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Denumirea organizaţiei Asociatia SENS CIVIC 

Acronim ASC 

Cod de înregistrare fiscală  29930026 

Număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului 
/număr de înregistrare în 
Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor 

 

1370/279/2012 

Data înfiinţării  22 martie 2012 

Date de contact 
(adresă, telefon, e-mail, banca) 

Str. General Nicolae Dascalescu, nr. 400, Piatra Neamt, judetul Neamt,            
Telefon: 0743082028, email: info@senscivic.ro,                                 

Banca Transilvania, RO58BTRL02801205C25120XX 

Domeniul de activitate  Activitati de tineret / educație civică 

Reprezentantul legal 
(nume, funcţie, telefon, e-mail) 

Carabelea Andrei, președinte, 0743082028, andrei@senscivic.ro  

Descrierea activităţii 
organizaţiei partenerului, 
relevantă pentru proiect 
(scurt istoric al activităţii, 
relevanţa activităţii 
organizaţiei pentru 
domeniul ocupării în rândul 
tinerilor, descrierea 
acţiunilor, evenimentelor, 
instrumentelor dezvoltate 
pentru ocuparea tinerilor) 

 

 

 

Asociaţia SENS CIVIC a fost înfiinţată în martie 2012, iar membrii Asociaţiei au 
coordonat şi implementat proiecte de informare publică, proiecte sociale, de educaţie 
şi de sănătate. Finantarea acestora s-a realizat prin programe de finantare 
nerambursabile ale Consiliului Judetean Neamt,  Primariei si Consiliului Local Piatra 
Neamt, prin fonduri atrase din zona mediului de afaceri sau din resurse proprii. 
Asociatia SENS CIVIC are urmatoarele obiective: educarea spiritului civic, 
recastigarea respectului fata de insemnele si valorile nationale, informarea si 
constientizarea cetatenilor cu privire la drepturile si indatoririle cetatenesti, 
informarea si constentizarea cetatenilor in sensul intelegerii rolului si functionarii 
institutiilor, promovarea respectului si protectiei fata de mediul inconjurator, 
descurajarea discriminarilor de orice fel, intarirea coeziunii sociale, precum si a 
respectului fata de alte etnii, rase, popoare sau culturi. Asociatia a desfasurat pana in 
prezent numeroase actiuni care au implicat voluntari tineri, actiuni de plantare, de 
ecologizare, de informare si constientizare. O mare parte dintre activitatile asociatiei 
au vizat implicarea tinerilor in ateliere de creatie tematice si activitati de educatie 
nonformala cu scopul de a stimula creativitea, spontaneitatea si increderea in sine si 
in ceilalti a participantilor.  

Istoricul organizaţiei 21 de luni de activitate – peste 100 de acțiuni dintre care amintim: 

Ianuarie 2014 Îndeplinirea procedurilor pentru primirea în folosință gratuită a Centralei Termice 45 
(în spatele fostei Alimentare 28 din Piatra Neamț) și demararea proiectului de 
amenajare a unui Centru de Voluntariat 

Decembrie 2013 Ediția a II-a a campaniei caritabile „Dăruim în tonul Sărbătorilor!” – am oferit 
alimente, îmbrăcăminte și lemne în valoare totală de 2000 de lei unei familii nevoiașe 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
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din comuna Alexandru cel Bun și unei persoane cu dizabilități din Piatra Neamț care 
își câștigă existența muncind. Cu acestă ocazie ASC s-a lansat și în Iași, unde un grup 
de tineri activi și determinați au oferit unui număr de 62 de copiii proveniți din familii 
nevoiașe din comuna Ciortești îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 5500 lei. 

În parteneriat cu TVM Neamț, Sedpress Ceahlăul și Fundația Dakini Devine am 
organizat campania caritabilă „Dăruiește tot anul” – campanie de donații și suport pe 
întreg parcursul anului 2014 de care vor beneficia elevi proveniți din medii 
defavorizate – scopul este de a le asigura accesul la educație 

Octombrie - noiembrie 
2013 

 

Septembrie 2013 

 

August – septembrie 2013 

 

August 2013 

 

 

Iulie – august 2013 

 

Mai - septembrie 2013 

Aprilie 2013 

 

Martie – mai 2013 

 

Februarie – martie 2013 

 

Februarie 2013 

Ianuarie 2013 

Decembrie 2012 

 

 

Acțiuni de informare publică (dezbateri tematice / adunări publice) cu privire 
impactul negativ al proiectelor exploatării miniere de la Roșia Montană și al 
expoaltării gazelor de șist  

Coordonarea în județul Neamț a campaniei de ecologizare Let's do it România! – 
județul Neamț s-a clasat pe locul III în țară cu peste 9500 de voluntari implicați în 
acțiunea de curățenie 
Derularea proiectului „Recreație cu Sens Civic”, finanțat de Primăria și Consiliul 
Local Piatra Neamț. 500 de copii și tineri au participat la  50 de activități educative 
și ateliere tematice 

„Un viitor sănătos începe de azi” – ediția a doua – în parteneriat cu Vodafone 
România, Asociația Sens Civic a donat Spitalului Județean Neamț peste 300 de 
piese de mobilier: noptiere tip roll-box, scaune operator și dulapuri. 

