
 

 
 
Titlul proiectului:  

Waves of citizenship, waves of legality  

Numărul de referință EACEA:   

558669-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-CIV 

Programul de finanțare:  

EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020 

Acțiunea centralizată 2.3 - Proiecte ale societății civile 

 Apelul 2014 

Durata proiectului:   

ianuarie 2015 – aprilie 2016 

Organizatori eveniment de diseminare locală: 
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț 
Fundația „Calistrat Hogaș - 1911” Piatra-Neamț 
Consiliul Școlar al Elevilor C.N. „Calistrat Hogaș” 
Invitat extern: 
Milco Duli, Președinte al Association Young Volunteers 
Firefighters – SFERA (Bitola, Macedonia) 
Membrii echipei de proiect din România:  

prof. Florin Irimia – director Colegiul Național 
„Calistrat Hogaș” 

prof. Petruța Lostun – coordonator proiect 
prof. Brîndușa Andrei – membru Fundația „Calistrat 

Hogaș - 1911” 
Elevii: 

 Andrei Baltag (XII E), Cătălin Zugravu (XII E), Marian 
Burlacu (XII A), Teodora Lostun (XI E), Anamaria Holotă 
(11 A), Ionuț Alexandru Radu Scurtu (absolvent 2015), 
Alexandru Valentin Brustureanu (absolvent 2015) 

 

 

 
Parteneri:  

 Fondazione Giovanni e Francesca Falcone – coordonator & 
Associazione Informagiovani (Italia) 

 Association Young Volunteers Firefighters – SFERA 
(Macedonia) 

 Beyond Barriers (Albania) 

 Fundația "Calistrat Hogaș - 1911” & Colegiul Național 
„Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț (România) 

 Euroopa Projektijuhtimise Assotsiatsioon Portapolis & Tallinn 
University (Estonia) 

 ANTIGONE - Information and Documentation Centre on 
Racism, Eco (Grecia) 

 "H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas (Portugalia) 

 International Solutions & Visshe Uchilishte Mezhdunaroden 
Kolezh (Bulgaria) 

 TSS-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie & Udruga Agencija 
Lokalne Demokracije (Croația) 

 International Educational Center GEMS (Cehia) 
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24.02.2016, ora 13.00 

Colegiul National ʺCalistrat Hogasʺ  

Sala de Festivitati  



Proiectul Waves of citizenship, waves of legality - 

activități principale: 

1. Cercetare efectuată la nivel local și ciclu de 
dezbateri cu reprezentanți ai organizațiilor societății 
civile pe problema prevenirii și combaterii crimei 
organizate (în fiecare țară parteneră, februarie – 
aprilie 2015) 
2. Întâlnire internațională de proiect la Palermo - 
participarea 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) 

 
Palermo chiama Italia -  zi dedicată comemorării victimelor Mafiei, 
demonstrație de stradă  (23 mai 2015, Palermo) 

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 
(16-18 Septembrie 2015) 
4. Diseminare la nivel local a rezultatelor proiectului 
(în fiecare țară parteneră, octombrie 2015 – martie 
2016) 
5. Întâlnire de evaluare (Praga, 15 – 16 aprilie 2016) 

 
Palermo chiama Italia- Aula Bunker, mai 2015 

  
 

Programul activității 
24.02.2016, Piatra-Neamț 

 
12.30 – 13.00  

Primirea și înregistrarea participanților  

13.00 – 14.00 

Prezentări: 

 Programul Europa pentru cetățeni  

 Proiectul Waves of citizenship, waves of 
legality  

 Cercetare realizată la nivel local – concluzii 

 Instituții europene implicate în combaterea 
criminalității la nivel internațional 

 Dușmanul nevăzut sau De ce lupta anti-
Mafia trebuie să fie o permanență 

 Concluzii. Închiderea evenimentului 

 

 
Vizitarea instituțiilor europene de la Bruxelles – septembrie 2015 

 Câteva concluzii ale cercetării efectuate la nivel local 

și național – problematica infracționalității juvenile 
 

* Deși există instituții, specialiști, legislație cu rol de 
prevenire și combatere a criminalității juvenile, rezultatele 
acțiunii acestora nu se întrevăd sub forma unor cazuri 
concrete de tineri care să fi fost extrași din mediul 
infracțional și recuperați efectiv din punct de vedere social 
și economic. La solicitarea partenerilor de a cita cazuri 
concrete de tineri care au fost recuperați social și economic 
prin acțiunea instituțiilor specializate și a organizațiilor non-
guvernamentale, am fost puși în dificultate. Reflecțiile 
prilejuite în acest context ne-au condus spre concluzia că 
acestor instituții și instrumente legislative le lipsește 
eficiența. 
* Printre cauzele ineficienței, am identificat: 
- lipsa instituțiilor specializate de re-educare a minorilor, cu 
două efecte negative: absența specialiștilor care să lucreze 
exclusiv pe probleme de delincvență juvenilă, 
imposibilitatea de a acționa ferm în sensul resocializării 
copiilor aflați în situație de devianță; 
- acțiunea separată a specialiștilor sau chiar colaborarea 
dintre specialiști care provin din 2 instituții diferite, spre 
exemplu Poliție și Direcția copilului, este mai puțin eficientă 
decât existența unei singure persoane/instituții care să 
acționeze exclusiv pentru remedierea/recuperarea tinerilor 
cu risc infracțional; 
- există instituții de stat și ONG-uri care acționează în 
domeniul protecției sociale, al protecției drepturilor 
copilului, al combaterii infracționalității, dar niciuna dintre 
ele nu este specializată și focalizată în exclusivitate pe 
problematica recuperării socio-economice a minorilor cu 
risc infracțional. Această activitate este abordată ca un 
capitol printre multe altele, fapt care îngreunează 
obținerea de rezultate la nivel remedial; 
- formalismul. 
* Dacă este pierdută din vedere necesitatea unor acțiuni 
preventive și remediale, efectul este acela al ștergerii 
aparente a urmelor: minorii dispar din statisticile privind 
infracționalitatea doar pentru că… devin adulți sau pentru 
că părăsesc țara și își continuă actele infracționale în 
străinătate… Aceasta este departe de a fi O PROBLEMĂ 
REZOLVATĂ, fiind mai curând semnul unei incapacități. 
* Concluzia care se desprinde este aceea a necesității de a 
ne focaliza nu atât pe forma problemei (specialiști, 
instrumente, cadru legislativ, etc.), cât pe acțiuni și 
rezultate ameliorative concrete. 

 


