, în minciună, ură și isterie. Toate acestea 

vor perpetua problemele reale care afectează viața oamenilor: jaful sau risipa banului public, lipsa de 

transparență și de responsabilitate în guvernarea locală și națională, deficitul democratic al partidelor 

politice parlamentare, monopolul deciziei politice concentrate în București în disprețul comunităților 

locale, limitarea libertății indivizilor și a comunităților de a se asocia și a-și susține interesele în mod 

eficient (de exemplu, legislația electorală restrictivă).  

Credem de asemenea că pentru a începe să scriem și să aducem la viață o Agendă pentru Democrație și 

viziunea despre România în care vrem sa trăim în următorii ani: democratică, dreaptă, în care legea este 

egală pentru toți, cu o autentică separare a puterilor în stat, europeană și euroatlantică, în care vocea 

cetățenilor și comunităților este auzită, respectată și reprezentată la nivel politic, construcția de coaliții și 

reconstrucția țesutului social prin comunități locale sunt un pilon esențial.   

Proiecte 

http://www.alegeriparlamentare2016.ro/
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Acțiunile de construcție de coaliții și comunități locale începute de IR în 2016 s-au materializat în mai 2017 

prin lansarea Contract România – o platformă națională deschisă grupurilor civice 

(http://www.contractromania.ro/). La finele anului, Contract România era compusă din 22 grupuri 

membre.  

În acest cadru am organizat trei întâlniri naționale de lucru a grupurilor civice membre, pre și post lansare 

platformă, întâlniri la care au participat în calitate de invitați alte 3 organizații civice, non-membre CR. În 

octombrie 2017, la ultimul eveniment din an, am fost împreună 100 civici din 22 organizații civice.  

Unul dintre proiectele puse pe Agenda pentru Democrație a Contract România și demarat în 2017 este 

Reforma legilor electorale. La acest moment, proiectul cuprinde 24 de organizații civice și 3 partide 

democratice (POL, USR, RO+), 17 membri ai Comitetului de inițiativă și 4 specialiști care lucrează la scrierea 

proiectului de lege: Ovidiu Voicu (Centrul pentru Inovare Publică), George Jiglau (Centrul pentru Studiul 

Democrației), Andrei Lupu (România 100) și Felix Ardelean (Inițiativa România).  

Pornim împreună procedurile pentru o inițiativă cetățenească pentru a duce în Parlament un proiect de 

lege de reformă a legislației electorale care să deschidă competiția politică, să dea acces cetățenilor la 

politică și să multiplice ofertele politice.  

 

Tot în 2017, alături de alte 100 de organizații civice, am lansat Platforma RESPECT, Platforma pentru 

drepturi și libertăți. 

 

 

  

Octombrie 2017, Sibiu, Debutul întâlnirii grupurilor civice din Contract 

România și partenerii 

https://platformarespect.ro/


 

23Inițiativa România                       Raport de Activitate 2017                                  www.initiativaromania.ro 
 

Luări de poziție (Comunicare publică) 2015-
2017 
 

 

Data Comunicat presă  Link pe site IR # Reacții 

generate 

online 

04.11.2015 Ziua în care renunțăm e ziua în care 

murim. 

https://www.initiativaromania.ro/ziua

-in-care-renuntam-e-ziua-in-care-

murim 

537 

reacții FB 

05.11.2015 Consiliul local al Sectorului 4 (CLS4) poartă 

și el o responsabilitate pentru tragedia din 

Colectiv. 

https://www.initiativaromania.ro/ini_i

ativa_rom_nia_comunicat_de_pres_0

5_11_2015 

? 

06.11.2015 Inițiativa România, la consultările de la 

Cotroceni. Ce vom spune Președintelui. 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-la-consultarile-de-la-

cotroceni-ce-vom-spune-presedintelui 

789 

reacții FB 

07.11.2015 Inițiativa România, la discuțiile de la 

Cotroceni dintre societatea civilă și Klaus 

Iohannis 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-dupa-consultarile-de-la-

cotroceni-cu-societatea-civila 

44 reacții 

FB 

08.11.2015 Viața e o prioritate, apel la transparență https://www.initiativaromania.ro/viat

a-e-o-prioritate-apel-la-transparenta 

373 

reacții FB 

09.11.2015 Apel către Președinte – Vrem integritate și 

competență în politică! 

https://www.initiativaromania.ro/apel

-catre-presedinte-vrem-integritate-si-

competenta-in-politica 

138 

reacții FB 

13.11.2015 Inițiativa România cere partidelor 

delimitarea de politicienii corupți 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-cere-partidelor-

delimitarea-de-politicienii-corupti 

1.300 

reacții FB 

19.11.2015 Invităm Guvernul la dialog și acțiune 

pentru reformă electorală. Cerem 

partidelor să sprijine reformarea legislației 

electorale până la finalul lui 2015. 

