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Consiliului director
- Mircea Valentin Toma – Președinte
- Liana Ganea, Secretar General
- Cristina Simion, Vicepreședinte
- Mircea Vasilescu

ActiveWatch
Agenția de Monitorizare a Presei este denumirea juridică a asociație. În urma unui proces de dezvoltare 
organizațională, echipa a decis ca numele public sub care vom comunica să fie ActiveWatch.
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De ce existăm?

cum?

ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care 
militează pentru comunicarea liberă în interes public.

• Dezvoltăm metodologii de cercetare, de intervenţie şi instrumente de lucru pe cele patru domenii de acţiune: libertate 
de exprimare, bună guvernare, antidiscriminare şi educaţie media.
• Programe, proiecte, campanii de comunicare şi advocacy, cursuri de instruire şi evenimente publice pentru a promova 
valorile unei democraţii reale în România.
• Colaborăm cu parteneri locali şi internaţionali.
• Avem sprijin de la susţinătorii noştri: persoane fizice, juridice, instituţii, organizații şi companii.
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De unDe și până unDe
Agenția de Monitorizare a Presei a apărut în 1994 ca departament 
în cadrul Aşezământului Cultural Academia Caţavencu. Din iulie 
2006, Agenția de Monitorizare a Presei a devenit organizaţie de sine 
stătătoare, constituită ca asociaţie și a început să comunice public ca 
ActiveWatch. 
ActiveWatch susţine următoarele direcţii strategice de intervenţie 
socială: politici de bună guvernare, libertatea de exprimare, anti-
discriminare şi educaţie media.
De-a lungul timpului ActiveWatch a oferit o platformă de dezbateri 
în jurul unor teme sensibile: încălcări ale drepturilor omului, presiuni 
asupra mass-media, lipsă de transparenţă a iniţiativelor autorităților 
publice locale şi centrale. 

Începând cu 2004, am devenit membri ai reţelei Reporteri fără 
Frontiere. În cursul procesului de aderare a României la Uniunea 
Europeană, ActiveWatch a influenţat politica UE faţă de România şi a 
intervenit activ în procesul legislativ, susţinând libertatea de exprimare, 
liberul acces la informaţiile de interes public, o guvernare responsabilă 
şi transparentă, precum și egalitatea de şanse în societate (o 
contribuție decisivă la introducerea libertății presei printre condițiile de 
aderare). 
Din 2013 suntem, de asemenea, membri ai rețelei IFEX, cea mai mare 
rețea globală care activează pentru libertatea de exprimare. 
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creDem în...

ne propunem...

Diversitate, spirit critic, transparență, responsabilitate și profesionalism, integritate și democrație participativă. Pe care le promovăm zi de zi prin 
acțiunile și programele noastre, prin structura organizației, prin comportamentul și modul de lucru ale echipei.

□ Consolidarea accesului la informații, a libertății presei și a libertății de exprimare;
□ Implicarea în acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea politicilor publice ce vizează drepturile omului, mass-media și buna guvernare;
□ Combaterea inechității sociale, a rasismului, discriminării și intoleranței;
□ Dezvoltarea de programe de îmbunătățire a dialogului social;
□ Dezvoltarea spiritului critic al consumatorilor de mesaje publice;
□ Fundamentarea demersurilor AW prin programe de cercetare socială;
□ Dezvoltarea capacității organizaționale și extinderea activității AW la nivel european.
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Ariile De Acțiune
AntiDiscriminAre
Lucrăm în această direcție din 1994, când am publicat primele analize despre discursul naționalist-șovin în mass media. De atunci, promovăm 
principiile antidiscrimării şi egalităţii de şanse, în special în discursul public și în legislație. Construim programe de informare şi acţiune care să le 
permită minorităţilor etnice şi grupurilor vulnerabile să-şi facă auzită vocea în societate. Căutăm soluţii pentru problemele grupurilor minoritare din 
România care nu se bucură nici de atenţia statului, nici de cea a populaţiei majoritare.  

Bună GuVernAre
Urmărim de peste zece ani ca relaţiile dintre stat şi cetăţeni să rămână echilibrate, bazate pe respect şi responsabilitate în faţa legii şi a societăţii. 
Încurajăm transparenţa statului şi le reamintim cetăţenilor că au drepturi apărate de Constituţia ţării şi că implicarea lor poate îmbunătăți soarta 
comunităţii lor. Facem publice încălcările sau interpretările subiective ori abuzive ale legilor care apără buna funcţionare a democrației. Propunem 
şi dezbatem soluţii de îmbunătăţire a colaborării dintre stat şi cetăţeni.  
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Ariile de 

acțiun
e

eDucAție meDiA
În 1998 am reușit să introducem în curricula națională de liceu o nouă disciplină: competența în receptarea mass media, pentru care am editat un manual și 
un ghid pentru profesori și am instruit peste 300 de profesori de liceu. Promovăm educaţia media în România pentru ca oamenii să poată aprecia calitatea 
mesajelor transmise prin presă şi pentru ca aceştia să aibă şanse mai mari de comunicare şi participare la viaţa comunităţii. Democrația depinde de participarea 
activă a cetățenilor, iar educația media le poate oferi acestora abilitățile de care au nevoie pentru a înțelege fluxul zilnic de informații și pentru a reacționa în 
cunoștință de cauză. 

FReeeX
Am început programul FreeEx în 1999, pentru a apăra libertatea de exprimare, componenta esențială a libertății de conștiință a fiecăruia, a identității și a 
dezvoltării personale. Libertatea de exprimare contribuie la dezvoltarea cunoașterii și permite comunicarea ideilor politice, care sunt esențiale în orice țară care 
aspiră la democrație. Învățând să respectăm libertatea de exprimare a celorlalți, ne îmbunătățim capacitatea de a fi toleranți. Autonomia personală, adevărul și 
democrația sunt valorile esențiale pe care le promovăm atunci când respectăm dreptul la libertate de exprimare al individului. 
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ce-Am reușit în 2013
Beneficiarii direcţi ai muncii noastre de intervenţie rapidă, sesizare şi advocacy sunt jurnaliştii, cetăţenii, consumatorii şi utilizatorii de media, minorităţile şi 
grupurile vulnerabile

