From: Daniela Pârvulescu [mailto:daniela.parvulescu@gov.ro]
Sent: Wednesday, January 30, 2019 12:52 PM
To: Undisclosed Recipients
Cc: audiente.petitii@cjalba.ro; cjalba@cjalba.ro; ong_diamet@yahoo.com;
mihaela.ozarchevici@cjarad.ro; consiliu@cjarad.ro; Birou_presa@cjarges.ro;
catapredescu@yahoo.com; catalinapredescu@yahoo.com; daniela.pasare@cjarges.ro;
dezvoltare@prefecturabacau.ro; registratura@cjbihor.ro; cjbn@cjbn.ro; consiliu@cjbotosani.ro;
apetrei.alexandrina@cjbotosani.ro; consiliu@cjbraila.ro; programe@cjbraila.ro;
relatii.publice.cj@judbrasov.ro; office.cj@judbrasov.ro; steleanicoleta@yahoo.com;
public.relations@cjbuzau.ro; lilianamioara@yahoo.com; cjcalarasi@calarasi.ro;
cecilia_felicia@yahoo.com; cecilia.cimpean@calarasi.ro; olariu_odille@yahoo.com;
infopublic@cjcluj.ro; cjc@cjcluj.ro; alin_iuga2002@yahoo.com; consjud@cjc.ro;
petitii@covasna.info.ro; ordog@covasna.info.ro; telena07@yahoo.com; consjdb@cjd.ro;
cjdinf@cjd.ro; emybrich@yahoo.com; relpub@cjdolj.ro; contact@cjdolj.ro;
betigeorgescu@yahoo.com; informatii@cjgalati.ro; lauratheodor@yahoo.com;
coscai.elena@cjgiurgiu.ro; magda.versin@cjgorj.ro; informatii.public@cjgorj.ro; claudia@cjgorj.ro;
kardaluseniko@judetulharghita.ro; info@judetulharghita.ro; relatiicupublicul_cjh@yahoo.com;
cji@cicnet.ro; ghiseu.unic@icc.ro; liviu.simiuc@icc.ro; cjilfov@cjilfov.ro;
mihaela.muntean@cjmaramures.ro; relatiicupublicul@sejmh.ro; raluca.ungureanu@sejmh.ro;
cjmures@cjmures.ro; cancelarie@cjmures.ro; relatii.publice@cjneamt.ro; cjneamt@yahoo.com;
cjolt@cjolt.ro; mihai_glasu2000@yahoo.com; vlolea@yahoo.com; relatii@cjph.ro; cons_jud@cjph.ro;
infoeu@cjph.ro; efarkas@yahoo.com; office@cjsj.ro; cjsm@cjsm.ro; iere@cjsm.ro; judet@cjsibiu.ro;
barbaniculai@yahoo.com; contact@cjsuceava.ro; cjt@cjteleorman.ro; doina.tarila@cjtimis.ro;
dana.borda@cjtimis.ro; razvan.hrenoschi@cjtimis.ro; dgapl@cjtulcea.ro; luci.jipa@gmail.com;
anamariahodoroaga@yahoo.com; consiliu@cjvalcea.ro; cic_cjvl@unet.ro; andronic.mari@yahoo.com;
consiliu@consiliu.vaslui.ro; centrueuropa@consiliu.vaslui.ro; huminic.corina@consiliu.vaslui.ro;
contact@cjvrancea.ro; presa@cjvrancea.ro; matau_camelia@yahoo.com;
georgiana_jurca@yahoo.com; eper@prefecturaarad.ro; inteuro@prefecturabn.ro;
silviu_chitan@prefecturabotosani.ro; robert_sorohan@prefecturabotosani.ro;
dezvoltare@prefecturabrasov.ro; emil.tcaciuc@mai.gov.ro; e_petitie@mai.gov.ro;
integrare@prefecturabuzau.ro; ana.dumbrava@prefecturacalarasi.ro; integrare@prefcs.ro;
simona.stupar@prefecturacluj.ro; budurescu.ileana@prefecturaconstanta.ro;
imredemeter@prefecturacv.ro; mihaela.tudorache.ipdb@mai.gov.ro; legea544@prefecturadolj.ro;
ghitau.lorelaimirela@prefecturagalati.ro; papurcu.integrare@prefecturagiurgiu.ro;
lorena.vilceanu@prefecturagorj.ro; integrarehd@yahoo.com; mpahone@prefecturaiasi.ro;
cancelarie@prefecturailfov.ro; ciureaioana@yahoo.com; euroregiune@prefecturamehedinti.ro;
integrare@prefecturaneamt.ro; adrian.balaci@prefecturaolt.ro;
codrut.constantinescu@prefecturaprahova.ro; oana.mastan@prefecturasalai.ro;
aniko.gunthner@prefecturasatumare.ro; monitorizare2@prefecturasatumare.ro;
antoniu.flandorfer@prefecturasuceava.ro; prefecturateleorman@gmail.com;
dora.kocsuba@prefecturatimis.ro; prefect@prefecturavalcea.ro;
laurentiu.ginghina@prefecturavaslui.ro; afacerieuropene@prefecturavrancea.ro
Subject: informatii despre Gala Premiilor Participarii Publice

