
 

 

 

  

Proiectul „Democrația în criză - populism și radicalism ca o provocare pentru democrație "a fost 

susținut de programul  Uniunea Europeană în cadrul „Europa pentru Cetățenii „ 



 

 

 

  

Zona de program 2, Măsura 2.2 - „Rețele de orașe gemene”, 



Eveniment 1 

Participare: Evenimentul a implicat un număr de 220 de cetățeni, în special 220 Participanți 
din orașul Lüneburg (Germania). 
 
Loc / Data: Evenimentul a avut loc la Lüneburg, la Universitatea Leuphana, Școala Wilhelm 
Raabe, BBS 1 și în Mosaik (Germania), în perioada 29.01.2018 - 20.09.2019. 
 
Scurtă descriere: Scopul evenimentului -  adresat mai ales al tinerilor cetățeni, pregătiți și 
discutați întrunirile internaționale și astfel subiectul „Democrația în criză” ea a găsit un 
număr de 4 ateliere cu cetățenii din Lüneburg pe parcursul proiectului în schimb. 
 
 Acestea au fost la Universitatea Leuphana (Centrul de Cercetare a Democrației) - 40 de 
participanți, Wilhelm-Raabe- Școală - 100 de participanți -, BBS 1 - 40 de participanți - și 
mozaicul punctului de întâlnire - 40 de participanți -. Pentru a pregăti și Au fost efectuate 
sondaje de stradă și interviuri. Un film video a fost realizat și a fost lansat în  cadrul primei 
reuniuni internaționale de la Lüneburg din 11 aprilie 2019, în cadrul discuției din cadrul 
grupului prezentat 
 
 
Evenimentul 2 

Participare:  Acest eveniment internațional a implicat 25 de cetățeni, în special 12 participanți 
din orașul Lüneburg (Germania), 5 participanți din orașul Pleven (Bulgaria), 5 participanți din 
orașul Kifissia / Atena (Grecia) și 3 participanți din orașul Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Lüneburg (Germania) pe 10 aprilie 2018. 
 
Scurtă descriere: La 10 aprilie, reprezentanții tuturor orașelor partenere au venit la sala de 
omagii din primăria Lüneburg în cadrul unui atelier internațional. Reprezentantul primarului, 
Domnul Dr. Scharf, a deschis atelierul de lucru și și schimbul de opinii  dintre  țări. Rezultatele 
atelierelor din Atena, Plevna, Timisoara și Lüneburg au fost introduse și discutate. 
 
Evenimentul 3 
Participare: Acest eveniment internațional a implicat 40 de cetățeni, în special 27 participanți 
din orașul Luneburg (Germania), 5 participanți din orașul Plevna (Bulgaria), 5 participanți din 
orașul Kifissia / Atena (Grecia) și 3 participanți din orașul Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Luneburg (Germania) pe 10 aprilie 2018. 
 
Scurtă descriere: în centrul Luneburg / Grapengieserstrasse - colțul Am Sande, se afla un 
felinar amenajat pentru „Colțul vorbitorilor”. După-amiază, atât oaspeții străini, cât și 
cetățenii din Luneburg vorbesc despre „Democrația în criză” și își exprimă părerea. 
Participanții activi au oprit mulți trecători și turiști și au luat impulsurile cu ei. 
 
  



Evenimentul 4 
 
Participare: Acest eveniment internațional a implicat 40 de cetățeni, în special 27 participanți 
din orașul Lüneburg (Germania), 5 participanți din orașul Pleven (Bulgaria), 5 participanți din 
orașul Kifissia / Atena (Grecia) și 3 participanți din orașul Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Lüneburg (Germania) pe 10 aprilie 2018. 
 
Scurtă descriere: Un flash mob a avut loc și în centrul Lüneburgului pe 10 aprilie 2018. Acest 
Flashmob a fost pregătit și distribuit prin corespondență și social media. Au venit și membri 
din diverse coruri din Lüneburg. Împreună cu oaspeții străini a fost intonat, „Imnul european 
"- Ode to Joy - un semn" PENTRU EUROPA ". Mulți trecătorii și turiștii au rămas să asculte, 
stau și iau impulsuri cu ei. 
 