LIBERTATEA DE EXPRIMARE ȘI LIBERTATEA PRESEI 
Am devenit membri ai rețelei IFEX, cea mai mare rețea globală care activează pentru libertatea de exprimare.
Am publicat cel de-al 15-lea raport FreeEx, care oferă o imagine de ansamblu asupra libertății de exprimare în România și descrie cele mai grave atacuri 
la adresa acestui drept. 
Am avut peste 50 de reacții publice în cazuri de încălcare a libertății de exprimare și am asistat peste 20 de ziariști și redacții.
Am pus pe agenda Parlamentului European, cu ajutorul deputatei Renate Weber, problema infiltrării în redacții a unor agenți sub acoperire ai serviciilor 
de informații. Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European a adoptat propunerea ActiveWatch privind 
introducerea unor măsuri legislative care să interzică astfel de infiltrări la nivelul statelor membru ale UE. 
Am pus bazele și am consolidat inițiativa The Sponge Media Lab, alături de Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, Fundația CEATA, Asociația 
pentru Tehnologie și Internet, Geo-spatial, RoseEdu și Facultatea de Științe Politice a Universității București, cu scopul de a dezvolta o comunitate de 
inovatori în domeniul media, tehnologia informației și comunicare. 

GRUPURILE DEZAVANTAJATE  
Am continuat Romactor, programul de cursuri gratuite de artă dramatică pentru elevi romi și am pus în scenă două piese de teatru. Profesorul Ninel 
Petrache a primit premiii la categoriile Educație și Social la Gala de Excelență a Romilor pentru acest program.
În cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” 348 de tineri romi au beneficiat de burse și pregătire teoretică și practică pentru 
programele de Tutorat și Mentorat; 136 de persoane au fost instruite în programul de calificare/ recalificare pentru meseriile de lucrător social/ mediator 
sanitar și brancardier; am organizat o tabără de motivare și una de advocacy pentru tinerii romi care studiază în domeniul medical sau se pregătesc pentru 
admitere; am redactat un Ghid de Implementare pentru instituții și organizații locale în cadrul unei campanii de advocacy; am realizat un Ghid de Bune 
Practici. 
Am coordonat grupulu de lucru pe domeniul sănătate pentru actualizarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității romilor pentru perioada 2012-2020 și am avut intervenții punctuale în ceea ce privește comunicarea la nivelul implementării strategiei în 
ansamblu.
Am realiat un raport de analiză media despre imaginea femeii în societatea românească. 
Am organizat cea de-a patra ediție a Galei Persoanelor cu Dizabilități, difuzată de TVR, sub sloganul EGAL e NORMAL.
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EDUCAŢIE MEDIA 
Am acreditat la Ministerul Educației cursul MediaSIS, dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar pentru utilizarea instrumentelor și 
tehnicilor media în predare. Acest curs a fost inclus de revista “Media Literacy in Europe” în topul exemplelor de bune practici în educație media la 
nivel european. 
Am organizat două ateliere pe tema educație prin film documentar cu 41 de profesori și am editat broșura cu același titlu, disponibilă online în limba 
română și engleză. 
Am realizat o analiză amănunțită a programelor școlare din mediul preuniversitar pentru a vedea măsura în care acestea cuprind elemente de 
educație media, iar rezultatele le-am integrat în cercetarea europeană “Charting Media and Learning in Europe 2012”. 
Am realizat o hartă interactivă online a cartierului Colentina pe platforma Tina din Colentina, cu ajutorul unei echipe de tineri voluntari și am 
organizat o vânătoarea de comori cu elevii școlilor generale din cartier. 

DREPTURILE CETĂŢEANULUI ȘI ACCES LA INFORMAȚII DE 
INTERES PUBLIC 
Am obținut, prin hotărâre judecătorească și executare silită a Institutului Național al Patrimoniului Român, Protocolul de cooperare dintre acesta și 
S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A. 
Am lansat Ghidul Biciclistului, alături de OPTAR și Comunitatea Bicicliștilor din București, din care facem și noi parte.
Alături de Asociația de Tranziție Urbană și Grupul pentru Dezvoltare Locală am realizat raportul de analiză națională “Ordinul 2701 după doi ani”. 
Aceste raport se referă la modul în care ordinul 2701 a fost implementat. Aceste ordin prevede participarea publicului în deciziile de urbanism.
Crearea platformei Nuvasuparati.info, alături de Fundația Ceata, Asociația pentru Tehnologie și Internet, Asociația EPAS, Funky Citizens și RISE 
Project. Platforma Nuvasuparati.info este un instrument de dialog și colaborare între cetățeni și instituții publice.
Lansarea studiului “Percepția calității actului de Justiție din România – opinia avocaților”.

n-Am reușit...
Să deschidem sala Consiliului General al Primăriei Capitalei pentru cetățeni.
Să împiedicăm aprobarea proiectelor de construcție a pasajelor din Piața Presei și Piața Romană (București).
Să determinăm clasa politică să modifice legea de funcționare a serviciilor publice de radio și televiziune.
Să blocăm procesul de reîncriminare a insultei și calomniei. 
Să determinăm politicienii din Comisia de Revizuire a Constituției să ia în considerare propunerile noastre de modificări responsabile și realiste ale 
Constituției. 
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mAi concret...
pRoiectele
AntiDiscriminAre

O generație de specialiști romi 
în domeniul medical
Prin acest proiect am susținut accesul tinerilor romi la educație academică 
în domeniul medical și am încercat să combatem abordările stereotipe cu 
privire la dezinteresul persoanelor de etnie romă pentru educație și pentru 
practicarea de profesii care necesită un înalt grad de calificare.

Programul de burse și dezvoltare personală “Profesioniști romi în domeniul 
medical” a avut misiunea să încurajeze performanțele academice ale 
tinerilor romi care se pregăteau pentru o carieră în domeniul medicinei. 
În perioada 2011-2013, tinerii de etnie romă au fost susținuți în cadrul 
celor două componente de pregătire, în funcţie de etapa educaţională a 
fiecăruia: MENTORAT și TUTORAT. 

Cele mai importante rezultate ale anului academic 2012-2013:
152 de studenți ai facultăților de medicină, farmacie, stomatologie, elevi 
ai școlilor postliceale sanitare și medici rezidenți de etnie romă au devenit 

bursieri și au beneficiat de sesiunile de pregătire teoretică și practică 
acordate de medici cu diferite specializări.

