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PROTOCOL DE COLABORARE  

 

privind constituirea coalitiei informale “Ong-uri pentru Bacau”, 

 dezvoltata in cadrul proiectului “Cetateni Activi pentru Bacau” 

 

Se incheie prezentul protocol de colaborare intre Romanian Youth for Democracy (RYMD), Str. Ion Ionescu de la 

Brad, nr. 24 reprezentata de Marian Damoc si Asociatia “Un Zambet” Bacau,  Dumbrava, Comuna Itesti, Judet 

Bacau, reprezentanta de Liviu Gheorghita, in calitate de promotori ai proiectului “Cetatenii Activi pentru Bacau” 

si ......................................................................................... 

Preambul 

Proiectul „Cetateni Activi pentru Bacau”, implementat de organizatia non-guvernamentala Romanian Youth 

Movement for Democracy si „Un Zambet” Bacau a pornit de la necesitatea dezvoltarii societatii civile de la 

nivelul judetului Bacau. 

Proiectul îsi propune sa furnizeze cetatenilor judetului informatii cu privire la activitatea alesilor, sa creeze un grup 

cetatenesc care sa ofere o reactie la masurile întreprinse de autoritati si sa formeze o serie de specialisti în 

domeniul advocacy-ului, lobby-ului si a mecanismelor de influentare a procesului decizional. Principalele rezultate 

asteptate sunt informarea a 40.000 de cetateni ai judetului Bacau cu privire la activitatea alesilor, formarea a 40 de 

specialisti în domeniul influentarii procesului decizional si crearea unei societati civile active la nivelul judetului. 

Beneficiarii proiectului includ grupuri ca organizatiile non-guvernamentale, alegatorii, decidentii politici si 

cercetatorii din sfera socio-politica, iar principalele grupuri tinta ale proiectului sunt membrii activi ai societatii 

civile, reprezentantii confederatiilor patronale si sindicale si tinerii din judetul Bacau. 

Scopul protoculului de colaborare il reprezinta formarea si dezvoltarea coalitiei informale de ONG-uri 

pentru Bacau. 

 

Continut protocol 

 

Urmare a semnarii prezentului protocol, reprezentantii proiectului “Cetateni Activi pentru Bacau”  

si  ...........................................   au urmatoarele responsabilitati si  beneficii: 

- Postarea logo-ului proiectului Cetateni Activi pentru Bacau pe site-ul asociatiei membre  

- Postarea logo-ului asociatiei membre pe site-ul proiectului si in cadrul elementelor de vizibilitate 

dezvoltate prin proiect (newsletter, pagina de facebook, twitter, comunicat de presa) 

- Acces prioritar la evenimentele organizate in cadrul proiectului (training Lobby &Advocay, workshop 

Ideea ta pentru Bacau) 

- Informare cu privire la activitatea alesilor locali 

 

Activitatile de colaborare pot fi completate prin acordul partilor. 

Protocolul va fi adus la cunostiinta tuturor celor care reprezinta parte constitutiva a fiecarui partener. 
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