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Misiunea 

Spiritul civic este o atitudine morală, responsabilă şi
mai ales activă a cetăŃeanului faŃă de societatea din 
care face parte, în ansamblul ei, dar şi faŃă de fiecare
dintre membrii acesteia. Este o exprimare corectă a 
oricarei forme de patriotism (local sau naŃional) şi cea
mai buna soluŃie de tratament în vederea însănătoşirii
societăŃii în care trăim. Prin încurajarea spiritului
civic ne dorim să indicam societăŃii: sensul potrivit unei
evoluŃii sănătoase, sensul civic!

AsociaŃia SENS CIVIC are urmatoarele obiective:
1. educarea spiritului civic;
2. recâştigarea respectului faŃă de însemnele şi 

valorile naŃionale
3. informarea şi conştientizarea cetăŃenilor cu 

privire la drepturile şi îndatoririle cetăŃeneşti;
4. informarea şi conştentizarea cetăŃenilor în 

sensul înŃelegerii rolului şi funcŃionarii 
instituŃiilor;

5. promovarea respectului şi protectiei faŃă de 
mediul înconjurator

6. descurajarea discriminarilor de orice fel;
7. întărirea coeziunii sociale, precum şi a 

respectului faŃă de alte etnii, rase, popoare sau 
culturi;

Ce vrem

MulŃumim tuturor celor care ne-au fost alături!
MulŃumim presei pentru corectitudinea şi chiar bunavoinŃa cu care uneori ne-aŃi 
prezentat de atatea ori! Suntem încrezatori că vom avea şi de acum înainte o 
colaborare cel puŃin la fel de bună ca şi până în prezent!
MulŃumim sponsorilor pentru înŃelegerea, încrederea şi susŃinerea pe care au 
acordat-o activităŃilor noastre!
MulŃumim instituŃiilor publice cu care am dezvoltat parteneriate constructive! 
MulŃumim partenerilor şi colaboratorilor din societatea civilă!
MulŃumim celor care ne-au urmărit şi ne-au apreciat pe Facebook!
MulŃumim în mod deosebit, voluntarilor şi membrilor pentru devotament şi 
implicare exemplară!

      După un an de la înfiinŃare credem că activităŃile desfăşurate ne permit să 
venim cu mândrie în faŃa dumneavoastră pentru a le prezenta. Am învăŃat multe, 

am muncit mult şi am avut rezultate pe masură. Nu ne-a interesat numărul 
acŃiunilor ci calitatea lor, dar niciodată nu am lasat timpul să treaca fără ca noi să 
planificam, să elaboram, să acŃionam. Un singur lucru trebuie precizat, un adevăr 

valabil pentru întreaga echipă: tot ce am realizat împreuna am facut în timpul 
nostru liber, unul atent planificat şi valorificat la maxim, nu de puŃine ori cu 

dificultate şi cu sacrificii! Ne declarăm mulŃumiŃi de rezultatele obŃinute. A fost un 
an în care am fost fie apreciaŃi - fie ignoraŃi, fie lăudaŃi - fie criticati, susŃinuŃi sau 
incomodaŃi, încurajaŃi sau descurajaŃi, însă a fost un an plin, un an în care ne-am 
bucurat de fiecare succes şi în care am avut de învăŃat din fiecare experienŃă. Tot 

ce am învăŃat şi experimentat până acum ne va folosi pe viitor şi credem că 
experienŃa primului an de existenŃă va face din AsociaŃia Sens Civic un ONG mai 
performant, mai competent, mai eficient, mai convingător, mai apreciat şi mai ales 

mai activ!
Avem planuri ambiŃioase în privinŃa dezvoltarii unei mentalităŃi favorabile 

voluntariatului prin două programe distincte, dar cu un subiect comun, implicarea 
civică: îmbunătăŃirea şi extinderea campaniei „Găseşte-Ńi sensul! Implică-te civic!”

şi lansarea unui program de responsabilitate socială adresat întreprinderilor, în 
parteneriat cu Camera de ComerŃ şi Industrie NeamŃ. Un alt obiectiv important pe 

care sperăm să îl realizăm în acest an este organizarea unei gale în care să 
încurajăm şi să premiem variate forme de exprimare a spiritului civic, cetăŃeni care 

s-au evidenŃiat prin reacŃii, atitudini, activităŃi remarcabile! Nu vom uita misiunea 
noastră ecologică: AsociaŃia Sens Civic va coordona la nivelulo judeŃului NeamŃ 

campania de ecologizare naŃională „Let`s do it, Romania!”