196 de elevi și absolvenți de liceu romi au beneficiat de burse și de sesiuni 
de pregătire la biologie, chimie și fizică pentru susținerea examenului 
de admitere în cadrul instituțiilor de învățământ superior din domeniul 
medical.

136 de persoane au fost instruite în programul de calificare/ recalificare 
pentru profesiile de lucrător social, mediator sanitary și brancardier.

Pe întreaga durată a proiectului, peste 1400 de persoane provenind din 
comunități sărace au beneficiat de consultații gratuite oferite de bursierii 
proiectului și de mentorii lor. În prezent, implementatorii proiectului 
derulează o campanie de advocacy prin care încearcă să identifice 
parteneri la nivel local pentru a continua susținerea dezvoltării academice 
a tinerilor romi în domeniul medical și după terminarea proiectului. În acest 
sens, a fost redactat inclusiv un Ghid de Implementare pentru instituții și 
organizații locale. 

În martie 2013, 129 dintre bursierii care se pregăteau pentru examenul 
la medicină au paricipat la o tabără de motivare, iar în aprilie, am realizat 
o tabără de advocacy pentru 104 dintre bursierii noștri care deja studiau 
în domeniul medicinei pentru încurajarea acestora de a deveni modele în 
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rândul tinerilor romi și de a se implica în crearea de inițiative publice sau 
private în beneficial comunităților de romi. 
 
La încheierea proiectului, am redactat un Ghid de Bune Practici. Ghidul 
este disponibil online. 

Mai multe informații pe www.profesionistiromi.ro 

Stadiul la finalul anului: 
încheiat
Rol: solicitant/ coordonator
Proiect implementat în parteneriat cu Fundația Roma Education Fund 
România, Asociația Medicilor Rezidenți, Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate SASTIPEN, Open Society Institute Budapesta. 
Nivel: național
Perioadă de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2013
Finanțator: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investește în oameni!
Buget Total, inclusiv bugetele partenerilor (fonduri nerambursabile + 
cofinanțare proprie): 19.595.319 lei

 Afiș „Profesioniști romi în 
domeniul medical”,

Ghid de bune practici - coperta

Ghid de implementare - coperta

Tabăra de advocacy, Piatra Neamț, 
aprilie 2013

Pu
bl
ic
aț
ie
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ALTFEM
În 2013 am reușit să ducem la bun sfârșit proiectul “ALTFEM: o 
campanie pentru schimbarea imaginii femeii in societate”, în parteneriat 
cu TBWA/Bucuresti și Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Petiția 
lansată în cadrul proiectului, „Prima personalitate feminină pe o 
bancnotă românească”, a adunat peste 25.000 de semnături care au 
ajuns direct pe masa Guvernatorului Băncii Naționale a României. Tot în 
ultimul an de proiect am făcut evaluarea finală a televiziunilor și ziarelor 
naționale pentru a vedea câte stereotipuri sunt folosite în rețetele 
jurnaliștilor și publicitarilor atunci când vorbesc despre femei și bărbați. 
Rezultatele le-am adunat în Raportul de Cercetare Media “Imaginea 
Femeii în Societatea Românească”. Concluzia proiectului: suntem la fel 
de optimiști precum conducerea BNR. Așa cum Banca Națională crede 
că vom trece la moneda euro în următorii cinci ani și noi credem că 
bărbații și femeile din mass media vor renunța la stereotipurile de gen în 
următorii patru ani.

Mai multe detalii pe www.altfem.ro. 

Stadiu la finalul anului: 
încheiat
Rol: partener
Proiect implementat în parteneriat cu TBWA (solicitant/ coordonator) și 
Centrul Parteneriat pentru Egalitate.
Nivel: național
Perioadă de implementare: 2011-2013
Finanțator: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Buget alocat ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri nerambursabile + 
cofinanțare proprie): 1.218.044 lei 

Copertă raport de analiză media 
Imaginea Femeii în Societatea 
Românească

Pu
bl
ic
aț
ie
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ROMACTOR – cursuri gratuite 
de teatru pentru copii romi
Teatrul este joacă și, în același timp, muncă serioasă. Cursul combină 
jocurile de grup și jocul actoricesc cu exerciții de înțelegere a textelor, 
dicție, atenție, memorie, concentrare, creativitate, improvizație sau 
imaginație tocmai bune pentru elevii care se pregătesc pentru trecerea la 
liceu sau pentru bac și au nevoie să se împrietenească cu literatura. 
În regim de voluntariat și utilizând spațiul, intrumentele muzicale, 
materialele și aparatura ActiveWatch, actorul Ninel Petrache a continuat 
cursurile și în 2013. Absolvenții primei serii au repetat 2 spectacole pe 
care le-au pus în scenă la Gala Femeilor Rome în luna martie în cadrul 
unui eveniment special la Dianei 4, în iunie și la Black Box Studio Sud 
în iulie, în cadrul evenimentului Experiment Teatral. La finalul anului am 
deschis înscrierile pentru o nouă serie de elevi romi de gimnaziu și liceu, 
iar cursurile săptămânale au început din nou din decembrie. 
Tot în luna decembrie, profesorul Ninel Petrache a primit premii la 
categoriile Educație și Social la Gala de Excelență a Romilor pentru 
proiectul Romactor.

Mai multe informații pe www.facebook.com/Romactor. 

Stadiu la finalul anului: în 
derulare.

Desfașurare: tot timpul anului, în afara vacanțelor școlare.
Buget: Proiect nefinanțat, implementat pe bază de voluntariat şi resurse 
proprii.

BUNĂ GUVERNARE

Repetiții pentru spectacolul 
„Frumos e în septembrie la 
Veneția” la ActiveWatch

Profesorul Ninel Petrache la 
Gala de Excelență a Romilor
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Bună GuVernAre

Capacitate pentru Urbanism 
Participativ Aplicat - CUPA
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității 
organizațiilor neguvernamentale partenere de a coopera cu 
administrația publică (locală și centrală) pentru a contribui la 
eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care vizează 
dezvoltarea urbană.