https://www.initiativaromania.ro/invit

am-guvernul-la-dialog-si-actiune-

pentru-reforma-electorala-cerem-

partidelor-sa-sprijine-reformarea-

legislatiei-electorale-pana-la-finalul-

lui-2015 

200 

reacții FB 

https://www.initiativaromania.ro/ziua-in-care-renuntam-e-ziua-in-care-murim
https://www.initiativaromania.ro/ziua-in-care-renuntam-e-ziua-in-care-murim
https://www.initiativaromania.ro/ziua-in-care-renuntam-e-ziua-in-care-murim
https://www.initiativaromania.ro/ini_iativa_rom_nia_comunicat_de_pres_05_11_2015
https://www.initiativaromania.ro/ini_iativa_rom_nia_comunicat_de_pres_05_11_2015
https://www.initiativaromania.ro/ini_iativa_rom_nia_comunicat_de_pres_05_11_2015
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-la-consultarile-de-la-cotroceni-ce-vom-spune-presedintelui
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-la-consultarile-de-la-cotroceni-ce-vom-spune-presedintelui
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-la-consultarile-de-la-cotroceni-ce-vom-spune-presedintelui
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-dupa-consultarile-de-la-cotroceni-cu-societatea-civila
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-dupa-consultarile-de-la-cotroceni-cu-societatea-civila
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-dupa-consultarile-de-la-cotroceni-cu-societatea-civila
https://www.initiativaromania.ro/viata-e-o-prioritate-apel-la-transparenta
https://www.initiativaromania.ro/viata-e-o-prioritate-apel-la-transparenta
https://www.initiativaromania.ro/apel-catre-presedinte-vrem-integritate-si-competenta-in-politica
https://www.initiativaromania.ro/apel-catre-presedinte-vrem-integritate-si-competenta-in-politica
https://www.initiativaromania.ro/apel-catre-presedinte-vrem-integritate-si-competenta-in-politica
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-cere-partidelor-delimitarea-de-politicienii-corupti
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-cere-partidelor-delimitarea-de-politicienii-corupti
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-cere-partidelor-delimitarea-de-politicienii-corupti
https://www.initiativaromania.ro/invitam-guvernul-la-dialog-si-actiune-pentru-reforma-electorala-cerem-partidelor-sa-sprijine-reformarea-legislatiei-electorale-pana-la-finalul-lui-2015
https://www.initiativaromania.ro/invitam-guvernul-la-dialog-si-actiune-pentru-reforma-electorala-cerem-partidelor-sa-sprijine-reformarea-legislatiei-electorale-pana-la-finalul-lui-2015
https://www.initiativaromania.ro/invitam-guvernul-la-dialog-si-actiune-pentru-reforma-electorala-cerem-partidelor-sa-sprijine-reformarea-legislatiei-electorale-pana-la-finalul-lui-2015
https://www.initiativaromania.ro/invitam-guvernul-la-dialog-si-actiune-pentru-reforma-electorala-cerem-partidelor-sa-sprijine-reformarea-legislatiei-electorale-pana-la-finalul-lui-2015
https://www.initiativaromania.ro/invitam-guvernul-la-dialog-si-actiune-pentru-reforma-electorala-cerem-partidelor-sa-sprijine-reformarea-legislatiei-electorale-pana-la-finalul-lui-2015
https://www.initiativaromania.ro/invitam-guvernul-la-dialog-si-actiune-pentru-reforma-electorala-cerem-partidelor-sa-sprijine-reformarea-legislatiei-electorale-pana-la-finalul-lui-2015
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24.11.2015 Apel la construcția unei Platforme a 

oamenilor onești pentru alegerile locale 

din București 

https://www.initiativaromania.ro/apel

-la-constructia-unei-platforme-a-

oamenilor-onesti-pentru-alegerile-

locale-din-bucuresti 

227 

reacții FB 

02.12.2015 Revenirea la alegerile în două tururi 

pentru alegerea primarilor nu este doar 

constituțională, ci o obligație democratică 

https://www.initiativaromania.ro/306

/revenirea-la-alegerile-in-doua-tururi-

pentru-alegerea-primarilor-nu-este-

doar-constitutionala-ci-o-obligatie-

democratica 

? 

08.12.2015 Tentativă în Senat de restrângere a 

libertății presei 

https://www.initiativaromania.ro/tent

ativa-in-senat-de-restrangere-a-

libertatii-presei 

  

11.12.2015 Inițiativa România la Cotroceni https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-la-cotroceni 

  

14.12.2015 Inițiativa România, discuții la Guvern 

despre modificarea legislației electorale 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-discutii-la-guvern-

despre-modificarea-legislatiei-

electorale 

  

15.12.2015 Răspuns președintelui PSD, Liviu Dragnea: 

dezbaterea privind alegerile în două tururi 

rămâne deschisă 

https://www.initiativaromania.ro/rasp

uns-presedintelui-psd-liviu-dragnea-

dezbaterea-privind-alegerile-in-doua-

tururi-ramane-deschisa 

  

16.12.2015 Domnul Raed Arafat răspunde după 39 de 

zile ofertei de ajutor a Inițiativei România 

https://www.initiativaromania.ro/rae

d-arafat-raspunde-dupa-39-de-zile-

colectiv 

  

04.01.2016 Cât ne costă incapacitatea Primăriei 

București de a duce proiectele europene la 

bun sfârșit? 

https://www.initiativaromania.ro/cat-

ne-costa-incapacitatea-pmb-de-a-

duce-proiectele-europene-la-bun-

sfarsit 

  

21.01.2016 Inițiativa România susține lupta 

anticorupție a cetățenilor moldoveni 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-sprijina-statul-de-drept-

chisinau 

  

22.01.2016 Ne unim pentru București https://www.initiativaromania.ro/ne-

unim-pentru-bucuresti 

  