Echipa SENS CIVIC
AsociaŃia SENS CIVIC, a fost înfiinŃată în luna martie 2012, 
de un grup de tineri entuziasti, optimişti şi bineinteinŃionaŃi 
care am hotărât să ne implicăm în acest proiect ambiŃios 
din convingerea că totul Ńine de atitudine şi că putem, 

vrem şi trebuie să participăm la identificarea şi corectarea 
problemelor comunităŃii în care trăim!

Cine suntem

Consiliul Director
Andrei Carabelea – preşedinte

Adina-Cristina Constantin – vicepreşedinte
Florina-Elena Carabelea – vicepresedinte

Acum un an, după multă premeditare, cu mult
entuziasm, din dorinŃa de a face mai mult decât doar
să ne dăm cu parerea, am înfiinŃat alături de oameni
în care am deplină încredere, AsociaŃia SENS CIVIC. 
A fost un an plin de acŃiuni interesante, de provocări, 
de sacrificii, de inspiraŃie şi transpiraŃie deopotrivă. 
Am realizat acŃiuni pretenŃioanse cu bugete extrem
de limitate. Suntem mândri de succesele obŃinute iar
din eşecuri am tras învăŃămintele necesare. Echipa
este acum mai numeroasă decât cea alături de care 
am început şi asta arată că Ńelurile şi idealurile în
care credem sunt împărtăşite şi de alŃii. Pentru anul
care urmează, avem avantajul experienŃei
acumultate, avem puterea de a ne îmbunătăŃi
performanŃele, avem inteligenŃa de a plănui, avem
ambiŃia de a ne autodepăşi, dar în mod cert avem
datoria de a continua. MulŃumim tuturor celor care 
ne-au fost alături, ne-au susŃinut, ne-au urmărit sau
ne-au apreciat!

Andrei
Carabelea

În sinteză, mesajele Sens Civic, îndeamnă la socializare, 
la respectarea tradiției, la iubire dar și la dragostea pentru
aproape. Și nu ar strica să le ia și alții exemplul. Eu unul
mă regăsesc în temperamentul, ritmul şi altruismul 
acestor tineri care dau o dimensiune deosebită cuvântului
generozitate pentru comunitate. 

Daniel Vinca – consultant comunicare

Sunt membru al Asociatiei Sens Civic încă de la infiintare
şi am activat cu plăcere iniŃial ca voluntar. Participarea
constantă şi necondiŃionată în acŃiunile desfăşurate au 
însemnat pentru mine nu doar cunoştiinŃe noi şi experienŃe
interesante ci şi şansa de a descoperi un loc de muncă şi
poate chiar o carieră. IniŃial scopul meu era să îmi
demonstrez mie şi celorlalŃi că putem face totul aşa cum se 
cuvine neavând nevoie de recompense, însă am reuşit să
îmi depăşesc acest Ńel demonstrând că lucrul bine făcut îşi
găseşte întotdeauna recompensa potrivită. Sunt o fire 
ambitioasa şi îmi place să duc lucrurile la bun sfarsit. Mă
bucur că fac parte din această echipă şi recomand şi altora
să experimenteze voluntariatul, deoarece consider că este
un lucru benefic indiferent de profesia pe care şi-o vor

alege pe viitor.

Bogdan Bădîngă – responsabil voluntari

Sunt o persoană optimistă, deschisă, entuziastă, însă 
ceea ce mă diferenŃiază de alŃi oameni este faptul că am 
reuşit să trezesc in conştiinŃa mea nevoia de o 
schimbare in responsabilizarea socială a oamenilor şi 
companiilor, pentru asta am inŃeles că trebuie să fac 
ceva atât in privinŃa mea cît şi a celor din jur implicîndu-
mă in asociaŃia Sens Civic şi in Let’s Do It Romania!

Gabriel Cojocariu – coordonator proiecte



Echipa SENS CIVIC

Cine suntem

Tânăr entuziast, tind mereu spre a inova şi a desluşi
tainele leadershipului. Carismatic şi cu un spirit ludic

aparte, leg cu succes relaŃii armonioase cu cei din jur, 
networkingul fiind prioritar pentru mine. Sunt determinat
să iniŃiez o afacere de succes în domeniul social. Alături
de echipa din AsociaŃia Sens Civic, am convingerea că
vom inova şi vom redimensiona spiritul civic în rândul

tinerilor. 