Ce am făcut mai exact?
Am organizat cinci sesiuni de instruire adresate angajaților, voluntarilor 
și membrilor organizațiilor partenere în proiect. Temele sesiunilor de 
instruire au fost: politici publice, management de proiect, comunicare și 
PR, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse;
Am realizat un Raport de Analiză cu privire la aplicarea Ordinului de 
Ministru 2701/ 2010 în toate orașele reședință de județ din România, 
precum și la nivelul primăriilor de Sector și a Primăriei Generale 
a Municipiului București. Acest ordin face referire la metodologia 
de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism. 
Am realizat un ghid de bune practici internaționale în urbanism 
participativ (Participarea publicului în procesele de planificare urbană) 
adresat administrației publice și organizațiilor non-guvernamentale;
Am creat materiale informative cu privire la drepturile cetățenilor în 
procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism și am derulat o 
campanie națională pe acest subiect. 
Am organizat conferințe și mese rotunde adresate reprezentanților 
mass media și administrației publice cu scopul de a dezbate principiile 
și modalitatea de implementare a politicilor de participare publică în 
urbanism.

Mai multe detalii la www.orasulestitu.ro

Stadiu la finalul anului: în 
derulare
Rol: solicitant/ coordonator
Proiect implementat în parteneriat cu Asociația pentru Tranziție Urbană 
și Grupul pentru Dezvoltare Locală.
Nivel: național
Perioadă de implementare: ianuarie 2013- ianuarie 2014
Finanțator: Fondul Social European, prin Programul Operațional 
“Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013”
Buget Total, inclusiv bugetele partenerilor (fonduri nerambursabile + 
cofinanțare proprie): 496.349 lei 

Copertă publicație 
Ordinul 2701 după doi ani

Copertă publicație 
Participarea publicului în procesele 
de planificare urbană
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Mai concret...

ProiecteleNuvasuparati.info 
Nuvasuparati.info nu este un proiect dezvoltat exclusiv sub umbrela 
ActiveWatch. L-am creat alături de alți colegi ong-iști și entuziaști ai datelor 
deschise, iar întreaga echipă s-a implicat activ în lansarea, derularea și 
promovarea acestui instrument de dialog și colaborare între cetățeni și instituții 
publice. Portalul online pune la dispoziție un instrument simplu și comod 
prin care fiecare cetățean poate solicita informații de interes public în format 
electronic. În acest mod încurajăm responsabilitatea instituțiilor publice, 
transparența și dialogul.

Mai multe informații pe: www.nuvasuparati.info 

Stadiu la finalul anului: în 
derulare
Rol: partener
Proiect dezvoltat în parteneriat cu Fundația Ceata, Asociația pentru Tehnologie 
și Internet, Asociația EPAS, Funky Citizens și RISE Project.
Nivel: național
Dată lansare: iulie 2013 
Buget estimat: 10.000 euro (în ore de muncă voluntară)
Proiect realizat în totalitate pe bază de voluntariat, fără sponsorizări sau 
finanțari externe nerambursabile.

Societatea civilă - o voce 
puternică în procesul de 
modificare a Constituției 
României 
Inițiativă comună a Centrului de Resurse pentru Participare Publică (CeRe), 
Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) și 
ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei (AMP), proiectul urmărește 
implicarea societății civile din domeniul bună guvernare și drepturile omului în 
procesul de modificare a Constituției. În acest sens, eforturile inițiatorilor se 
vor concentra asupra colectării diferitelor opinii de modificare a Constituției din 
partea organizațiilor active în domeniul bunei guvernari și drepturilor omului, 
obținerii unui minim consens („cel mai mic numitor comun”) pe marginea 
propunerilor de modificare a Constituției făcute de organizații și asupra 
promovării propunerilor venite din partea organizațiilor implicate în proces pe 
lângă instituțiile responsabile cu preluarea propunerilor de revizuire.

Stadiu la finalul anului: încheiat
Rol: partener
Proiect implementat în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare 
Publică (coordonator) și Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru 
Cetățeni.
Nivel: național
Perioadă de implementare: aprilie-mai 2013
Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundatia pentru 
Dezvoltarea Societătii Civile
Buget alocat ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri nerambursabile + 
cofinanțare proprie): 4.520 lei 
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eDucAție meDiA

Media4Me International
ActiveWatch și alte organizaţii şi instituţii din cinci state membre ale UE, 
ne-am propus să îndemnăm cetățenii din comunități multiculturale la 
dialog intercultural și coeziune prin media digitale. 
În România Tina Colentina vorbește despre valorile, istoria, poveștile 
și interesele cartierului Colentina. O puteți găsi la www.tinacolentina.
ro, o platformă interactivă realizată de elevi de liceu din cartier, tineri 
jurnaliști și cartografi, cu sprijinul ActiveWatch, Casa Jurnalistului și 
Geo-spatial.org. Tinacolentina.ro culege și redă comunității povești 
alternative despre cartier și încurajează locuitorii să devină ei înșiși 
povestitori și să publice informații despre cartier. 

O secțiune importantă a website-ului o reprezintă HARTA cartierului, 
realizată exclusiv de elevii și tinerii implicați în proiect și dată în 
folosință online tuturor membrilor comunității Colentina.
Toți tinerii implicați în proiect au beneficiat de cursuri de formare 
în jurnalism și cultură media și au învățat cum să redacteze texte 
jurnalistice și cum să folosească media digitale pentru a-și promova 
comunitatea sau cartierul. 
Am decis să încheiem acest proiect într-o formă mai inedită și am 
organizat în februarie 2013, o vânătoare de comori prin cartier cu elevii 
școlilor generale din Colentina.

Mai multe informații pe www.tinacolentina.ro

Stadiu la finalul anului: 
încheiat
Rol: partener
Proiect implementat în parteneriat cu Mira Media (coordonator/ 
Olanda), Media-Animation (Belgia), Felsimedia (Italia), Multicultural 
Centre Prague (Rep. Cehă) și National Association for Neighbourhood 
Management (UK)
Nivel: european
Perioada de implementare: martie 2011-martie 2013
Finanțator: Comisia Europeană prin programul Fundamental Rights & 
Citizenship
Buget alocat ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri nerambursabile 
+ cofinanțare proprie): 43.260 Euro

La vânătoare de comori prin 
Colentina
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Mai concret...