26.01.2016 S.O.S. București 2021 – Capitală Culturală 

Europeană 

https://www.initiativaromania.ro/s-o-

s-bucuresti-2021-capitala-culturala-

europeana 

  

https://www.initiativaromania.ro/apel-la-constructia-unei-platforme-a-oamenilor-onesti-pentru-alegerile-locale-din-bucuresti
https://www.initiativaromania.ro/apel-la-constructia-unei-platforme-a-oamenilor-onesti-pentru-alegerile-locale-din-bucuresti
https://www.initiativaromania.ro/apel-la-constructia-unei-platforme-a-oamenilor-onesti-pentru-alegerile-locale-din-bucuresti
https://www.initiativaromania.ro/apel-la-constructia-unei-platforme-a-oamenilor-onesti-pentru-alegerile-locale-din-bucuresti
https://www.initiativaromania.ro/306/revenirea-la-alegerile-in-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor-nu-este-doar-constitutionala-ci-o-obligatie-democratica
https://www.initiativaromania.ro/306/revenirea-la-alegerile-in-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor-nu-este-doar-constitutionala-ci-o-obligatie-democratica
https://www.initiativaromania.ro/306/revenirea-la-alegerile-in-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor-nu-este-doar-constitutionala-ci-o-obligatie-democratica
https://www.initiativaromania.ro/306/revenirea-la-alegerile-in-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor-nu-este-doar-constitutionala-ci-o-obligatie-democratica
https://www.initiativaromania.ro/306/revenirea-la-alegerile-in-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor-nu-este-doar-constitutionala-ci-o-obligatie-democratica
https://www.initiativaromania.ro/tentativa-in-senat-de-restrangere-a-libertatii-presei
https://www.initiativaromania.ro/tentativa-in-senat-de-restrangere-a-libertatii-presei
https://www.initiativaromania.ro/tentativa-in-senat-de-restrangere-a-libertatii-presei
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-la-cotroceni
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-la-cotroceni
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-discutii-la-guvern-despre-modificarea-legislatiei-electorale
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-discutii-la-guvern-despre-modificarea-legislatiei-electorale
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-discutii-la-guvern-despre-modificarea-legislatiei-electorale
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-discutii-la-guvern-despre-modificarea-legislatiei-electorale
https://www.initiativaromania.ro/raspuns-presedintelui-psd-liviu-dragnea-dezbaterea-privind-alegerile-in-doua-tururi-ramane-deschisa
https://www.initiativaromania.ro/raspuns-presedintelui-psd-liviu-dragnea-dezbaterea-privind-alegerile-in-doua-tururi-ramane-deschisa
https://www.initiativaromania.ro/raspuns-presedintelui-psd-liviu-dragnea-dezbaterea-privind-alegerile-in-doua-tururi-ramane-deschisa
https://www.initiativaromania.ro/raspuns-presedintelui-psd-liviu-dragnea-dezbaterea-privind-alegerile-in-doua-tururi-ramane-deschisa
https://www.initiativaromania.ro/raed-arafat-raspunde-dupa-39-de-zile-colectiv
https://www.initiativaromania.ro/raed-arafat-raspunde-dupa-39-de-zile-colectiv
https://www.initiativaromania.ro/raed-arafat-raspunde-dupa-39-de-zile-colectiv
https://www.initiativaromania.ro/cat-ne-costa-incapacitatea-pmb-de-a-duce-proiectele-europene-la-bun-sfarsit
https://www.initiativaromania.ro/cat-ne-costa-incapacitatea-pmb-de-a-duce-proiectele-europene-la-bun-sfarsit
https://www.initiativaromania.ro/cat-ne-costa-incapacitatea-pmb-de-a-duce-proiectele-europene-la-bun-sfarsit
https://www.initiativaromania.ro/cat-ne-costa-incapacitatea-pmb-de-a-duce-proiectele-europene-la-bun-sfarsit
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-sprijina-statul-de-drept-chisinau
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-sprijina-statul-de-drept-chisinau
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-sprijina-statul-de-drept-chisinau
https://www.initiativaromania.ro/ne-unim-pentru-bucuresti
https://www.initiativaromania.ro/ne-unim-pentru-bucuresti
https://www.initiativaromania.ro/s-o-s-bucuresti-2021-capitala-culturala-europeana
https://www.initiativaromania.ro/s-o-s-bucuresti-2021-capitala-culturala-europeana
https://www.initiativaromania.ro/s-o-s-bucuresti-2021-capitala-culturala-europeana
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28.01.2016 Sesizare Comisia de la Veneția pentru un 

punct de vedere privind revenirea la două 

tururi de scrutin pentru alegerea 

primarilor 

https://www.initiativaromania.ro/sesi

zare-comisia-venetia-doua-tururi-

pentru-alegerea-primarilor 

48 reacții 

FB 

04.02.2016 Guvernul refuză să sesizeze Comisia de la 

Veneția 

https://www.initiativaromania.ro/guv

ernul-refuza-sesizare-comisia-venetia 

  

10.02.2016 Semnal de alarmă – Mogoșoaia. Primarul 

PNL al Bucureștiului politizează instituțiile 

culturale 

https://www.initiativaromania.ro/sem

nal-de-alarma-mogosoaia 

  

12.02.2016 Dialog pentru România. Primăvara politică 

a societății civile 

https://www.initiativaromania.ro/pri

mavara-politica-a-societatii-civile 

44 reacții 

FB 

18.02.2016 Solicitările și poziția Inițiativei România 

după declarațiile participanților la 

dezbaterea „Dialog pentru România” 

https://www.initiativaromania.ro/solic

itari-initiativa-romania-dezbatere 

  

19.02.2016 Pentru o platformă comună a partidelor și 

candidaților integri 

https://www.initiativaromania.ro/apel

-platforma-comuna-a-partidelor 

243 

reacții FB 

09.03.2016 Inițiativa România, premiată de Guvernul 

României 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-premiata-de-guvernul-

romaniei 

  