Tudor Vasiliu – responsabil imagine
Comunicativă, zambitoare indiferent de situatie, 

aducatoare de bună-dispoziŃie şi prăjituri. M-am bucurat
foarte tare cand am aflat că în Piatra NeamŃ se face şi un 
alt fel de educaŃie civica în rândul tinerilor, aşa că m-am 

alaturat AsociaŃiei Sens Civic din dorinŃa de a fi parte
dintr-o echipă preocupată de binele comun. Ce îmi place 

în acest ONG este că fiecare se ocupă cu ceea ce
consideră că ştie sau poate mai bine, iar pe lângă

pregătirea calendarului de activităŃi mă ocup uneori de 
“indulcirea” colegilor cu prăjiturele făcute de mine. 

Măriuca Nastasiu – planificare evenimente

Mă bucur să ştiu că am fost alături de fondatorii acestei asociaŃii încă
de la “turnarea temeliei” având o contribuŃie activă în acŃiunile
desfăşurate de la înfiinŃare până în prezent şi cu siguranŃă şi de acum
înainte. Am găsit în această organizaŃie un loc în care activitatea şi
ideiile mele sunt apreciate şi am avut ocazia să îmi dezvolt noi abilităŃi
şi prietenii. ExperienŃa voluntariatului m-a ajutat să percep existenŃa
într-un mod diferit.

Alexandru Săvescu – asistent logistică

Sunt o persoana sufletistă, cu spirit de echipă şi
bun organizator, plin de energie şi optimism, 
vesel, educat şi altruist. Am activat ca voluntar în
mai multe organizatii, până în present, dar simt
că mi-am găsit locul în AsociaŃia Sens Civic încă
de la începuturile acesteia, datorită caracterului
dinamic şi inovator al activităŃilor.

Răzvan Gheorghiu - trezorier

Sunt o persoană serioasă, muncitoare, şi cu mult bun 
simŃ. Îmi place să iau parte la cât mai multe acŃiuni ale 
asociaŃiei pentru că este un mediu foarte plăcut, totul se 
discută la un alt nivel, atmosfera care se creează în 
timpul şedinŃelor este una care te face să revii cu drag 
şi la următoarea întâlnire. Mă bucur că fac parte din 
acest grup, cred că este exact ceea ce are nevoie 
urbea, trebuie să fie cineva care să dea curaj şi să 
creeze un mediu propice tinerilor şi cetăŃenilor care vor 
să fie activi, să ia parte la acŃiuni civice. Prin intermediul 
AsociaŃiei Sens Civic am reuşit să socializez mai mult, 
să cunosc oameni noi cu perspective noi, curajoase. 

Cristina Secară - membru

Lucian Grigorescu – membru
Loredana Roşu – membru

Radu Daian – membru 
IonuŃ Fuioagă – membru 



AsociaŃia SENS CIVIC

InformaŃii financiare 2012

5000Alte cheltuieli
0Cheltuieli financiare
0

cheltuieli cu ajutoare 
nerambursabile

11683Cheltuieli cu personalul
26391Cheltuieli cu materialele
759

cheltuieli cu servicii si lucrari 
executate de terti

43833Total cheltuieli

1668alte venituri
0venituri financiare

8424venituri din prestari de servici
37773

venituri din sponsorizari si 
donatii

0
venituri din ajutoare sau 

venituri nerambursabile

47865Total Venituri

4032Excedent
0Deficit
0Rezerve

800Capital
4832Capitaluri si RezerveJ.

0Venituri in avansI.
0ProvizioaneH.
0Datorii peste 1 anG.

4832Total active neteF.
4832Active circulante neteE.
3899Datorii sub 1 anD.

0Cheltuieli in avansC.
8732Disponibilitati

Investitii financiare
Creante - total
Stocuri - total

8732Active circulanteB.
Imobilizari financiare
Imobilizari corporale

Imobilizari necorporale
0Active imobilizateA.

RONIndicatori an 2012Nr.

SituaŃia veniturilor şi cheltuielilor
la finele anului 2012

Extras din raportul cenzorului
cu privire la verificarea si

certificarea situtiilor financiare
intocmite pentru anul 2012.

CENZOR
Economist

Suzana Mădălina Avram

Analizând indicatorii economici realizaŃi putem concluziona
că activitatea asociaŃiei Sens Civic în anul 2012, s-a realizat
în condiŃii optime şi nu a desfăşurat activităŃi de natură
economică, supuse impozitului pe profit.

La încheierea lucrărilor noastre nu am constatat existenŃa
unor elemente care să pună la îndoială regularitatea şi sinceritatea
conturilor anuale şi nici imaginea fidelă dată de acestea patrimoniului,
situaŃiei financiare şi rezultatului ONG-ului la sfârşitul exerciŃiului
financiar.