 
Evenimentul 5 
 
Participare: la eveniment au participat 140 de cetățeni, în special 127 de participanți din 
cadrul   Orașul Lüneburg (Germania), 5 participanți din orașul Pleven (Bulgaria), 5 participanți 
din orașul Kifissia / Atena (Grecia) și 3 participanți din orașul Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Lüneburg (Germania) pe 11 aprilie 2018. 
Scurtă descriere: Discuția completă publică din 11 aprilie 2018 în sala de clopotniță a orașului 
Hanseatic Lüneburg a reprezentat un punct culminant al întâlnirii internaționale. Toți oaspeții 
străini au luat parte și au putut participa activ prin traduceri simultane. Reprezentanții tuturor 
grupurilor politice din parlamentul de stat și Dr. Oppermann de la Centrul de Cercetare a 
Democrației, precum și elevii și studenții au contribuit la o discuție interesantă. 
Reprezentantul AfD a condus mult în timpul acestei discuții atenție la tine. 
Pentru că Dr. Oppermann de la centrul de cercetare a democrației îndeplinește criteriile 
populismului și radicalizare, această „plasă” ar putea fi expusă. La această discuție au 
participat mai mulți cetățeni decât se așteptau De asemenea, presa a raportat pe larg despre 
acest eveniment. 
 
 
Evenimentul 6 
Participare: La eveniment au participat 45 de cetățeni, în special 45 de participanți din orașul 
Lüneburg (Germania). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Lüneburg (Germania) în perioada 20 august 2019 - 10 
septembrie 2019 în școala Wilhelm Raabe și în Universitatea Leuphana. 
 
Scurtă descriere: cetățeni tineri de la școală și universitate, au evaluat prezentările pe această 
temă și au reunit conținutul colectat până acum într-o lucrare de poziție. Împreună cu 
conținutul din celelalte țări, acest lucru a fost rezumat de toți partenerii într-o lucrare de 
poziție comună. 
A fost apoi tradusă în toate limbile naționale și predată reprezentanților politici. 
  



Evenimentul  7 
 
Participare: Evenimentul a implicat 289 de cetățeni, în special 289 de participanți din orașul 
Plevna (Bulgaria). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în diferite școli din Plevna (Bulgaria) în perioada 29 
ianuarie 2018 - 20 septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: 6 ateliere despre „Democrația în criză” au avut loc cu tinerii cetățeni în 
timpul proiectului. Rezultatele au fost prezentate la ședințele respective. Rezultatele 
principale au fost cererile elevilor și profesorilor: introducerea educației politice, 
Combaterea corupției și a șomajului. Atelierele au avut loc în clasele a IX-a - a XI-a: școală 
profesională pentru managementul restaurantelor (54 de participanți), comerț și servicii (2 x 
50 participanți), școala profesională pentru turism „Аleko Коnstantinov” (45 de participanți) 
și reprezentanți ai clubului „Dezbateri” - Plevna (2 x 45 participanți), ai căror membri sunt 
elevi de la școala de matematică „Geo Milev” și de la școala medie „Ivan Vasov”. 
Sondaje de stradă au fost, de asemenea, în timpul atelierelor desfășurate, ale căror rezultate 
au fost încorporate în dezbateri. Rezultatele atelierului au condus la prezentările pentru 
reuniunile internaționale. 
 
Evenimentul 8 
 
Participare: La eveniment au participat 25 de cetățeni, în special 14 participanți din orașul 
Plevna (Bulgaria), 5 participanți din orașul Lüneburg (Germania), 3 participanți din orașul 
Timișoara (România) și 3 participanți din orașul Kifissia / Atena (Grecia. 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în primăria orașului Plevna (Bulgaria), pe 3 octombrie 
2018. 
 