21.03.2016 Concluzii întâlnire Inițiativa România cu 

Ciprian Ciucu și Nicușor Dan. Poziția și 

viitorul IR 

https://www.initiativaromania.ro/con

cluzii-intalnire-19-20-martie 

  

30.03.2016 Sesizare Inspecția Judiciară privind 

nerespectarea de către Tribunalul 

București a termenelor legale de 

soluționare a dosarelor de înregistrare a 

noilor partide politice 

https://www.initiativaromania.ro/sesi

zare-inspectia-judiciara 

162 

reacții FB 

18.04.2016 Inițiativa România, Grupul pentru Dialog 

Social și Green Hours Cafe organizează 

Târgul Partidelor Noi 

https://www.initiativaromania.ro/targ

ul-partidelor-noi 

  

20.04.2016 Inițiativa România a decis retragerea 

sprijinului pentru Ciprian Ciucu 

https://www.initiativaromania.ro/initi

ativa-romania-a-decis-retragerea-

sprijinului-pentru-ciprian-ciucu 

  

25.04.2016 Denunț penal la DNA și cereri adresate 

birourilor electorale privind falsificarea 

semnăturilor pe listele de susținători ale 

https://www.initiativaromania.ro/den

unt-penal-la-dna-falsificarea-

semnaturilor 

488 

reacții FB 

https://www.initiativaromania.ro/sesizare-comisia-venetia-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor
https://www.initiativaromania.ro/sesizare-comisia-venetia-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor
https://www.initiativaromania.ro/sesizare-comisia-venetia-doua-tururi-pentru-alegerea-primarilor
https://www.initiativaromania.ro/guvernul-refuza-sesizare-comisia-venetia
https://www.initiativaromania.ro/guvernul-refuza-sesizare-comisia-venetia
https://www.initiativaromania.ro/semnal-de-alarma-mogosoaia
https://www.initiativaromania.ro/semnal-de-alarma-mogosoaia
https://www.initiativaromania.ro/primavara-politica-a-societatii-civile
https://www.initiativaromania.ro/primavara-politica-a-societatii-civile
https://www.initiativaromania.ro/solicitari-initiativa-romania-dezbatere
https://www.initiativaromania.ro/solicitari-initiativa-romania-dezbatere
https://www.initiativaromania.ro/apel-platforma-comuna-a-partidelor
https://www.initiativaromania.ro/apel-platforma-comuna-a-partidelor
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-premiata-de-guvernul-romaniei
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-premiata-de-guvernul-romaniei
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-premiata-de-guvernul-romaniei
https://www.initiativaromania.ro/concluzii-intalnire-19-20-martie
https://www.initiativaromania.ro/concluzii-intalnire-19-20-martie
https://www.initiativaromania.ro/sesizare-inspectia-judiciara
https://www.initiativaromania.ro/sesizare-inspectia-judiciara
https://www.initiativaromania.ro/targul-partidelor-noi
https://www.initiativaromania.ro/targul-partidelor-noi
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-a-decis-retragerea-sprijinului-pentru-ciprian-ciucu
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-a-decis-retragerea-sprijinului-pentru-ciprian-ciucu
https://www.initiativaromania.ro/initiativa-romania-a-decis-retragerea-sprijinului-pentru-ciprian-ciucu
https://www.initiativaromania.ro/denunt-penal-la-dna-falsificarea-semnaturilor
https://www.initiativaromania.ro/denunt-penal-la-dna-falsificarea-semnaturilor
https://www.initiativaromania.ro/denunt-penal-la-dna-falsificarea-semnaturilor
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candidaților la alegerile locale din 

București 

29.04.2016 Răspunsurile birourilor electorale la 

cererea Inițiativei România de verificare a 

autenticității semnăturilor. Poliția și 

Parchetul, sesizate. 

https://www.initiativaromania.ro/rasp

unsurile-birourilor-electorale 

  

02.05.2016 Minciuna Hexi Pharma. Situația 

contractelor Hexi Pharma cu statul, 2012-

2015 

https://www.initiativaromania.ro/min

ciuna-hexi-pharma-situatia-

contractelor-hexi-pharma-cu-statul-

2012-2015 

233 

reacții FB 

03.05.2016 Inițiativa România a depus la DNA noi 

probe privind falsificarea semnăturilor pe 

listele de susținere a candidaților la 

alegerile locale 

https://www.initiativaromania.ro/pro

be-falsificare-semnaturi-liste-sustinere 

  

09.05.2016 2.854.334 de modalități de a dilua banii 

din sistemul de sănătate. 8 guverne și 9 

ani de jaf 

https://www.initiativaromania.ro/dilu

are-bani-din-sistemul-de-sanatate 

61 reacții 

FB 

30.05.2016 Votez.info – Votează informat https://www.initiativaromania.ro/vote

z-info-voteaza-informat 

  

03.06.2016 5 feluri în care ne-au furat, 5 feluri în care 

le putem răspunde pe 5 iunie 

https://www.initiativaromania.ro/5-

feluri-in-care-ne-au-furat-5-feluri-in-

care-le-putem-raspunde-pe-5-iunie 

  

