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Programe 

• FreeEx 
• Antidiscriminare 
• Bună guvernare 
• Cercetare & Educație media
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FREEX/
PROIECTE 2017

Ø În 2017 am continuat activitățile de asistență și de analiză a celor mai 
semnificative cazuri care au vizat libertatea de expresie și independența mass-
media. 

Ø În luna mai am lansat ediția a XVII-a a Raportului Anual FreeEx privind 
Libertatea Presei în România. 

Ø De-a lungul anului am avut 19 reacții publice față de abuzuri sau amenințări la 
adresa unor jurnaliști sau care limitau libertatea de expresie. Am continuat sa 
asistăm jurnaliști, cetățeni și avertizori de integritate, am promovat libertatea 
de exprimare a minorităților și am continuat să intervenim în combaterea 
proiectelor legislative care limitau libertatea de exprimare. 

Ø Am susținut libertatea de exprimare și în instanță, prin cereri de intervenție 
accesorie (amicus curiae) în favoarea unor jurnaliști. 

Ø În 2017, activitatea echipei FreeEx s-a desfășurat în regim de voluntariat.  

3



ANTIDISCRIMINARE/
PROIECTE 2017
Ø În 2017 am avut peste 15 reacții publice față de discursuri publice și 

incidente care promovau intoleranța și discriminarea în relație cu anumite 
grupuri minoritare și/sau vulnerabile.

Ø În luna mai am lansat a doua ediție a Raportului Anual privind discursul 
instigator la ură în România – o analiză temeinică a principalilor promotori 
DIU, dar și a cadrului legal-instituțional care ar trebui să limiteze 
propagarea hate speech în societatea românească.

Ø Alături de alte 12 organizații, în iunie 2017 am pus bazele „Respect. 
Platforma pentru drepturi și libertăți” pentru a opri modificarea Constituției 
în sensul redefinirii familiei. La platformă au aderat peste 250 de 
organizații și cetățeni în calitate de membri sau de susținători.

Ø De-a lungul anului am derulat sau ne-am asociat mai multor campanii de 
conștientizare ce vizau non-discriminarea în spațiul public.

Ø Am luat parte la cele două exerciții derulate de Comisia Europeană 
privind monitorizarea implementării codului de conduită negociat cu 
rețelele de socializare.
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ANTIDISCRIMINARE/
PROIECTE 2017
Justice has no gender
Rol ActiveWatch: partener

Sursa de finanţare: Rights, Equality and Citizenship Programme, Comisia Europeană

Perioada de desfășurare: mai 2017 – octombrie 2019

Buget ActiveWatch (total proiect): 95.184 euro

Obiectiv: Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare a elevilor de liceu cu privire la violența de 
gen și a celei împotriva persoanelor cu dizabilități, prin sprijinirea unor echipe de elevi din 26 de licee din 
România în vederea derulării de campanii de comunicare locale pe aceste subiecte.

Rezultate: În 2017 a fost realizată o cercetare pilot cu privire la modul în care elevii din două licee din 
București-Ilfov se raportează la subiectul diferențelor de gen și la problematica persoanelor cu dizabilități 
și au fost pregătite și demarate programele pilot de formare pentru elevi în vederea echipării lor cu 
cunoștințele necesare derulării de campanii de comunicare și de advocacy pe aceste subiecte.
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ANTIDISCRIMINARE/
PROIECTE 2017
Sărutul, album multisenzorial de fotografie
Rol ActiveWatch: promotor

Sursa de finanţare: Administrația Fondului Cultural Național

Perioada de desfășurare: octombrie 2016 – aprilie 2017

Buget ActiveWatch (total proiect): 77.403 lei

Obiectiv: Proiectul și-a propus să extindă arta fotografică spre comunitățile defavorizate, prin realizarea unui 
album de fotografie care se adresează în egală măsură persoanelor tipice și celor nevăzătoare semnat 
de Mihai Barabancea.

Rezultate: Albumul a fost tipărit în 300 de exemplare și lansat pe data de 11 aprilie 2017 la teatrul Apollo.
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ANTIDISCRIMINARE/
PROIECTE 2017
Filmul documentar „Să nu mor în vis”, în cadrul programului 

Roma Health Scholarship 
Rol ActiveWatch: promotor

Sursa de finanţare: Open Society Foundation 

Perioada de desfășurare: decembrie 2016 – octombrie 2017

Buget (total proiect): 39.998 USD

Obiectivul proiectului: Realizarea unui film documentar despre dificultățile cu care se confruntă comunitățile 
de romi din România în ceea ce privește accesul la informații și servicii de sănătate.

Rezultate: Filmul, a cărui documentare a presupus 50 de zile de filmare, în urma cărora au rezultat peste 100 
de ore de material video, a fost prezentat în avanpremieră la Muzeul Țăranului Român în octombrie 
2017.