Proiectele
MEDEAnet
Ne-am alăturat reţelei europene MEDEAnet, alcătuite din organizaţii şi 
instituţii din şase state comunitare. Pe durata proiectului vom trimite, cu 
ajutorul profesorilor din România, educaţia media la şcoală, dar nu ca 
materie suplimentară, ci ca o trasformare a educaţiei formale, așa încât 
să fie în standardele zilelor noastre.
MEDEAnet e spațiul unde experţi în educaţie şi cadre didactice din 
ţările participante împărtăşesc experienţe şi experimente care combină 
creativ pedagogia clasică cu noile tehnologii în comunicare.
În atelierele față în față și online, formatorii de educație media 
și profesorii fac schimb de idei, experiențe și proiecte. În 2013, 
ActiveWatch a organizat 2 ateliere dedicate profesorilor din 
preuniversitar cu tema Educație prin Film Documentar și am redactat 
cu ajutorul formatorilor noștri (Alexandru Solomon – One World 
Romania și Adina Brădeanu- DocWest) o  Broșură pentru cadrele 
didactice, disponibilă online în engleză și română. 

Timp de trei ani, am făcut, de asemenea, o radiografie anuală a 
educației media în România, să vedem cât de preocupate sunt 
instituțiile din învățământ să micșoreze distanța între școală și viața 
elevilor. Raportul de cercetare din 2013 s-a concentrat pe analiza 
programelor școlare și arată că educația prin media este menționată 
în curriculum obligatoriu, sub forma recomandărilor metodologice, însă 
rămâne de văzut dacă și în ce măsură profesorii le pun în practică. Prin 
această cercetare, am descoperit 3 lucruri esențiale: (1) educația media 
în România este disponibilă sporadic pentru elevii de liceu, foarte 
puțin pentru copiii din clasele primare sau pre-școlari și aproape deloc 
pentru adulți; (2) cercetarea academică în acest domeniu este aproape 
inexistentă, iar (3) profesorii dornici de inovație nu se bucură aproape 
deloc de susținere instituțională. Rezultatele au fost incluse în raportul 
european Charting Media & Learning in Europe 2012 și prezentate în 
cadrul conferinței Media & Learning din decembrie de la Bruxelles. 

Mai multe informații pe www.medeanet.eu

 Stadiu la finalul anului: în 
derulare
Rol: partener
Proiect implementat în partneriat cu ATiT (coordonator/ Belgia), MFG 
Baden-Württemberg (Germania), Ministerul Educației din Grecia, 
HITSA (Estonia), EduGroup (Austria) și ITPIO (Bulgaria) 
Nivel: european
Perioadă de implementare: ianuarie 2012-decembrie 2014
Finanțator: Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning (KA3) 
Buget alocat ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri nerambursabile 
+ cofinanțare proprie):  43.279 Euro 

Broșura „Educație prin film 
documentar”
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Colega noastră Nicoleta 
Fotiade a prezentat rezultatele 
cercetării Charting Media and 
Learning in Europe 2012 la 
Bruxelles în cadrul conferinței 
Media&Learning

Formatorii atelierului 
Educație prin Film 
Documentar- Alexandru 
Solomon și Adina 
Brădeanu
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proGrAmul Freeex
Încă din 1999, monitorizăm situația libertății de exprimare în România, 
documentăm și intervenim în cazurile de încălcare a libertății de 
exprimare și a accesului la informații, asistăm redacții sau jurnaliști 
hărțuiți și cenzurați. Anul acesta am publicat cel de-al 15-lea Raport 
FreeEx- Libertatea Presei în România cu ocazia Zilei Mondiale a 
Presei. Raportul face retrospectiva anului 2012, iar unul dintre cele 
mai importante evenimente ale anului trecut cu impact negativ asupra 
libertății de exprimare a fost confirmarea existenței agenților sub 
acoperire în redacții. 

În 2013, am avut peste 50 de reacții publice în cazuri de încălcare a 
libertății de exprimare și am asistat peste 20 de ziariști și redacții.

În același timp, continuăm să ne implicăm în activitățile de advocacy 
pentru îmbunătățirea legislației care afectează libertatea de exprimare. 
Anul trecut am reușit să introducem pe agenda Parlamentului European 
un amendamendament care cere statelor membre să interzică 
infiltrarea redacțiilor cu agenți ai serviciilor secrete.

Copertă Raport FreeEx 2012
Conferință de presă- lansarea raportului 
FreeEx 2012
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Mai concret...

Proiectele

iPRO
Media, artele și cultura digitale sunt din ce în ce mai globalizate, atât 
din punct de vedere al pieței de consum, cât și al antreprenoriatului. 
Acordurile de liber schimb, co-producțiile internaționale, problemele 
juridice precum cele privind proprietatea intelectuală, depășesc 
granițele fizice. Așadar, este foarte important ca profesioniștii din acest 
domeniu să fie competenți la nivel internațional și să recunoască, 
împreună cu abilitățile regionale și cerințele din domeniile media și 
artă, și importanța problemelor internaționale și culturale. Mediul de 
afaceri se asteaptă de la învățământ să ofere absolvenți pregătiți 
pentru profesie și o percepție bună despre starea actuală a domeniului 
profesional. 

Astfel, în 2013 am devenit parteneri într-un nou proiect european, 
iPRO, alături de organizații din alte 7 țări membre UE. Proiectul își 
propune să identifice neconcordanțele dintre oferta educațională din 
mediul universitar și cerințele mediului profesional în domeniul media și 
arte digitale și să încerce să corecteze aceste decalaje prin realizarea 
unui model-cadru de curriculă bazat pe analiza nevoilor reale ale 
profesioniștilor din aceste domenii. Acest model va fi testat ulterior în 
fiecare țară prin pilotarea unui modul la alegere cu profesioniști media. 
Ne propunem astfel să punem bazele unei colaborări mai strânse între 
instituțiile de învățământ superior și comunitatea de profesioniști în 
media și arte digitale. 