27.06.2016 Noile partide democratice au decis 

crearea unei platforme politice comune 

https://www.initiativaromania.ro/noil

e-partide-democratice-au-decis-

crearea-unei-platforme-politice-

comune 

845 

reacții FB 

10.07.2016 Semnal de alarmă privind alegerile 

parlamentare: listele de susținători și votul 

în diaspora 

https://www.initiativaromania.ro/sem

nal-de-alarma-privind-alegerile-

parlamentare-listele-de-sustinatori-si-

votul-in-diaspora 

438 

reacții FB 

24.08.2016 Ordonanța propusă de Guvern pentru 

modificarea legilor electorale menține 

riscul umilirii românilor din străinătate la 

alegerile parlamentare 

https://www.initiativaromania.ro/ord

onanta-propusa-de-guvern-mentine-

riscul-umilirii-romanilor 

  

13 reacții 

FB 

25.09.2016 Plângere penală împotriva lui Sebastian 

Ghiță și Bogdan Diaconu 

https://www.initiativaromania.ro/plan

gere-penala-sebastian-ghita 

  

https://www.initiativaromania.ro/raspunsurile-birourilor-electorale
https://www.initiativaromania.ro/raspunsurile-birourilor-electorale
https://www.initiativaromania.ro/minciuna-hexi-pharma-situatia-contractelor-hexi-pharma-cu-statul-2012-2015
https://www.initiativaromania.ro/minciuna-hexi-pharma-situatia-contractelor-hexi-pharma-cu-statul-2012-2015
https://www.initiativaromania.ro/minciuna-hexi-pharma-situatia-contractelor-hexi-pharma-cu-statul-2012-2015
https://www.initiativaromania.ro/minciuna-hexi-pharma-situatia-contractelor-hexi-pharma-cu-statul-2012-2015
https://www.initiativaromania.ro/probe-falsificare-semnaturi-liste-sustinere
https://www.initiativaromania.ro/probe-falsificare-semnaturi-liste-sustinere
https://www.initiativaromania.ro/diluare-bani-din-sistemul-de-sanatate
https://www.initiativaromania.ro/diluare-bani-din-sistemul-de-sanatate
https://www.initiativaromania.ro/votez-info-voteaza-informat
https://www.initiativaromania.ro/votez-info-voteaza-informat
https://www.initiativaromania.ro/5-feluri-in-care-ne-au-furat-5-feluri-in-care-le-putem-raspunde-pe-5-iunie
https://www.initiativaromania.ro/5-feluri-in-care-ne-au-furat-5-feluri-in-care-le-putem-raspunde-pe-5-iunie
https://www.initiativaromania.ro/5-feluri-in-care-ne-au-furat-5-feluri-in-care-le-putem-raspunde-pe-5-iunie
https://www.initiativaromania.ro/noile-partide-democratice-au-decis-crearea-unei-platforme-politice-comune
https://www.initiativaromania.ro/noile-partide-democratice-au-decis-crearea-unei-platforme-politice-comune
https://www.initiativaromania.ro/noile-partide-democratice-au-decis-crearea-unei-platforme-politice-comune
https://www.initiativaromania.ro/noile-partide-democratice-au-decis-crearea-unei-platforme-politice-comune
https://www.initiativaromania.ro/semnal-de-alarma-privind-alegerile-parlamentare-listele-de-sustinatori-si-votul-in-diaspora
https://www.initiativaromania.ro/semnal-de-alarma-privind-alegerile-parlamentare-listele-de-sustinatori-si-votul-in-diaspora
https://www.initiativaromania.ro/semnal-de-alarma-privind-alegerile-parlamentare-listele-de-sustinatori-si-votul-in-diaspora
https://www.initiativaromania.ro/semnal-de-alarma-privind-alegerile-parlamentare-listele-de-sustinatori-si-votul-in-diaspora
https://www.initiativaromania.ro/ordonanta-propusa-de-guvern-mentine-riscul-umilirii-romanilor
https://www.initiativaromania.ro/ordonanta-propusa-de-guvern-mentine-riscul-umilirii-romanilor
https://www.initiativaromania.ro/ordonanta-propusa-de-guvern-mentine-riscul-umilirii-romanilor
https://www.initiativaromania.ro/plangere-penala-sebastian-ghita
https://www.initiativaromania.ro/plangere-penala-sebastian-ghita
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17.10.2016 CRPE, EFOR, FH, GDS și IR cer demisia 

Președintelui Senatului, Călin Popescu 

Tăriceanu 

https://www.initiativaromania.ro/de

misie-tariceanu-senat 

  

18.11.2016 Două fundații germane și două asociații 

românești invită liderii principalelor 

partide la dezbatere 

https://www.facebook.com/initiativar

omania2016/photos/a.185475939808

3690.1073741828.1847959338763696

/2040228902870071/?type=3 

23 reacții 

FB 

27.11.2016 Inițiativa România a lansat 

www.alegeriparlamentare2016.ro. Sute de 

candidați penali, incompatibili, în conflict 

de interese, traseiști sau inamici ai statului 

de drept vor să ajungă în Parlament 

https://www.initiativaromania.ro/com

unicat-lansare-ap2016 

7.400 

reacții FB 

30.11.2016 Încă o dezbatere ratată https://www.initiativaromania.ro/inca

-o-dezbatere-ratata 

21 reacții 

FB 

17.01.2017 Amnistia și grațierea, semnele instalării 

unui regim autocratic la București. Sunt 

necesare proteste publice. 

https://www.initiativaromania.ro/sunt

-necesare-proteste-publice 

151 

reacții FB 

22.01.2017 Hai să ieșim în stradă! Cerem retragerea 

ordonanțelor corupției și demisia 

ministrului Justiției 

https://www.initiativaromania.ro/prot

est-ordonante-urgenta 

  

