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Eveniment
Lansare proiect “Participarea Activă a ţetăţenilor în Transpunerea
Politicilor Publice Locale în regiunea Sud a României (PACT- PPL)”
Reforma administraţiei este o temă de actualitate pentru societatea românească
însă deciziile publice ce stau la baza realizării ei nu se bucură de legitimitate si de sprijin din
partea cetăţenilor. Astfel, CexA împreună cu partenerii de la Institutul Euro Qvorum şi-au
propus să stabilească gradul de participare al cetățeanului și să modeleze un sistem de angrenare al acestuia

în procesul decizional. În acest sens, a fost elaborat proiectul Partici-

parea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor

Publice Locale în regiunea Sud a

României (PACT- PPL), care își propune să genereze un sistem de angrenare și de participare
activă a cetățenilor români în transpunerea politicilor publice locale.
Atingerea scopului proiectului se va realiza prin crearea unui site al culturii administrative locale, realizarea unui ghid al cetăţeanului privind elaborarea şi implementarea unei
politici publice locale și crearea unei grile de monitorizare şi evaluare a activităţilor administraţiei publice locale.
De asemenea, cetățenii aparținând grupului țintă vor participa la seminarii de orientare susținute prin metode de învățare experiențială și la grupuri de dialog tripartit menite
să genereze model de colaborare locală ancorat în viața administrativă și socială a comunităților locale în care se desfășoară proiectul.
Proiectul se va desfășura în intervalul 1 Aprilie 2015 – 1 Aprilie 2016 în localitățile
din 7 județe ale Regiunii Sud: Pitești, Călărași, Alexandria, Ploiești, Târgoviște, Slobozia,
Giurgiu și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Cetăţenii, autorităţile locale şi ONG-urile din cele 7 localități din regiunea Sud Muntenia sunt
actori direct implicaţi in realizarea activităţilor proiectului. Pentru a realiza acest lucru 196
cetățeni din 7 localități vor participa la seminariile de orientare și la grupurile tripartite.
Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, Centrul de Excelență Academică va fi responsabil
de activitățile specifice obiectivelor proiectului, iar partenerul din acest proiect, Institutul Euro
Qvorum se va ocupa de comunicarea și promovarea acestor activități, precum și de
diseminarea rezultatelor proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de 71,560.50 Euro.

Editor : Dr. Bogdan Berceanu
Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la: office@cexa.org.
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Târguri
ŢRD Năstase

DreamHack Bucuresti
Domenii de interes: Târg, PC
Data: 24-26 aprilie
Locatia: Bucureşti, România; Complexul Sportiv National
Sala Polivalenta,

Pentru detalii: http://dreamhack.ro/bucharest-2015/

Domenii de interes: Sport, Tenis
Data:
18-26 aprilie
Locatia: Bucuresti, Arenele BNR

Pentru detalii: http://brd-nastase-tiriac-trophy.ro/2015/
bilete / www.facebook.com/brdnastasetiriactrophy

tiMOn Târg imobiliar naţional

8 Ani de Rezistenta Urbana
Domenii
Cost:
Data:
Locatia:

de interes: Dezbateri, Muzica si Cultura
Intrare liberă
18 aprilie
Eleven Social Club, Bucuresti

Pentru detalii:

iriac Trophy 2015

Domenii
Cost:
Data:
Locatia:

www.rezistenta.net

de interes: imobiliare
Intrare liberă
16-19 aprilie
Piaţa Constituţiei, Bucuresti

Pentru detalii:

www.timon.ro

Workshop
ANTI-CORRUPTION FILM FESTIVAL 2015
Cerinţe: Filmele trebuie sa contina elemente care sa contribuie la determinarea adoptarii unui comportament integru de catre cetatenii si functionarii statului.
Data: aprilie 2015
Location:Bd Maresal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, Et. 3
Sector 1, Bucuresti
Pentru detalii:

www.apd.ro

Sursa: http://sruthidissil.tsixt.com/

Terapie prin poveşti
Grup ţintă: - persoane interesate de dezvoltare personală și
pasionate de mitologie, artă și literatură
- persoane dornice să învețe să se exprime în mod creativ
prin scris
- persoane care-și doresc să înceapă sau să mențină un
jurnal intim cu valențe terapeutice
- persoane interesate de autovindecare emoțională și aprofundarea cunoașterii de sine
Data: 20 aprilie 2015, ora 19.00
Taxă: 60 lei

Pentru detalii: http://smartchange.ro/terapie-prin-povesti/

Sursa: http://metropotam.ro/
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Seminarii
Manager de proiect - curs autorizat ANC
Domenii de interes: afaceri, antreprenoriat
Cost: 450 lei / participant
Data:
18-19 aprilie, 25-26 aprilie
Locatia: Bucureşti, România

Pentru detalii suplimentare: office.smartchange@gmail.com /
0726694435 / 0723549743

Sursa: http://www.ccdr.co.in/

Spectacole
Flori pentru suflet – Remember Florian Pittiș
Domenii
Cost:
Data:
Locaţia:

"Freak show" de Florin Piersic Jr
Domenii de interes: Teatru, Arta, Cultura
Data:
23 aprilie
Locatia: Bucureşti; România; Café Godot
Pret: 40 lei

de interes: Muzica
Intrare libera
18 aprilie, ora 17:00
Bucureşti; România, Parcul Titan

"Te iubesc! Te iubesc?" după Dumitru Solomon
Domenii de interes: Teatru, Arta, Cultura
Cost: 35 lei
Data:28 aprilie
Locaţia: Bucureşti, Café Godot

BIFF – Festival Internaţional de Film, Ţucureşti
Domenii de interes: Film, Artă
Data:
20-26 aprilie,
Locaţia: Cinema Elvira Popescu, Cinema Studio

ţonferinţe
Din tezaurele arhitecturii vechi românești

Domenii de interes: istorie, artă
Cost:
Intrare libera pe bază de reyervare la telefon
021.313.86.80 INT. 136, 156
Data:
16 aprilie, ora 18:00
Locaţia: Bucureşti; România, Cercul Militar
Conferinţă susținută de profesor Victor Simion, istoric de artă.

Sursa: https://www.google.com/search?
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