Stimati colegi,
Va supunem atenției un anunț din partea organizației neguvernamentale CeRe și vă îndemnăm, în
măsura în care ați derulat proiecte în parteneriat cu ONGuri, să le înscrieți la această Gală.
Mult succes
CeRe a deschis perioada de înscrieri la Gala Premiilor Participării Publice
Ca în fiecare an, reprezentanţii administraţiei publice sunt invitaţi să înscrie iniţiative care
demonstrează implicarea publicului în procesul decizional, în proiecte importante pentru comunităţi.
Poate fi vorba despre consultarea cetățenilor cu privier la proiectul de buget local, despre grupuri de
lucru cu ONGuri interesate de o anumită lege sau despre implicarea beneficiarilor în dezvoltarea unui

serviciu. Încercăm să arătăm că în România avem și instituții publice în care deciziile se iau
participative, cu consultarea celor afectați.
Termen final pentru înscrieri: 17 februarie 2019
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică organizează anual acest eveniment, pentru a-i
aduce pe scenă pe cei care, prin implicare civică şi campanii de advocacy, reuşesc schimbări pozitive
în comunităţi, precum pietruirea unei străzi sau legi mai drepte pe subiecte ce ne interesează pe toți,
de educaţie sau sănătate, până la violență domestică. Detalii despre eveniment găsiţi aici , iar detalii
despre premianţii ediţiei din 2018 găsiţi aici.
Deşi înscrierile din partea membrilor administraţiei publice pe care le primim la gală sunt foarte
puţine, vă încurajăm să aplicaţi cu proiecte ale instituţiei pe care o reprezentaţi, care arată
consultarea și implicarea cetăţenilor în procesul decizional, pentru diverse decizii de interes pentru
comunitate.
Credem în puterea cetăţenilor de a colabora cu factorii de decizie instituţionali, pentru repararea
diverselor probleme din jur. Suntem convinşi că o mai mare deschidere şi transparenţă decizională în
relaţie cu cetăţenii, ar reuşi şi mai mult schimbări pozitive în comunităţi, precum pietruirea unei
străzi sau legi mai drepte pe strubiecte ce ne interesează pe toți, de educaţie sau sănătate, până la
violență domestică.
Pentru înscrieri la Gala Premiilor Participării Publice, vă invităm să completaţi acest formular şi să
consultaţi ghidul.
Detalii despre Gala Premiilor Participării Publice : FB şi web site
Misiunea CeRe este ca împreună cu cetățeni, organizații și comunități să construim zi de zi o lume
justă, echitabilă și solidară în care vocile oamenilor sunt centrale în luarea deciziilor.

Daniela Pârvulescu,
Consilier,
Sef Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, Transparenta Institutionala si
Comunicare Publica,
Departamentul pentru Strategii Guvernamentale,
Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, România
Tel: +4 (021.314.34.00), interior 1183.
Mail: daniela.parvulescu@gov.ro