7



BUNĂ GUVERNARE/
PROIECTE 2017

Ø În 2017 am avut peste 10 reacții publice prin care am atras atenția asupra 
diverselor derapaje comise de autorități publice de la nivel local și național. Am 
atras atenția asupra situației grave în care se găsește locuirea socială. Am 
informat opinia publică în legătură cu lipsa de transparență în relația cu 
cetățenii, dar și în ceea ce privește ocultarea actului de guvernare locală prin 
practici care sfidează legea și legalitatea.

Ø Anul trecut am continuat activitățile de monitorizare a nivelului de transparență 
din Primăria Generală a Municipiului București și am lansat raportul privitor la 
primul an de mandat al actualului primar al Bucureștilor.

Activitățile de monitorizare și comunicare publică a neregulilor din Primăria Generală s-au 
realizat din resurse proprii, fără finanțări sau sponsorizări din partea unor terți.
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EDUCAȚIE MEDIA/
PROIECTE 2017
CoLibLite
Rol ActiveWatch: partener

Sursa de finanțare: Comisia Europeană prin programul  Creative Europe-Media

Perioada de desfășurare: septembrie 2017 – august 2020

Buget ActiveWatch (total proiect): 34.582 euro

Obiectiv: CoLibLite își propune să dezvolte noi abordări transversale care, prin implicarea părinților, școlilor, 
bibliotecilor și serviciilor sociale comunitare, să promoveze educația în domeniul abilităților și cetățeniei 
digitale.

Rezultate:

În 2017, ActiveWatch s-a ocupat de planificarea generală a implementării proiectului și a demarat colectarea 
de date privind componenta de cercetare din surse secundare pe care se va baza primul raport de 
cercetare din cadrul proiectului.
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EDUCAȚIE MEDIA/
PROIECTE 2017
Încheierea proiectului „Digital Parents”
Rol ActiveWatch: partener

Sursa de finanțare: Comisia Europeană – Erasmus +

Perioada de desfășurare: septembrie 2014 – august 2017 

Buget ActiveWatch (total proiect): 52.196 euro

Obiectiv: Digital parents isi propune sa-i apropie pe parinti de copiii lor printr-o mai buna cunoastere si 
intelegere a universului digital la care copiii sunt conectati, activand retele de scoli si biblioteci care pot 
veni in sprijinul comunitatilor, in special a celor defavorizate.

Rezultate: Până la finalul proiectului au fost formați 13 profesori, bibliotecari și alți specialiști ca "intercultural 
media coaches" care sa vina in sprijinul comunităților. Sute de părinți și bibiotecari au participat la sesiuni 
de informare și 20 dintre ei au fost formați ca traineri de digital parenting. 76 de persoane au beneficiat 
de traininguri în domeniul abilităților digitale.
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CERCETARE / 
MONITORIZARE MEDIA 2017

ActiveWatch a continuat activitatea de monitorizare media 
punctual, în momentele fierbinți în care exista un risc crescut 
de derapaje de la etica jurnalistică. În 2017, principalele astfel 
de momente au fost protestele de stradă generate de 
încercările coaliției PSD-ALDE de a reforma justiția în sensul 
limitării independenței magistraților și dezincriminarea unor 
fapte de corupție.

Monitorizarea s-a realizat din resurse proprii, fără finanțări sau sponsorizări din 
partea unor terți. 
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VENITURI 2017
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85,47%

14,25%

0,12%
0,16%

Ponderea surselor de finanțare în bugetul consolidat 
2017

ÎMPRUMUTURI NERAMBURSABILE DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE

DONAȚII

ALTE SURSE

SPONSORIZĂRI



VENITURI 2017

Fondurile nerambursabile au avut o pondere de 85% din structura de venituri a 
ActiveWatch. 

Acestea au fost obținute în baza proiectelor câștigate, în regim competitiv, în 
cadrul unor apeluri de proiecte deschise, transparente și în deplină conformitate cu 
legislația națională și comunitară. 

Principalul finanțator a fost Comisia Europeană.

Sursa venit lei %

ÎMPRUMUTURI NERAMBURSABILE DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE

453247
85,47

DONAȚII
75583

14,25

ALTE SURSE
634

0.12

SPONSORIZĂRI
839

0.16%

TOTAL 530303 100.00%
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CHELTUIELI 2017

14

41%

30%

6%

11%

2% 1%
0,85%

7,64%

Ponderea cheltuielilor 
2017  

cheltuieli salariale lucrări/servicii terți cheltuieli cu amortizările cheltuieli cu colaboratori

cheltuieli financiare taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli privind stocurile alte cheltuieli



CHELTUIELI 2017

Tip cheltuială lei %

cheltuieli salariale 243802 41%

lucrări/servicii terți 181973 30%

cheltuieli cu amortizările 38506 6%

cheltuieli cu colaboratori 65813 11%

cheltuieli financiare 13633 2%

taxe și vărsăminte asimilate 3931 1%

cheltuieli privind stocurile 5096 0.85%

alte cheltuieli 45713 7.64%

TOTAL 598467 100%
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Mulțumim finanțatorilor, sponsorilor, 
donatorilor și susținătorilor noștri care cred 

în noi și în comunicarea liberă și  
responsabilă în interes public!

Echipa
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