AcŃiuni  

Martie 2012

„Găseşte-Ńi sensul! Implică-te civic!”
Pe data 27 martie 2012 am demarat campania
„Găseşte-Ńi sensul! Implică-te civic!”, în
vederea atragerii de voluntari. Această campanie
va fi continuată pe întreg parcursul existenŃei
asociaŃiei, voluntarii fiind resursa esenŃială
desfăşurării activităŃii oricărui ONG. Prin acest
demers încercăm să convingem cât mai multe
persoane, în special tineri, de importanŃa şi
beneficiile voluntariatului.

În martie 2012, asociaŃia a desfaşurat o campanie de promovare
a evenimentului "Ora Pamantului", un eveniment simbolic, care 
prin gestul simplu de stingere a luminilor îşi propune să tragă un 

important semnal de alarmă la adresa efectelor dezvoltării
iresponsabile și a consumului nejustificat de resurse. 

Evenimentului s-a desfăşurat pe data de 31 martie între 20.30 şi
21.30. O dată cu stingerea pentru o oră a luminilor exterioare sau

interioare care nu sunt esențiale funcționării și deconectarea
echipamentelor electronice aflate în stand-by este un gest minor 

înspre trecerea la o schimbare pozitivă și profundă a modului
nostru de a relaționa cu mediul înconjurător. 

Ora Pământului



AcŃiuni

Aprilie 2012

AsociaŃia Sens Civic a desfăşurat în parteneriat cu DirecŃia
Silvică NeamŃ, prin Ocolul Silvic Brateş , acŃiunea de împădurire
intitulată “De la rădăcină”, eveniment prilejuit de “luna pădurii”. La 

eveniment au participat peste 50 de voluntari ASC, între care menŃionăm
elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi şi de la Colegiul NaŃional de 

Informatică, precum şi elevi de la şcoala din PângăraŃi ce au fost
coordonaŃi de lucrători ai Ocolului Silvic Brateş . S-au plantat 5000 de 

puieŃi, pe o suprafaŃă de un hectar cu pronunŃate fenomene de eroziune, 
pusă la dispoziŃie pentru împădurire de către Primăria PângăraŃi. 

Voluntarii, împreună cu personalul Ocolului Silvic Brateş au plantat 2500 
de salcâmi, 1000 de molizi, 1000 de paltini și 500 de goruni.  

AcŃiunea de plantare „De la rădăcină”



AcŃiuni

Mai 2012

Let`s Do It , Piatra NeamŃ!
Sâmbată, 12 mai 2012, AsociaŃia Sens Civic s-a alăturat campaniei naŃionale de 
ecologizare “Let`s Do It, România!”. Alegerea locaŃiei a fost nu una inspirată ci chiar
necesară, Ńinând cont de peisajul dezolant care ni s-a arătat într-un loc unde ar trebui
să mergem pentru recreere: simbolul municipiului Piatra NeamŃ – Muntele Pietricica. 
Deşi sunt greu explicat fotografiile acestea, ele însele pot explica o parte dintre
neajunsurile cu care se confruntă societatea noastră, vorbind, sperăm, pe înŃelesul
tuturor. Ne dorim ca înŃelegerea corecta a lor să atragă după sine curajul, ambiŃia şi
stăruinŃa de a le corecta. AsociaŃia Sens Civic mulŃumeşte tuturor voluntarilor care au 
participat la eveniment şi îi felicită pe toŃi cei care au renunŃat la prejudecăŃi de genul
«eu nu strâng gunoaie» sau la un mod mai agreabil de a petrece timpul liber şi şi-au 
dedicat timpul şi energia pentru a oferi celorlalŃi o lume mai curată!



AcŃiuni

Iunie 2012

Proiect finanŃat de Consiliul JudeŃean NeamŃ. Cu ajutorul
voluntarilor si prin intermediul bicicletelor puse la dispoziŃie prin
acest proiect copii institutionalizaŃi au avut ocazia implicării în

activităŃi sportive şi distractive activităŃi ce s-au dovedit o sursă
importantă de bună dispoziŃie şi de încredere în sine dar şi în
ceilalŃi. Acest proiect şi-a propus să aducă în atenŃia opiniei

publice exemplul unei atitudini civice îndreptate înspre persoanele
defavorizate şi izolate din punct de vedere social (copiii

institutionalizaŃi) ale căror legături cu lumea sunt mult prea limitate, 
precum şi bucuria pe care le-o poate oferi orice gest minor. Timp
de o lună (iunie 2012), voluntarii asociaŃiei au deplasat bicicletele

la 4 centre de plasament de pe raza judeŃului NeamŃ (două în
Piatra NeamŃ, şi câte unul din Roman şi Targu NeamŃ) şi peste

100 de copii s-au bucurat de biciclete, unii învăŃând chiar să
mearga pe bicicletă cu această ocazie.