07.02.2017 Listă revendicări după abrogarea OUG 13 https://www.initiativaromania.ro/lista

-revendicari-dupa-abrogarea-oug-13 

136 

reacții FB 

26.04.2017 Organizațiile civice se pregătesc de 

proteste în stradă în cazul adoptării legii 

grațierii și modificării legislației penale 

https://www.initiativaromania.ro/org

anizatii-civice-protest 

689 

reacții FB 

03.05.2017 De astăzi ieșim în stradă https://www.facebook.com/events/13

0452334169056/permalink/13045905

7501717/ 

135 

reacții FB 

04.05.2017 Protestele anticorupție trebuie să 

continue și să se intensifice 

https://www.facebook.com/events/13

0452334169056/permalink/13056883

7490739/ 

324 

reacții FB 

22.05.2017 Contract România http://www.contractromania.ro/ 322 

reacții FB 

07.06.2017 Toți suntem cetățeni egali: RESPECT 

pentru toți! Drepturile omului și libertățile 

fundamentale nu se votează. 

https://www.initiativaromania.ro/toti-

suntem-cetateni-egali 

  

https://www.initiativaromania.ro/demisie-tariceanu-senat
https://www.initiativaromania.ro/demisie-tariceanu-senat
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/photos/a.1854759398083690.1073741828.1847959338763696/2040228902870071/?type=3
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/photos/a.1854759398083690.1073741828.1847959338763696/2040228902870071/?type=3
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/photos/a.1854759398083690.1073741828.1847959338763696/2040228902870071/?type=3
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/photos/a.1854759398083690.1073741828.1847959338763696/2040228902870071/?type=3
https://www.initiativaromania.ro/comunicat-lansare-ap2016
https://www.initiativaromania.ro/comunicat-lansare-ap2016
https://www.initiativaromania.ro/inca-o-dezbatere-ratata
https://www.initiativaromania.ro/inca-o-dezbatere-ratata
https://www.initiativaromania.ro/sunt-necesare-proteste-publice
https://www.initiativaromania.ro/sunt-necesare-proteste-publice
https://www.initiativaromania.ro/protest-ordonante-urgenta
https://www.initiativaromania.ro/protest-ordonante-urgenta
https://www.initiativaromania.ro/lista-revendicari-dupa-abrogarea-oug-13
https://www.initiativaromania.ro/lista-revendicari-dupa-abrogarea-oug-13
https://www.initiativaromania.ro/organizatii-civice-protest
https://www.initiativaromania.ro/organizatii-civice-protest
https://www.facebook.com/events/130452334169056/permalink/130459057501717/
https://www.facebook.com/events/130452334169056/permalink/130459057501717/
https://www.facebook.com/events/130452334169056/permalink/130459057501717/
https://www.facebook.com/events/130452334169056/permalink/130568837490739/
https://www.facebook.com/events/130452334169056/permalink/130568837490739/
https://www.facebook.com/events/130452334169056/permalink/130568837490739/
http://www.contractromania.ro/
https://www.initiativaromania.ro/toti-suntem-cetateni-egali
https://www.initiativaromania.ro/toti-suntem-cetateni-egali
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21.06.2017 Scrisoare deschisă adresată Președintelui 

României privind Principiile de Guvernare 

https://www.initiativaromania.ro/scris

oare-deschisa-principii-guvernare 

214 

reacții FB 

25.06.2017 Propunere adresată Curții Constituționale 

a României de reapreciere a Hotărârii 

1/22.06.2017 a CCR 

https://www.initiativaromania.ro/pro

punere-ccr-opinie-separata 

865 

reacții FB 

23.08.2017 Ministrul Justiției rescrie MCV și pune în 

pericol lupta anticorupție 

https://www.initiativaromania.ro/mini

strul-justitiei-rescrie-mcv 

553 

reacții FB 

24.09.2017 Comisia de anchetă privind alegerile 

prezidențiale din 2009 a funcționat ilegal 

https://www.initiativaromania.ro/ami

cus-curiae-comisia-de-ancheta 

397 

reacții FB 

25.09.2017 Scrisoare deschisă adresată Președintelui 

României de către 21 de organizații civice 

https://www.initiativaromania.ro/scris

oare-deschisa-adresata-presedintelui-

romaniei-de-catre-21-de-organizatii-

civice 

  

03.10.2017 Scrisoarea deschisă adresată Curții 

Constituționale 

https://www.initiativaromania.ro/scris

oare-deschisa-ccr-demsie-valer-

dorneanu 

  

10.10.2017 Mulțumim celor 3.500 de magistrați care 

au semnat. 32 de organizații și mișcări 

civice salută inițiativa 

https://www.facebook.com/initiativar

omania2016/posts/224954120527217

2 

264 

reacții FB 

12.10.2017 15 organizații civice fac încă un pas spre 

coagulare și acțiune comună 

https://www.initiativaromania.ro/15-

organizatii-civice-sibiu 

571 

reacții FB 

17.10.2017 66 de organizații cer Guvernului să 

renunțe la proiectul de lege inițiat de 

Ministerul Justiției privind modificarea 

legilor justiției 

https://www.initiativaromania.ro/scris

oare-guvern-renuntare-proiect-justitie 

  

19.10.2017 Inițiativa România lansează concursul de 

scurtmetraje anticorupție și site-ul Once 

Upon a Time in Romania 

https://www.initiativaromania.ro/onc

e-in-romania 

  

26.10.2017 Procurorul-șef DNA Laura Codruța Kovesi, 

prima invitată a interviurilor Once Upon a 

Time in Romania 

https://www.initiativaromania.ro/pro

curorul-sef-dna-laura-codruta-kovesi-

prima-invitata-a-interviurilor-once-

upon-a-time-in-romania 

  

22.11.2017 Blocul Național Sindical, Cartel Alfa și 

organizațiile civice își unesc eforturile. 

