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Sumarul proiectului 

Proiectul are drept scop consolidarea rolului societăţii civile în combaterea şi 

prevenirea crimei organizate şi promovarea cooperării dintre societatea civilă şi organismele 

publice pentru a stimula acţiunile specifice democraţiei participative. 

În proiect sunt implicaţi participanţi din 10 ţări care vor desfăşura activităţi 

referitoare la promovarea culturii legalităţii şi a angajamentului civic, sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la rolul cetăţenilor în prevenirea criminalităţii. 

Proiectul are 5 activităţi principale: 

 Ciclul de dezbateri cu reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile implicate în 

prevenirea şi combaterea crimei organizate (în fiecare ţară parteneră, februarie – aprilie 

2015); 

 Ciclul de întâlniri cu diferiţi reprezentanţi instituţionali (la nivel local, naţional şi 

european) ai sistemului de aplicare a legii şi participarea la festivităţile şi iniţiativele legate 

de marcarea a 23 de ani de la asasinarea de către mafia a judecătorului Giovanni Falcone 

(Palermo,18-24 mai 2015); 
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 Seminar internaţional privind posibila cooperare între instituţiile de aplicare a 

legii şi organizaţii ale societăţii civile implicate în combaterea şi prevenirea criminalităţii 

(Bruxelles, 18-20 Septembrie 2015); 

 Diseminare la nivel local, în fiecare ţară participantă, a rezultatelor proiectului 

(în fiecare ţară parteneră, octombrie 2015 – martie 2016); 

 Întâlnire de evaluare (Praga, 15 – 16 aprilie 2016). 

Activităţile pregătitoare sunt centrate pe împărtăşirea exemplelor de bună practică a 

cetăţeniei active şi pe identificarea, la nivel local, a reţelei de instituţii / organizaţii active în 

domeniul luptei de prevenire şi combatere a crimei organizate. 

Prin implicarea diferitelor părţi interesate (jurnalişti, reprezentanţi ai ONG-urilor, 

profesori, lucrători sociali, reprezentanţi ai legii, etc.) şi prin utilizarea a diverse strategii 

metodologice (întâlniri, conferinţe, dezbateri, reflecţii, workshop-uri), participanţii sunt 

stimulaţi să acţioneze ca cetăţeni responsabili sau ca reprezentanţi ai societăţii civile pentru 

a preveni şi lupta împotriva fenomenului crimei organizate. 

Proiectul ia în considerare şi implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse - ca 

instrument prin care se creează perspectiva prevenirii delincvenţei juvenile prin fructificarea 

valenţelor educaţionale ale voluntariatului. 

Proiectul creează sinergii între acţiunile societăţii civile şi cele desfăşurate de către 

instituţii, permiţând "fertilizarea încrucişată" între cele două perspective: prevenirea culturală 

şi lupta împotriva criminalităţii.  

 

STRUCTURI ORGANIZATORICE / INSTITUŢII IMPLICATE ÎN ORGANIZARE (la nivel 

local): 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ 

Fundaţia „Calistrat Hogaş - 1911” Piatra-Neamţ 

Consiliul Şcolar al Elevilor - Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ 

Clubul de Dezbateri COD – CNCH 

+ parteneri instituţionali din comunitatea locală, ONG-uri şi organisme publice active în domeniul prevenirii şi 

combaterii crimei organizate şi a criminalităţii juvenile 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (la nivel local): 

prof. Florin Irimia – director Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, reprezentant legal 

prof. Petruţa Lostun – coordonator proiect 

prof. Brînduşa Andrei – membru Fundaţia „Calistrat Hogaş - 1911” 

prof. Florina Ecaterina Romaşcu – membru, responsabil educaţie pentru cetăţenie activă 

Andrei Baltag – elev, preşedinte Consiliul Şcolar al Elevilor, C.N.C.H., responsabil implementare 

Cătălin Zugravu – elev, preşedinte Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ, responsabil diseminare 

Marian Burlacu – elev, responsabil IT 

Ionuţ Alexandru Radu Scurtu – elev, responsabil cultural 

Alexandru Valentin Brustureanu – elev, responsabil dezbateri 

 