Bicicleşte cu noi!



AcŃiuni

Iunie – octombrie 2012

Piatra pe Bicicletă
În perioada 1 iunie – 30 iunie am derulat proiectul “PIATRA PE 
BICICLETĂ”, finanŃat de Primăria şi Consiliul Local Piatra NeamŃ şi care a 
constat în oferirea a 10 biciclete, în folosinŃă gratuită, pentru intervale de 2 
ore. Cu sprijinul SC Perla Invest SRL, centrul de închiriere a fost amplasat 
la staŃia de plecare a telegondolei din vecinătatea Gării Piatra NeamŃ iar 
iniŃiativa a fost una de succes înregistrându-se în această perioadă 1200 
de utilizatori. Ulterior proiectul a fost continuat cu 20 de biciclete închiriate 
în baza unui tarif orar modic. Am mai organizat un punct de închiriere în 
incinta Ştrandului Tineretului. Cea mai apreciată şi eficentă formulă de 
desfăşurare a proiectului “PIATRA PE BICICLETĂ a fost iniŃiată în luna 
septembrie 2012 prin parteneriatele cu SC Cribernet SR, SC Izotec SRL 
şi SC Perla Invest SRL care au permis, datorită implicării financiare  
revenirea la gratuitatea de două ore pentru utilizatori. 

Bicicleta este unul dintre cele mai eficiente mijloace de 
divertisment precum şi de corectare a problemelor de sănătate
cu sursă sedentară. Mersul pe bicicletă este foarte benefic în
reglarea ritmului cardiac şi poate preveni bolile de inimă sau, în
cazul în care acestea sunt deja instalate le Ńine sub control. 
Contrar credinŃei populare cum că mersul pe bicicleta ar “lucra” 
doar muschii picioarelor, trebuie cunoscut că pedalatul pune la 
treaba mai toŃi muschii importanŃi ai corpului. Cu alte cuvinte, 
mersul pe bicicletă comprimă, într-o singură activitate, foarte 
multe exerciŃii specializate pentru diferitele părŃi ale corpului. 



AcŃiuni

Iulie

În luna iulie, în perioada desfăşurării campaniei de 
suspendare a preşedintelui, AsociaŃia Sens Civic a 
considerat necesară o reacŃie faŃă de modul agresiv

şi neconstituŃional al puterii în exerciŃiu de a-şi
impune autoritatea în faŃa instituŃiilor nesubordonate: 
preşedinŃia şi Curtea ConstituŃională. Cu acest prilej

membrii asociaŃiei au participat la o serie de 
manifestări şi acŃiuni în cadrul cărora ne-am exprimat
în mod sincer îngrijorarea faŃă de riscurile încălcării

principiilor democratice. În ciuda speculaŃiilor, 
intervenŃiile publice ale membrilor asociaŃiei nu au 

urmărit contestarea prevederilor constituŃionale
privind suspendarea preşedintelui ci ritmul accelerat

în mod nelegal al curgerii evenimentelor.

Apărarea
principiilor democratice

Septembrie 2012

Duminică, 30 septembrie 2012, AsociaŃia Sens Civic a 
desfasurat la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, din Piatra

NeamŃ o actiune de recreere si divertisment pentru copiii din 
acest centru. AsociaŃia a pus la dispoziŃia copiilor 10 biciclete pe
care le-au folosit o parte dintre copiii institutionalizati. Nu este

prima dată când ne întâlnim cu aceşti copii. Noi am mai
desfaşurat astfel de acŃiuni la patru centre de plasament de pe

raza judeŃului, în cadrul unui proiect finanŃat de Consiliul
JudeŃean NeamŃ. De data acesta am revenit şi am asigurat din 
resurse proprii desfaşurarea acŃiunii. Ne-am bucurat să regăsim

aceleaşi zâmbete cu care ne-am obişnuit şi în trecut, am 
observat că după vacanŃa de vară mulŃi dintre ei au făcut chiar

progrese în privinŃa mersului pe bicicletă. Le-am adresat copiilor
care au împlinit vârsta de 14 ani invitaŃia de a veni în timpul liber
la centru de închiriere biciclete de la Telegondolă, în apropierea
Gării, unde pot beneficia alături de ceilalŃi cetăŃeni, de doua ore 

de gratuitate pentru folosirea bicicletei. 