Chemare la proteste de stradă. 

https://www.initiativaromania.ro/bns-

cartel-alfa-ong-chemare-protest 

  

https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-principii-guvernare
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-principii-guvernare
https://www.initiativaromania.ro/propunere-ccr-opinie-separata
https://www.initiativaromania.ro/propunere-ccr-opinie-separata
https://www.initiativaromania.ro/ministrul-justitiei-rescrie-mcv
https://www.initiativaromania.ro/ministrul-justitiei-rescrie-mcv
https://www.initiativaromania.ro/amicus-curiae-comisia-de-ancheta
https://www.initiativaromania.ro/amicus-curiae-comisia-de-ancheta
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-adresata-presedintelui-romaniei-de-catre-21-de-organizatii-civice
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-adresata-presedintelui-romaniei-de-catre-21-de-organizatii-civice
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-adresata-presedintelui-romaniei-de-catre-21-de-organizatii-civice
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-adresata-presedintelui-romaniei-de-catre-21-de-organizatii-civice
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-ccr-demsie-valer-dorneanu
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-ccr-demsie-valer-dorneanu
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-deschisa-ccr-demsie-valer-dorneanu
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/posts/2249541205272172
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/posts/2249541205272172
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/posts/2249541205272172
https://www.initiativaromania.ro/15-organizatii-civice-sibiu
https://www.initiativaromania.ro/15-organizatii-civice-sibiu
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-guvern-renuntare-proiect-justitie
https://www.initiativaromania.ro/scrisoare-guvern-renuntare-proiect-justitie
https://www.initiativaromania.ro/once-in-romania
https://www.initiativaromania.ro/once-in-romania
https://www.initiativaromania.ro/procurorul-sef-dna-laura-codruta-kovesi-prima-invitata-a-interviurilor-once-upon-a-time-in-romania
https://www.initiativaromania.ro/procurorul-sef-dna-laura-codruta-kovesi-prima-invitata-a-interviurilor-once-upon-a-time-in-romania
https://www.initiativaromania.ro/procurorul-sef-dna-laura-codruta-kovesi-prima-invitata-a-interviurilor-once-upon-a-time-in-romania
https://www.initiativaromania.ro/procurorul-sef-dna-laura-codruta-kovesi-prima-invitata-a-interviurilor-once-upon-a-time-in-romania
https://www.initiativaromania.ro/bns-cartel-alfa-ong-chemare-protest
https://www.initiativaromania.ro/bns-cartel-alfa-ong-chemare-protest
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06.12.2017 Apel la decență https://www.facebook.com/initiativar

omania2016/posts/228112911878004

7 

1.065 

reacții FB 

07.12.2017 Chemare la proteste de amploare. Ei cu 

hoții, noi cu toții. 

https://www.initiativaromania.ro/che

mare-la-proteste-de-amploare 

  

 

  

https://www.facebook.com/initiativaromania2016/posts/2281129118780047
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/posts/2281129118780047
https://www.facebook.com/initiativaromania2016/posts/2281129118780047
https://www.initiativaromania.ro/chemare-la-proteste-de-amploare
https://www.initiativaromania.ro/chemare-la-proteste-de-amploare
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Parteneriate 
 

Friedrich Naumann Foundation for Freedom – Inițiativa România a colaborat începând cu 

2016 cu fundația liberalilor germani, alături de care a dezvoltat proiecte importante. FNF a fost 

principalul finanțator al proiectului Once Upon a Time in Romania, devenit un exemplu de bună 

practică în rețeaua internațională a fundației. Cele două evenimente anuale ale Contract România 

– teambuildinguri și ateliere de lucru care reunesc peste 100 de participanți – nu ar fi posibile fără 

sprijinul fundației. Mai mulți membri IR au participat la instruiri și conferințe ale FNF pentru a-și 

dezvolta cunoștințele și aptitudinile și pentru a-și extinde contactele și schimburile de experiență 

cu organizații civice din toată lumea.  

Ambasada Franței la București și Institutul Francez – Acest parteneriat a debutat odată cu 

lansarea proiectului Once Upon a Time in Romania, în cadrul căruia ambasada a cosponsorizat 

premiul cel mare al concursului de scurtmetraje anticorupție. Excelența sa Michèle Ramis, 

ambasadoarea Franței în România, a fost prezentă la Gala Once pentru a acorda premiul, împreună 

cu reprezentanți ai Institutului Francez. Parteneriatul continuă în 2018 în cadrul caravanei civice 

Once, susținută în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași de Institutul Francez.  

Ambasada Canadei – Început în august 2017, tot cu ocazia proiectului de educație anticorupție 

Once Upon a Time in Romania (la care ambasada a contribuit finanțând crearea personajelor Once, 

heroes and villains, de tip cartoons), acest parteneriat se va continua în 2018 în cadrul caravanei 

„Ceai de făcut împotriva corupției”.  

Parteneriate media – Lansarea proiectului Once Upon a Time in Romania ne-a prilejuit 

strângerea relațiilor cu parteneri media valoroși precum revista Vice www.vice.com/ro, Rock FM 

și IQads.  

