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WAVES OF CITIZENSHIP, WAVES OF LEGALITY 
Diseminare locală Piatra-Neamț, 24.02.2016 

 
 

În perioada ianuarie 2015 – iunie 2016, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” și Fundația 
"Calistrat Hogaș - 1911” din Piatra-Neamț, implementează proiectul Waves of Citizenship, Waves 
of Legality, finanțat, la Apelul 2014, prin programul EUROPA PENTRU CETĂȚENI 2014 - 2020, 
Acțiunea centralizată 2.3 - Proiecte ale societății civile. În cadrul acestui proiect, cele două instituții 
din orașul Piatra-Neamț au ca parteneri școli, universități și organizații ale societății civile din 10 
țări: Albania, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Italia, Macedonia, Portugalia și România. 

Scopul acestui proiect a fost acela de a derula în parteneriat un set de acțiuni care să 
conducă la consolidarea rolului societății civile în combaterea și prevenirea crimei organizate și la 
promovarea cooperării dintre societatea civilă și organismele publice în vederea stimulării 
acțiunilor specifice democrației participative. 

Proiectul, finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură, a fost inițiat de Fundația Giovanni și Francesca Falcone, cu sediul în Palermo 
- Italia, și implică 5 seturi principale de acțiuni: 
1. Cercetare desfășurată la nivel local și ciclu de dezbateri cu reprezentanți ai organizațiilor 
societății civile implicate în prevenirea și combaterea crimei organizate. Această etapă s-a 
desfășurat în fiecare țară parteneră (februarie – aprilie 2015); 
2. Întâlnire de proiect la Palermo, în cadrul căreia au fost organizate dezbateri și întâlniri cu diferiți 
reprezentanți instituționali care acționează la nivel local și internațional în domeniul combaterii 
crimei organizate și s-a participat la festivitățile și inițiativele legate de marcarea a 23 de ani de la 
asasinarea de către Mafia a judecătorului Giovanni Falcone (18-24 mai 2015). 
3. Seminar internațional organizat la Bruxelles și Haga, privind posibila cooperare între instituțiile 
de aplicare a legii și organizații ale societății civile implicate în combaterea și prevenirea 
criminalității (15-17 septembrie 2015); 
4. Diseminarea la nivel local a rezultatelor proiectului, în fiecare țară parteneră (octombrie 2015 – 
martie 2016); 
5. Întâlnire de evaluare la Praga (15 – 16 aprilie 2016). 
 Miercuri, 24 februarie, cu începere de la ora 13.00, în Sala de Festivități a Colegiului 
Național „Calistrat Hogaș”, se va desfășura evenimentul de diseminare locală din cadrul acestui 
proiect. La eveniment va lua parte și un observator extern, domnul Milco Duli, Președinte al 
Asociației SFERA din localitatea Bitola, Macedonia. În acest context, vor fi prezentate rezultatele 
cercetării efectuate la nivel local cu privire la percepția existentă asupra fenomenului delincvenței 
juvenile, reflecții și concluzii pe marginea problemei cooperării interinstituționale în vederea 
combaterii criminalității la nivel local și național. 
 Anterior acestei etape a proiectului, au avut loc în cadrul proiectului acțiuni precum: 
cercetare efectuată la nivel local privind fenomenul criminalității și cooperarea între instituții 
pentru combaterea acestui fenomen; 5 reprezentanți ai celor 2 instituții românești implicate au 
participat în luna mai a anului trecut, la Palermo, la activitățile de comemorare a victimelor Mafiei; 



 
 
alți 2 reprezentanți au luat parte, în luna septembrie 2015, la întâlnirile de la Eurojust (Haga) și au 
vizitat Comitetul Regiunilor și Parlamenul European din Bruxelles. 
 Participanții la Evenimentul de diseminare de miercuri vor fi introduși în problematica 
proiectelor europene cu finanțare centralizată, vor discuta despre posibilitățile de a întări la nivel 
local acțiunile societății civile și manifestările de democrație participativă, vor analiza importanța 
implicării societății civile în prevenirea și combaterea formelor de criminalitate specifice mediului 
local și național. 
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