RecreaŃie pe două roŃi



AcŃiuni

Octombrie 2012

Ziua Vârstnicilor

Pe data de 1 octombrie 2012, în Ştrandul Tineretului din 
Piatra NeamŃ, AsociaŃia SENS CIVIC împreună cu Uniunea

JudeŃeana a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice NeamŃ, a 
organizat o acŃiune dedicată Zilei InternaŃionale a 

Persoanelor Vârtsnice. Asociatia a pus la dispoziŃia
participanŃilor de vârsta a III-a biciclete pentru a se plimba pe
aleile ştrandului. Astfel, au beneficiat de unul dintre cele mai
eficiente mijloace de divertisment precum şi de corectare a 
problemelor de sănătate cu sursă sedentară. Am fost plăcut
surprinşi de entuziasmul cu care persoanele de vârsta a III-a 
au primit invitaŃia de a folosi bicicletele pe aleeile din ştrand, 
iar unii dintre ei ne-au impărtăşit amintiri frumoase legate de 

acest mijloc de deplasare, pe care o parte îl mai folosesc
ocazional. Chiar la această acŃiune, unii pensionari au venit
insoŃiŃi de propriile biciclete, un lucru demn de urmat şi de 
alte persoane ca alternativă la alte mijloace de deplasare

poluante. 



AcŃiuni

Noiembrie – decembrie 2012

Şi eu votez
Pe 5 noiembrie 2012, AsociaŃia SENS CIVIC a demarat printr-o

conferinŃă de presă campania de responsabilizare civăică “Şi eu votez” 
pentru motivarea cetăŃenilor, în special a tinerilor, în scopul exercitării
dreptului de vot. Obiectivul campaniei a fost de a scoate cât mai mulŃi

tineri şi nu numai la vot şi de a propune alegătorilor un vot raŃional
bazat pe informaŃii corecte şi pe argumente, realizând şi promovând în
acest sens un site echidistant care să le ofere cetăŃenilor posibilitatea
de a se informa asupra candidaŃilor: www.sieuvotez.ro. În acest sens, 
am încheitat un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean NeamŃ, 

cu sprijinul căruia am organizat întâlniri şi discuŃii pe teme democratice
cu peste 1600 de liceeni de an terminal de la liceele: Colegiul NaŃional
Gheorghe Asachi, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Colegiul NaŃional 

de Informatică, Colegiul NaŃional Calistrat Hogaş, Colegiul Tehnic, 
Colegiul NaŃional Petru Rareş, Liceul Economic-Administrativ, toate din 

Piatra NeamŃ Pe lângă aceste întâlniri am desfăşurat şi acŃiuni
stradale (discuŃii cu cetăŃenii şi împărŃirea a 3400 de fleyere) precum şi

o intensă promovare în presă şi în mediile online.

Cu toŃii dorim să ne comparăm cu statele puternic dezvoltate din punct de vedere 
economic, dar evităm să aruncăm o privire asupra nivelului de implicare a 

cetăŃenilor. Exemplele preferate atât ale politicienilor cât şi ale românilor, în 
general, sunt FranŃa şi Germania. Pentru a le respecta etaloanele vom preciza că 
media participării la vot în ambele state este de peste 70%. În FranŃa la ultimele 

alegeri (prezidenŃiale 2012) prezenŃa la vot a fost de 82%, iar în Germania, 
prezenŃa la vot de 67%, de la ultimele alegeri (legislative 2009) este considerată 

una slabă. 

Ajutăm copii de la case de copii, ajutăm
bătrânii de la casele de bătrâni ... dar uităm să-

i ajutăm pe cei pe care societatea i-a uitat... 
Membrii Asociatiei Sens Civic au încercat să

mai smulgă din multele probleme ale unei
familii din comuna Alexandru cel Bun şi le-au 

dăruit acestora haine, alimente, jucării şi lemne
pentru iarnă. De asemenea mosul a venit si

pentru Lucian, un tânăr din Piatra Neamt, care 
în ciuciuda unui handicap fizic îşi câştigă

existenŃa, vanzand ziare, de 13 ani.

În tonul Sărbătorilor…



AcŃiuni

Ianuarie 2013

154 de ani de la Unirea
Principatelor

Voluntarii AsociaŃiei Sens Civic au participat la 
celebrarea a 154 ani de la Unirea Principatelor, în

faŃa Casei de Cultura din Piatra NeamŃ, la o acŃiune
iniŃiată de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen 

Saeculare”. Scopul acestei acŃiuni a fost promovarea
semnificaŃiei zilei de 24 ianuarie şi a importanŃei

conservării şi respectării reperelor istorice.

Încurajăm performanŃa sportivă

Membrii Asociatiei Sens Civic sustin echipa feminina de volei
Unic Piatra Neamt şi vor asista şi susŃine toŃi reprezentanŃii

sportului de performanŃă din judeŃul NeamŃ atât în

competiŃiile naŃionale cât şi în cele internaŃionale.