Mai multe informații pe www.ipro-project.eu 

Stadiu la finalul anului: în 
derulare
Rol: partener
Proiect implementat în parteneriat cu ITPIO (coordonator/ Bulgaria), 
Institute for postgraduate studies din cadrul UNWE (Bulgaria), ATiT 
(Belgia), Telecentar (Croația), IADT (Irlanda), Universitatea din Lodz 
(Polonia), TUCEP (Italia) și Universitatea Tehnică Gediminas din Vilnius 
(Lituania)
Nivel: european
Finanțator: Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning
Buget alocat ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri nerambursabile 
+ cofinanțare proprie): 39.320 euro 
 

FReeeX

ltAre orGAniZAționAlă
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mAi concret...
eVenimentele FReeeX

AntiDiscriminAre

Gala Persoanelor cu 
Dizabilități, ediția a patra
Cu sprijinul nostru, persoanele cu dizabilități se vor putea deplasa 
oriunde, își vor putea valorifica talentul prin muncă, vor avea succese 
școlare și profesionale și se vor implica în toate aspectele vieții sociale. 
Pornind de la această credință s-a născut ideea Galei.
Gala e un eveniment anual prin care arătăm beneficiile pe care le 
are societatea ca urmare a integrării persoanelor cu dizabilități pe 
piața muncii, în învățământul de masă, în viața culturală și în politicile 
publice. Scopul este să reinventăm societatea: să o deschidem celor 
cu dizabilități. Nu doar cu vorbe mari, ci cu fapte mici, de care să afle 

lumea și să le ia exemplul. De aceea, prezentăm public povești de 
succes și modele de bune practici și punem în valoare prin premii 
simbolice persoanele cu dizabilități cu reușite remarcante în mediul 
academic, în sport sau în comunitate, precum și pe cei care le sprijină 
sau au inițaitive creative și îndrăznețe de incluziune. Pe platformele 
noastre online găsiți povești incredibile și lecții de voință ale unor 
oameni cu mai multe abilități decât ne-am obișnuit să credem că ar 
putea avea, proiectele durabile ale unor companii care au vrut să vadă 
potențialul persoanelor cu dizabilități; școli care schimbă viziunea 
asupra unui învățământ care pare ancorat în secolul trecut.
Ediția din 2013 s-a desfășurat sub sloganul “EGAL e NORMAL” prin 
care am propus să redefinim strâmba normalitate de până acum, când 
numai unii, “aleși”, au acces peste tot, au parte de educație de calitate 
și slujbe bune. Dacă suntem uniți, nu vom lăsa pe nimeni să rămână 
singur, în instituții care au uitat ce sunt potențialul sau valoarea ființei 
umane.

Mai multe detalii pe www.incluziune.org
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Mai concret... 

eveniMentele

Data evenimentului: 02 decembrie 2013, difuzat pe TVR1 în 21 
decembrie 2012
Organizat alături de Fundația Motivation România
Coproducător: TVR
Sponsori principali: Dedeman și Fundația Vodafon Romania
Sponsori: Kaufland, Banca Transilvania, Fundația Valvis, Sovis Print, 
McDonald’s, Aqua Carpatica, Cramele Rotenberg, BCR 

Parteneri media: RFI Romania, Itsy Bitsy, Radio Guerrilla, Adevărul, 
România Liberă, Kamikaze, 24 FUN, Gazeta de Sud, Cariere, HR 
Manager, Ioana, Casa de Vacanță, Practic în bucătărie, Practic idei, 
Cărticica Practică, Ioana Horoscop, Spectacular, Oops Media, Business 
Cover, Romaniapozitiva.ro, Money.ro, PromoAfaceri.ro, HotNews.ro, 
SmartWoman.ro, 
Susținut de: Special Olympics România
Sub patronajul: Reprezentanței Comisiei Europene
Buget: 35.000 Euro (contibuţie în natură şi sponsorizări)

Prezentatorii Galei - Cătălin 
Ștefănescu și Catia Radu Gala Persoanelor cu Dizabilități- ediția a patra
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Spectacolele RomActor
În 2013, Iulia Damian și Daniel Papaleț, doi dintre absolvenții primei 
serii ai cursului de actorie pentru tineri romi, împreună cu profesorul lor, 
Ninel Petrache au pus în scenă 2 spectacole. Primul dintre acestea, 
“Frumos e în septembrie la Veneția” după Teodor Mazilu, s-a jucat la 
Gala Persoanelor Rome din martie, iar cel de-al doilea, “Împăiați-vă 
iubiții” după același autor, s-a jucat la Dianei 4 în iunie în fața unui 
public de 30 de persoane și la Black Box Studio Sud în iulie, în cadrul 
evenimentului Experiment Teatral. 

 FREEEX
Datele spectacolelor: 7 martie 2013/ 18 iunie 2013/ 05 iulie 2013
Ne-a găzduit gratuit: Dianei 4
Spectacolele au fost finanțate din surse proprii cu bugete aproape zero.  

Afișul spectacolului Împăiați-vă iubiții - iunie

Absolvenții Romactor pe scena 
Galei Femeilor Rome - martie
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Mai concret... 

eveniMentele
Bună GuVernAre

Dezbaterea “Justiția din 
România – Raport intern” 
În aprilie 2013 am organizat dezbaterea Justiția din România – Raport 
intern. Cu această ocazie, am lansat Studiul “Percepția calității actului 
de justiție din România – opinia avocaților” o cercetare care a avut în 
vedere identificarea disfuncțiilor din activitatea Curților, a magistraților 
și a Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum sunt ele percepute de 
avocații români. La eveniment au participat 50 de judecători, avocați, 
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul justiției.

Data: 15 aprilie 2013
Partener: Asociația pentru Monitorizarea Justiției
Evenimentul și cercetarea nu au beneficiat de nicio sponsorizare sau 
finanțare externă nerambursabilă, totul s-a realizat din resurse proprii. 

eDucAție meDiA

Atelierele pentru profesori 
“Educație prin Film 
Documentar”
În cadrul proiectului european MEDEAnet, am organizat în lunile 
februarie și octombrie 2013, două ateliere cu participare gratuită, 
dedicate profesorilor din învățământul preuniversitar, cu tema “Educație 
prin Film Documentar”. Participanții s-au familiarizat cu modalitățile de 
descifrare a filmului documentar (limbaj vizual, construcție narativă, 
subiect), au învățat strategii de folosire a filmului la clasă și cum să 
stimuleze dezbateri pe teme sociale, culturale sau istorice. Am construit 
atelierele în jurul filmului documentar românesc, “Școala Noastră”, care 
tratează problema discriminării și segregării copiilor romi în școlile din 
România. După vizionare, am sondat potențialul și relevanța filmului 
pentru programa școlară de gimnaziu și liceu (cultura civică, disciplinele 
socio-umane, limba română etc.).