  

  

http://www.vice.com/ro
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Rezultate financiare 
 

Din 33 de luni de activitate, Inițiativa România a funcționat formal 24 luni. 

Rezultatele exercițiilor financiare: 3.968 de lei în 2016 (6 luni) și 147.575 de lei în 2017.  

În 2017, 75% din venituri au provenit de la donatori și sponsori instituționali mari (Fundația Friedrich 

Naumann, Ambasadele Canada și Franța etc.), iar donațiile în special pe proiecte au totalizat 24% (2% 

procente provin din formularele 2%).  

Cotizațiile membrilor constituie 1% din venituri.  

Contribuția voluntară a membrilor organizației în timp și alte resurse non-financiare este estimată 

pentru 2016 la 100.000 de euro (ex.: un singur proiect al organizației în 2016 a totalizat 4.000 ore de 

muncă a 40 de voluntari, membri și colaboratori IR) și 125.000 de euro în 2017.  

Toate veniturile organizației au fost utilizate pentru a acoperi costurile directe asociate proiectelor IR. 

Toți membrii Inițiativa România, indiferent de rol și de vechimea în organizație, au lucrat până în 

momentul de față voluntar.   
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Resurse interne 
 

Inițiativa România este o mișcare civică formată doar din voluntari: oameni care își dedică timpul liber 

activităților civice fără să fie remunerați. 

Inițiativa România este o comunitate de 40 de voluntari, 25 dintre ei contribuind zilnic la activitatea 

organizației, 15 implicându-se punctual în proiectele organizației.  

De la înființarea organizației, noiembrie 2015 și până la sfârșitul anului 2017, voluntarii Inițiativa 

România au contribuit cu peste 30 000 de ore de voluntariat.   

Doar proiectul www. alegeriparlamentare2016.ro a primit 4000 de ore de lucru, în timp ce proiectul 

Once Upon a Time in Romania (prima ediție) a cumulat peste 1100 de ore de lucru.  

Orele de voluntariat sunt petrecute în activități de tipul: 

• organizare și comunicare; 

• colaborare și construcție comunități;  

• proiecte; 

• luări de poziție. 

• Evenimente (ale Inițiativei România, conferințe și alte evenimente) 

•  

În 2017, membrii Inițiativa România au petrecut în medie, doar pentru capitolul organizare și 

comunicare: 

• 672 ore în ședințele executive săptămânale; 

• 300 ore de teambuilding; 

• 170 de ore de organizare și lucru la teambuildinguri pentru Contract România; 

• 80 de ore petrecute în moderarea întâlnirilor săptămânale Contract România; 

• 200 de ore pentru comunicarea publică a organizației; 

• 60 de ore pentru evenimentul Open Days al Inițiativei România; 

• 300 de ore cercetare pentru documentarea luărilor de poziție (cu excepția comunicărilor de 

proiecte); 

• 60 de ore mentenanță, optimizare și actualizări website și infrastructură de comunicare internă. 
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Participare conferințe și programe 
internaționale în 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Voicu, membru în Consiliul Director Inițiativa România, a participat, timp de 2 

săptămâni Academia Internațională de Leadership organizată de Fundația Friedrich 

Naumann pentru Libertate.  

 

Diana Voicu și Elena Simion au participat la colocviul, Consecintele morale si culturale ale 

reglementarii guvernamentale, care s-a desfășurat la Postdam, la sediul local al Fundației 

Friedrich Naumann pentru Libertate. 
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Mihai Polițeanu a vorbit despre "Protests and civic unrest for European 

values. How to counter populism and corruption. Romania’s 

experience" la conferinţa Engage Social Activisim din Skopje, 

Macedonia.  

 

Claudiu Ghioc, dezvoltator al aplicației pentru Android, Harta Banilor Publici, a 

participat la concursul international Dragons' Den din cadrul European Resource Bank 

Meeting 2017. 
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Mihai Polițeanu, director 

executiv al Inițiativa România, 

a participat la programul 

"Promoting Tolerance", 

organizat de Friedrich 

Naumann Foundation 

Southeast Europe și AJC - 

Global Jewish Advocacy cu 

două vizite: seminariile din 

Berlin și un schimb de 

experiență în Statele Unite ale 

Americii. 

 

Marius Rus, membru în Consiliul 

Director al Inițiativa România, în 

mandatul 2016-2018, a dus 

povestea Inițiativei România 

peste Prut, unde a participat la 

programul "A Liberal Future for 

an European Moldova", 

organizat de Fundația Friedrich 

Naumann pentru Libertate. 

 

https://www.facebook.com/fnfsee/
https://www.facebook.com/fnfsee/
https://www.facebook.com/fnfsee/
https://www.facebook.com/AJCGlobal/
https://www.facebook.com/AJCGlobal/
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Apariții, mențiuni în presa internațională, 
2017 
 

Euronews: http://www.euronews.com/2017/02/08/view-romania-corruption-protests-anticorruption-

struggle  

Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2017/02/romania-government-withdraws-corruption-

decree-170204170805258.html  

New York Times https://www.nytimes.com/2017/12/30/world/europe/romania-corruption-

iohannis.html  

TRT World: https://www.youtube.com/watch?v=GZcuWZdmO9s  

La Croix:  https://www.la-croix.com/Journal/En-Roumanie-societe-civile-etat-dalerte-permanent-2017-

11-09-1100890556  

 

http://www.euronews.com/2017/02/08/view-romania-corruption-protests-anticorruption-struggle
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