AcŃiuni

Ianuarie – februarie 2013

În perioada 21 ianuarie - 15 februarie, la Sectia de Pediatrie a 
Spitalului Judetean Neamt au fost prezentate doua rezerve pentru nou-
născuŃi renovate într-un proiect desfăşurat de AsociaŃia Sens Civic prin

sponsorizarea pusă la dispoziŃie de SC Criber Net SRL. Lucrările de 
renovare au constat în înlocuirea faianŃei învechite, refacerea tencuielii, 

văruire, schimbarea mobilierului, a uşilor, a instalaŃiilor sanitare şi electrice, 
pardoseală epoxidică şi draperii. AcŃiunea de renovare a celor două saloane
s-ar putea numi Un viitor sănătos se pregăteşte de azi, dorind să atragem
atenŃia asupra necesităŃii de a investi în sănătatea copiilor. Această acŃiune
doreşte să exemplifice un tip de parteneriat care poate aduce beneficii pe

termen lung comunităŃii. Ne dorim să implicăm şi alte companii şi persoane
fizice, care să contribuie din simt civic la îmbunătăŃirea societăŃii în care 

trăim, şi pornind de la gesturi mărunte să reuşim lucruri măreŃe. Legat de 
secŃia de pediatrie, planurile noastre nu se opresc aici, dorind extinderea

lucrarilor la alte saloane şi poate chiar renovarea subsolului pentru
amenajarea unei spălătorii. Valoarea lucrarilor de renovare a celor doua

saloane a fost de 16.000 ron, lucru posibil cu ajutorul sponsorului şi cu unele

reduceri de preŃ acordate de furnizorii de materiale.
“De-a lungul timpului am primit numeroase promisiuni de renovare în cadrul secŃiei, 

însă acestea au rămas la stadiul de vorbe. Aceşti tineri nu venit cu promisiuni frumoase, ci s-au 
apucat direct de treaba, şi in 3 săptămâni au realizat renovarea celor 2 rezerve, oferind după cum ar
zice unii condiŃii de lux, dar eu consider că acestea sunt condiŃii de normalitate într-o sectie de 
pediatrie. Mai avem cel puŃin 40 de saloane care ar trebui să beneficieze de asemenea interventii, 
deoarece eu consider că un mediu plăcut influenŃează in mod pozitiv atât pe pacienŃi cât şi pe noi
cadrele medicale. Apreciez faptul că lucrările sunt de bună calitate şi realizarea lor nu a perturbat
activitatea din unitatea medicală” a afirmat dna dr. Suzana Constantinescu, şefa SecŃiei de Pediatrie.

Renovarea a două saloane de 
nou-născuŃi



AcŃiuni

Februarie 2013

AsociaŃia Sens Civic a făcut echipă cu 
restaurantul Noir şi au oferit tinerilor (şi nu

numai) îngrăgostiŃi posibilitatea de a participa la 
un concurs inedit al cărui premiu a constat într-o
cină romantică, pentru două persoane, în seara

zilei de 14 februarie la restaurantul Noir, din 
Piatra NeamŃ. Tot ce au avut de făcut

participanŃii a fost să aprecieze paginile de 
Facebook ale organizatorilor şi să posteze pe

pagina asociaŃiei
(http://www.facebook.com/Asociatia.Sens.Civic) 

o fotografie împreună cu partenerul/a care să
acumuleze numărul cel mai mare de aprecieri. 

Dintre cele 18 cupluri înscrise în concurs 
câştigătorii şi-au adjudecat premiul cu 677 de 

aprecieri, după o dispută destul de echilibrată cu 
urmăritorii lor. 

Concurs de Ziua ÎndrăgostiŃilor

Dragobeşte româneşte – dăruieşte!
La foişorul din Parcul Tineretului din Piatra NeamŃ

Asociatia Sens Civic in parteneriat cu Fundatia Copiii Nostri au 
invitat tinerii sa-si exprime sentimentele într-un mod autentic si
original. Participantii au vent pregătiŃi cu un mesaj / o fotografie
iar noi le-am oferit gratuit un tricou personalizat. Astfel au oferit
persoanei îndrăgite o surpriză si un mesaj simpatic de dragoste, 
iar impreună am personalizat un tricou unicat cu mesajul şi/sau

fotografia aleasa. În popor se spune că Sărbătoarea de 
Dragobete trebuie respectată, pentru ca tinerii să se 

îndrăgostească şi să fie iubiŃi, până la Dragobetele din anul
următor. Cu sprijinul partenerilor şi sponsorilor asociaŃia a oferit

35 de tricouri.