41 de profesori au participat. Alexandru Solomon (directorul One World 
Romania, festivalul de film documentar dedicat drepturilor omului) 
și Adina Brădeanu (consultant proiecte media pentru DocWest - 
Centru de Cercetare și Producție de Film Documentar al Universității 
Westminster, Londra) au coordonat atelierele. 
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Mapa profesorului - atelier 
Educație prin Film Documentar

Dezbatere pe tema justitției din 
România la Facultatea de Drept
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Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice am editat și o 
Broșură cu îndrumările de pregătire a profesorilor și de folosire 
a filmului documentar “Școala noastră” în programa școlară. 
Profesorii interesați o pot folosi ca pe un ghid de discuție a filmului 
documentar în clasă, indiferent de tema abordată. Filmul este 
disponibil în librăriile din toată țara. Broșura a fost tradusă în limba 
engleză și este disponibilă și pe platforma europeană, Media and 
Learning. 

Date: 23 februarie și 05 octombrie 2013
Parteneri: One World Romania și DocWest, Londra
Evenimente finanțate de Comisia Europeană prin programul 
Lifelong Learning, în cadrul proiectului MEDEAnet 
Buget total ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri 
nerambursabile + cofinanțare proprie): 43.279 Euro

Treasure Hunt în Colentina
Anul acesta ne-am gândit să încheiem unul dintre proiectele noastre 
europene într-un mod mai inedit. Astfel, în luna februarie 2013, 
am organizat un eveniment-concurs, de tip vânătoare de comori, 
adresat rezidenților cartierului Colentina, indiferent de vârstă, care 
și-au dorit să redescopere cartierul prin povești nespuse și locuri 
uitate. Echipele înscrise au primit indicii pentru a ajunge la cele mai 
importante repere ale Colentinei medievale, moderne, interbelice, 
comuniste și post-comuniste. La final, exploratorii care au adunat 
cele mai multe puncte, au fi premiați cu aparate foto de unică 
folosință și materiale promoționale. Datorită promovării în școlile 
generale din cartier, majoritatea participanților au fost elevi de 
gimnaziu, ceea ce ne-a bucurat foarte tare.
Evenimentul a făcut parte din proiectul jurnalistic multimedia 
tinacolentina.ro, realizat de elevi de liceu, tineri jurnaliști și 
cartografi. 
 

Data: 16 februarie 2013
Parteneri: Casa Jurnalistului și Geo-spatial.org
Eveniment finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Fundamental Rights & Citizenship, în cadrul proiectului Media4ME 
International. 
Buget total ActiveWatch în cadrul proiectului (fonduri 
nerambursabile + cofinanțare proprie): 43.260 Euro

Elevi de gimnaziu și 
liceu la vânătoare de 
comori prin Colentina

Flyer de promovare Treasure Hunt 
Colentina

Formatorii atelierului Educație 
prin Film Documentar- Alexandru 
Solomon și Adina Brădeanu
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Mai concret... 

eveniMentele

3 mai. Ziua Mondială a 
Libertății Presei - Lansarea 
publică a raportului FreeEx 
și Cheful Presei
În fiecare an, în jurul datei de 3 mai, când se sărbătorește la nivel 
mondial Ziua Libertății Presei, are loc lansarea Raportului FreeEx, 
însoțită de diverse alte evenimente, printre care și Cheful Presei, 
dedicat jurnaliștilor și profesioniștilor media. La Chef am făcut o 
tradiție să desemnăm premianții și repenții libertății de exprimare din 
anul ce a trecut.

În 2013, toate acestea s-au întâmplat sub sloganul Marea Infiltrare 
cu trimitere la unul dintre cele mai importante evenimente ale 
anului anterior cu impact negativ asupra libertății de exprimare și 
anume confirmarea existenței agenților sub acoperire în redacții. Pe 
lângă conferința de presă obișnuită, am făcut o lansare separată 
a raportului FreeEx și în fața Serviciului Român de Informații, 
costumați în “ziariști de servicii”.  
 

Data: 8 mai 2013
Partener la Cheful Presei: Kulturhaus
Sponsorii chefului: Petrom, Banca Transilvania, Murfatlar, Coca 
Cola, Ursus
Buget Chef: 4.300 Euro (contibuţie în natură şi sponsorizări)
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Invitație Cheful Presei 2013

Mircea Toma în fața SRI pentru 
lansarea Raportului FreeEx 2012
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Am pArticicipAt lA... FReeeX

Street Delivery
Cu un stand, voluntari si un pic de creativitate, am ținut în loc 
trecătorii și anul acesta. I-am pus să scrie la Zidul Dorințelor ce 
își doresc pentru orașele lor, să semneze petiția pentru Legea 
europeană anti-Moguli sau împotriva concentrării proprietății 
în presă, să o semneze și pe cea pentru publicarea datelor de 
contact ale consilierilor din primării pentru a putea fi contactați de 
cetățeni și nu în ultimul rând, i-am testat cu un joc simplu dacă 
pun botul la rasisme. 

Perioada: 14-16 iunie 2013 

Petiția împotriva mogulilor de presăZidul Dorințelor la Street Delivery 2013
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Am pArticicipAt 

lA...One World România  
Festivalul de film 
documentar dedicat 
drepturilor omului 
Am adoptat și anul acesta documentare în acord cu misiunea 
noastră, din secțiunea Cine pe cine manipulează? și am organizat 
dezbateri pentru filmele “Noii Câini de Pază” (Yannick Kergoat / 
Gilles Balbastre) și “Big Boys Gone Bananas” (Lyubov Arkus), în 
parteneriat cu organizatorii festivalului OneWorld România.

Perioada: 11-17 martie 2013

Afiș Big Boys Gone Bananas - One 
World Romania 6

Afiș Noii Câini de Pază - One World 
Romania 6
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Gala Societății Civile
Gala Participării Publice
Campania Salvați Roșia Montană
Comunitatea Bicicliștilor din București
Conferința Europeană Media and Learning, Bruxelles
Forumul ONG
SPONGE Media Lab
Grupul de lucru pentru Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020
Platforma pentru Orașe Durabile
Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă
Strategia Națională Anticorupție 2012-2015
Coaliția ONG-uri pentru Fonduri Structurale
Coaliția Antidiscriminare
Comitetul Consultativ Tematic Educație din Ministerul Educației pentru Trasarea Priorităților de Investiții în perioda 2014-2020
Inițiativele laBomba Studio și ale comunității Rahova-Uranus

Am mAi sprijit/ ne-Am mAi 
implicAt în… FReeeX
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mAi concret...
reAcțiile puBliceFREEEX

În 2013 am ieșit public cu peste 65 de reacții rapide: condamnarea 
unor decizii publice, apeluri la responsabilitatea politicienilor și 
jurnaliștilor, solicitări de luare de poziție, sesizări și chiar plângeri 
penale împotriva autorităților, scrisori deschise, petiții, proteste, flash-
moburi, conferințe de presă etc.