Derularea proiectului „Vacanță activă”, finanțat de Consiliul Județean Neamț. 150 
de copii și tineri instituționalizați din patru centre de plasament din Neamț au 
beneficat de o serie de activități educative și excursii prin județ 

Cea de-a doua ediție a proiectului „Piatra pe bicicletă”  

Cea de-a doua ediție a acțiunii de plantare „De la rădăcină” – 70 de voluntari au 
plantat 5000 de puieți de paltin, molid sau salcâm pe raza comunei Pângărați 

Ateliere de creație / târguri caritabile – organizate aproape în fiecare sfârșit de 
săptămână, la  foișorul din Parcul Central   

„Un viitor sănătos se pregătește de azi” – printr-o sponsorizare oferită de SC 
Cribernet SRL, Asociația Sens Civic a renovat două saloane din cadrul Secției de 
Pediatrie a Spitalului Județean Neamț 

„Dragobește românește” – o acțiune de promovare a unei sărbători tradiționale 
românești și de încurajare a tinerilor să își exprime sentimentele în mod original  

Am celebrat 24 ianuarie – Unirea Principatelor și am promovat semnificația zilei 

„În tonul Sărbătorilor” – acțiune caritabilă: am donat haine, alimente și o remorcă 
de lemne unei familii nevoiașe din comuna Alexandru cel Bun iar un tânăr cu 
dizabilități care își câștigă existența muncind și nu cerșind a primit de asemenea 
alimente și îmbrăcăminte 

Campania de responsabilizare socială – „Și eu votez!”. Am realizat un site de 
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Noiembrie – decembrie 
2012 

 

 

 

Octombrie 2012 

 

Septembrie 2012 

 

Iulie 2012 

 

Iunie – octombrie 2012 

 

Iunie 2012 

 

Mai 2012 

 

Aprilie 2012 

 

Martie 2012 

 

 

Martie 2012 - prezent 

informare obiectiv și transparent prin care alegătorii se puteau informa studiind cv-
urile și analize pertinente despre activitatea candidaților la alegerile parlamentare 
din județul Neamț. Membrii ASC au interacționat cu peste 2500 de elevi de ani 
terminali care au primit pliante și informații despre importanța participării la vot. 
Televiziunile locale au difuzat spoturi, sondaje și emisiuni realizate cu ocazia 
proiectului nostru.  

Am celebrat Ziua Vârstnicilor prin acțiuni organizate în parteneriat cu Uniunea 
Județeană a Pensionarilor, în contextul Anului European al Solidarității între 
Generații. 

Acțiuni de divertisment cu copii din centrele de plasament „Elena Doamna” și „Ion 
Creangă” din Piatra Neamț 

În luna iulie, în perioada desfăsurării campaniei de suspendare a presedintelui, am  
considerat necesară reacția față de încălcarea principiilor democratice și încercarea 
de diminuare a competențelor Curții Constituționale. 
„Piatra pe bicicletă” – proiect demarat cu finanțare de la Primăria Piatra Neamț și 
continuat din resurse proprii, pentru promovarea mersului pe bicicletă ca mijloc de 
agrement și alternativă de deplasare. 

„Biciclește cu noi” – proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț. Peste 150 de 
copii au beneficiat de activități recreative alături de voluntarii ascoiației pe 
bicicletele puse la dispoziție prin proiect. 

„Let's do it, Piatra Neamț!” – acțiune de ecologizare la care am participat cu 
voluntar pentru ecologizarea unor obiective de pe raza municipiului Piatra Neamț 

Ediția I a acțiunii de plantare „De la rădăcină” – acțiune organizată în parteneriat cu 
Ocolul Silvic Brateș la care au participat alături de voluntarii asociației, elevi de la 
Colegiul Național de Informatică și Colegiul Tehnic de Transporturi. 

„Ora Pământului” -  am promovat deconectarea aparatelor electrice neesențiale 
pentru interval de o oră, ca semnal de alarmă la adresa efectelor dezvoltării 
iresponsabile și a consumului nejustificat de resurse. 
„Găseste-ți sensul! Implică-te civic!”, campania de atragere de volunari a fost 
demarată încă de la înființare și va fi continuată pe întreg parcursul existenței 
asociației. Voluntarii sunt resursa esențială desfăsurării activității noastre. Prin acest 
demers încercăm să convingem cât mai multe persoane, în special tineri, de 
importanța și beneficiile voluntariatului, în dezvoltarea personală a practicantului 
dar și față de comunitate. 

 

Număr mediu de membri 42 

Număr mediu de angajaţi 2 

Buget 2012  4765 lei 

Patrimoniu 20 de biciclete urbane, 24 de birouri, 20 de scaune operator, 2 laptopuri, o imprimantă 
multifuncțională, un videoproiector, un ecran de proiecție, un flipchart, o tabla 
magnetică, două fișete metalice 
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Parteneriate Primăria Municipiului Piatra Neamț, Consiliul Județean Neamț, Prefectura Neamț, 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, 
Direcția Silvică Neamț, Garda de Mediu Neamț, Camera de Comerț și Industrie 
Neamț, EST TV, 1 TV, TV M Neamț, Ziarul Ceahlăul, Monitorul de Neamț, 
Realitatea Nemțeană, Evenimentul de Iași, Mesagerul, Ziar Piatra Neamț, Viața 
Nemțeană,  Uniunea Județeană a Pensionarilor Neamț, Clubul Ecoturistic „Gheorghe 
Iacomi” Piatra Neamț, Asociația Visum Brașov, Asociația Viitorul în Zori, SC 
Autonom Services SRL, SC Izotec Grup SRL, SC Cribernet SRL, SC Rifil SA, SC 
Fyps Trade SRL,  ș.a.m.d. 

Obiective 2014 - Reeditarea acțiunilor precedente (ecologizare, împădurire, ateliere tematice, acțiuni 
caritabile, campanii de informare/responsabilizare)  

- Înfiintarea unui Centru de Voluntariat – atragerea de noi voluntari 
- Organizarea Galei Sens Civic – pentru promovarea spiritului civic și oferirea unor 

exemple de conduita 
-  Crearea unui serviciu de consiliere și orientare profesională pentru tineri 

 