AcŃiuni

Martie 2013

Joi 7 martie 2013, copii de la şcoala Nicu Albu împreună cu voluntarii asociaŃiei
Sens Civic au dăruit mărŃişoare, termometre electronice, un aparat pentru aerosoli, lapte
praf, scutece şi cateva hăinuŃe copiilor aflaŃi în secŃia de pediatrie a Spitalului JudeŃean
NeamŃ. AcŃiunea a avut loc ca urmare a evenimentului caritabil intitulat “Cumpără un 
mărŃişor, bucură un puişor” şi desfăşurat la foişorul din parcul central, in perioada 28 

februarie – 3 martie 2013, unde s-au valorificat mărŃişoarele realizate manual de elevi. 

MărŃişorul de la pediatrie

Pe 8 martie, asociaŃia a organizat împreună cu ZIRA 
BOUTIQUE atelierul de creaŃie “ÎnvaŃă să realizezi o 

bijuterie!” (brăŃări talisman, cercei). ParticipanŃii au avut
ocazia să înveŃe să confecŃioneze singuri articolele, asistaŃi

doar de organizatori, plătind doar materialele folosite in 
procesul de creaŃie. În cadrul atelierului de creaŃie bijuterii se 
urmăresc următoarele obiective : creşterea spontaneităŃii şi a 

creativităŃii; exprimarea autentică a emoŃiilor si trăirilor, 
dezvoltarea emoŃională; dezvoltarea imaginaŃiei şii a gandirii, 

a limbajului verbal şi non-verbal; creşterea expresivităŃii şi
armonizarea personalităŃii copilului; dezvoltarea empatiei şi a 

contactului autentic cu ceilalŃi; învăŃarea unor
comportamente asertive, dezvoltarea unei atitudini

colaborative faŃă de copii din grupul de lucru; cunoaşterea
stimei de sine şi conturarea unei imagini de sine adecvate-

autocunoaştere; reducerea anxietăŃii, a temerilor, a 
agresivităŃii prin dezvoltarea creativităŃii şi expresivităŃii prin

arta.

Ora Pământului
În perioada 16 – 23 martie, asociaŃia a desfaşurat o campanie

de promovare a evenimentului "Ora Pamantului", un 
eveniment simbolic, care prin gestul simplu de stingere a 

luminilor îşi propune să tragă un important semnal de alarmă
la adresa efectelor dezvoltării iresponsabile și a consumului

nejustificat de resurse. 5400 de persoane au fost informate de 
membrii asociaŃiei despre organizarea evenimentului pe data 
de 23 martie între 20.30 şi 21.30 şi semnificaŃia acestuia. O 

dată cu stingerea pentru o oră a luminilor exterioare sau
interioare care nu sunt esențiale funcționării și deconectarea
echipamentelor electronice aflate în stand-by este un gest

minor înspre trecerea la o schimbare a modului nostru de a 
relaŃiona cu mediul.

Atelier de creaŃie







Proiecte de viitor

AsociaŃia SENS CIVIC

Principalele teme pe care le vom aborda şi înfăptui 
în continuare vizează un subiect comun specific statutului 
şi obiectivelor AsociaŃiei SENS CIVIC,  dezvoltarea unei 
mentalităŃi favorabile voluntariatului, implicarea civică!

1. ÎmbunătăŃirea şi extinderea campaniei „Găseşte-Ńi sensul! 
Implică-te civic!”, prin atragerea de voluntari din toate 

categoriile de vîrstă, dar cu o prioritate deosebită asupra tinerilor!

3. Lansarea unui program de responsabilitate socială adresat 
întreprinderilor. Acest proiect îl vom desfăşura în parteneriat cu 

Camera de ComerŃ şi Industrie NeamŃ. 

4. Un alt obiectiv pe care sperăm să îl realizăm în acest an este 
organizarea unei gale în care să încurajăm şi să premiem variate
forme de exprimare a spiritului civic, cetăŃeni obişnuiŃi care s-au 

evidenŃiat prin reacŃii, atitudini, activităŃi remarcabile! 

2. Nu vom uita misiunea noastră ecologică. Dimpotrivă, în acest 
an, AsociaŃia Sens Civic va coordona la nivelul judeŃului NeamŃ 

campania de ecologizare naŃională „Let`s do it, Romania!”

Şi încă multe altele... 

Pentru mai multe infomaŃii despre acŃiunile şi 
proiectele noastre vă invităm să accesaŃi 

www.senscivic.ro
pagina de Facebook Asociatia.Sens.Civic 

pagina de twitter senscivic                         
iar dacă vă place ceea ce facem 

vă invităm alături de noi!

Contact: senscivic@gmail.com