Aproape 75% dintre aceste reacții au fost pe tema libertății de 
exprimare. 
Am strâns semnături de la organizații internaționale împotriva 
reincriminării insultei și calomniei de către autoritățile române.
Am protestat împotriva acțiunilor de poliție politică îndreptate 
împotriva jurnaliștilor. 
Am respins recomandările propuse de MCV statului român în raportul 
pe 2012, considerându-le inutile și periculoase pentru libertatea 
presei. 
Am reluat apelurile la responsabilitate transmise clasei politice de 
fiecare dată când numesc o nouă conducere la TVR sau SRR, 
cerând modificarea legii de funcționare a serviciilor publice de radio și 

televiziune. 
Am condamnat împreună cu partenerii de la Reporteri fără Frontiere 
decizia Guvernului României de a adopta, în totală lipsă de 
transparență, modificările aduse Legii Insolvenței, considerând că pun 
în pericol libertatea presei și dreptul la informare al publicului.
Am sesizat CNA în cazuri de cenzură și abateri deontologice. 
Am cerut Parlamentului să ancheteze abuzurile comise de 
conducerea radioului public.
Am condamnat incitările președintelui T. Băsescu și ale premierului V. 
Ponta la represiune violentă a protestelor anti-RMGC. 
Am protestat împotriva practicilor abuzive ale procurorilor DNA asupra 
redacției Radio România Actualități Târgu Mureș.
Am condamnat comportamentul huliganic al oficialilor clubului Steaua 
și presiunile exercitate de club asupra jurnaliștilor.

Ne-au supărat autoritățile care n-au respectat drepturile la informare 
și la participare la decizie a cetățenilor și am protestat atunci când au 
abuzat de putere, în dauna cetățenilor. 

Protestul comunității Rahova-Uranus din fața Primăriei 
sectorului 5 împotriva evacuărilor în prag de iarnă
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Am solicitat premierului o anchetă cu privire la faptele comise de 
jandarmi în comuna Pungești.
Am cerut retragerea proiectului de lege privind descentralizare și 
organizarea unei dezbateri publice largi.
Am sesizat Comisia Europeană și Consiliul Superior al Magistraturii cu 
privire la ingerințele și atacurile publice ale Premierului Ponta la adresa 
justiției.
Am depus plângere penală împotriva primarului Sorin Oprescu și altor 
demnitari sau înalți funcționari publici pentru demolarea monumentului 
istoric, Hala Matache.
Am solicitat Parlamentului transparență și dialog în revizuirea 
Constituției și am cerut scoaterea religiei din școli.
I-am cerut Prim-Ministrului Ponta publicarea în format deschis a 
proiectului de buget pe 2013.
Am solicitat dezbatere publică în Primăria Capitalei pe marginea 
proiectului de pasaj subteran de la Piața Romană. 

Ne-am spus părerea atunci când politicienii au avut manifestări rasiste 
sau încălcat dreptul la demnitate și imagine ale minorităților sau 
grupurilor vulnerabile și am atras atenția jurnaliștilor atunci când au 
făcut același lucru. 
Am condamnat sancționarea abuzivă de către conducerea unui liceu a 
dreptului la liberă exprimare al unei eleve, pe considerente naționaliste 
și etnice. 

Am sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu 
privire la o serie de panouri care incită la ură împotriva minorităților 
sexuale. 

Am inițiat și am ajutat la organizarea a 5 proteste de stradă pe subiecte 
precum Hala Matache, Roșia Montană, evacuările din Rahova- Uranus 
sau pentru solidaritate cu protestatarii din Turcia. Pe lângă acestea, am 
participat la multe altele, deoarece avem încredere că vocile care se 
aud nu pot fi ignorate.

Protest în fața Ambasadei Turciei în 
numele protestatarilor uciși în Turcia

Protest împotriva proiectului de 
schimbare a Legii Minelor
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cu ce BAni? FReeeX

Bugetul total al ActiveWatch în anul 2013 a fost de 9,565,954.67 lei, din care peste 70% îl reprezintă veniturile 
partenerilor din proiectele pe care le-am coordonat. Cea mai importantă sursă de venit au reprezentat-o 
proiectele derulate în calitate de partner sau coordonator din fonduri europene nerambursabile (în principal 
Fondul Social European).

Sursele de venit ale ActiveWatch în 2013 (lei)
 

 
 
 

 
 
 
Cheltuielile organizației în anul 2013 au fost de 9,558,459.34 lei, rezultând un profit de 
7,494.33 de lei la finalul anului, pentru a fi distribuit către activitățile din 2014. 
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(transport, consumabile, echipamente, publicitate, 
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6,226,983.21 
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* - În 2013 în afară de sponsorii menționați, deja în raport am mai primit suma de 2000 de euro de la Orange România 
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Cheltuielile organizației în anul 2013 au fost de 9,558,459.34 lei, rezultând un profit de 7,494.33 de lei la finalul 
anului, pentru a fi distribuit către activitățile din 2014.

Cheltuieli 2013 (lei)

Cheltuieli legate de implementarea proiectelor (transport, consumabile, echipamente, 
publicitate, organizare evenimente, telecomunicații, servicii) 6,226,983.21

Utilități 433,066.13

Resurse umane (inclusiv impozite, taxe, asigurări) 2,506,866.00

Despăgubiri, amenzi, penalități 161,343.00

Diferențe de curs valutar 92,929.00

Amortizări 137,272.00

Total 9,558,459.34
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Cheltuieli ActiveWatch 2013 (%) 

Diferențe de curs valutar 92,929.00 

Amortizări 137,272.00 

Total 9,558,459.34
 
 
 

Cheltuieli ActiveWatch 2013 (%)  
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www.activewatch.ro  blog.activewatch.ro   www.incluziune.org   www.afaceripublice.ro   www.profesionistiromi.ro 
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  021 313 40 47   021 637 37 67

 office@activewatch.ro 
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