Scurta descriere: Atelierul internațional a avut loc la Plevna, pe 3 octombrie 2018, în primăria 
din Plevna. Primarul, domnul Spartanski, a deschis personal schimbul și a subliniat importanța 
democrației în orașul și țara sa. Rezultatele atelierului din toate orașele au fost prezentate și 
discutate. Cele mai importante constatări și rezultate au fost deja colectate aici pentru 
documentul de poziție. 
 
 
Evenimentul 9 
Participare: La eveniment au participat 110 cetățeni, în special 110 participanți din orașul 
Plevna (Bulgaria). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc pe 27 septembrie 2018 la Plevna (Bulgaria). 
 
Scurtă descriere: În grădina orașului, a fost amenajat un „Colț de vorbitori” cu ajutorul unui 
felinar și a unui sistem de microfoane. Scopul evenimentului a fost de a implica activ cât mai 
mulți tineri în subiectul proiectului. Un număr mare de studenți au venit pe 27 septembrie 
2018 pentru a-și exprima opinia cu privire la situația democrației din Plevna și Bulgaria. Ei 
folosesc un nou format pentru dezbatere: teză și contra-teză cu o dezbatere. A fost foarte 
bine primit și a fost recomandat de toți partenerii pentru imitație.  



Evenimentul 10 
 
Participare: La eveniment au participat 121 de cetățeni, în special 121 de participanți din 
orașul Plevna (Bulgaria). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în grădina orașului Plevna (Bulgaria), pe 27 septembrie 
2018. 
 
Scurtă descriere: Tot în grădina orașului Plevna a avut loc pe 27.09. În 2018 a avut loc un flash 
mob. Acest flash mob a fost pregătit și distribuit prin corespondență, invitații la școli și social 
media. 
S-au reunit cetățeni tineri din diferite școli, oaspeți din grădina orașului și cetățeni care au 
acceptat spontan invitația. „Imnul european” - oda spre bucurie a fost cântat și cântat de mai 
multe ori împreună - un semn „PENTRU EUROPA”. Trecătorii și turiștii s-au oprit și ei și au luat 
impulsuri cu ei. 
 
 
Evenimentul 11 
 
Participare: La eveniment au participat 35 de cetățeni, în special 24 de participanți din orașul 
Plevna (Bulgaria), 5 participanți din orașul Lüneburg (Germania), 3 participanți din Timișoara 
(România) și 3 participanți din Kifissia / Atena ( Grecia). 
 
Locul / data: Discuția internațională a avut loc în galeria de artă a orașului Plevna (Bulgaria), 
pe 3 octombrie 2018. 
 
Scurtă descriere: Atelierul de învățare Europa a organizat o discuție internațională cu 
reprezentanți ai politicii și ai școlii din galeria de artă. Au participat mulți tineri din diferite 
școli. Politicienii au salutat dezbaterea despre democrație și au abordat deficitele rămase. Un 
director a criticat că, chiar și la 30 de ani de la schimbarea democratică, încă nu au existat 
lecții politice. Educația pentru democrație este o sarcină importantă într-o „nouă democrație” 
într-o țară. 
 
 
Evenimentul 12 
Participare: La eveniment au participat 20 de cetățeni, în special 20 de participanți din orașul 
Plevna (Bulgaria). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Plevna (Bulgaria), în perioada 20 august 2019 - 10 
septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: cetățenii tineri din diferite școli au participat la evaluarea prezentărilor pe 
această temă și au reunit conținutul colectat până acum într-un document de poziție. 
Împreună cu conținutul din celelalte țări, acest lucru a fost rezumat de toți partenerii într-o 
lucrare de poziție comună. A fost apoi tradusă în toate limbile naționale și predată 
reprezentanților politici. 
  



Evenimentul 13 
 
Participare: la eveniment au participat 105 cetățeni, în special 105 participanți din orașul 
Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în diverse evenimente cu studenții și cursanții din FRG 
Timișoara (România), între 29 ianuarie 2018 și 20 septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: Scopul principal al evenimentului a fost pregătirea și discutarea întâlnirilor 
internaționale cu tinerii cetățeni și, prin urmare, tema „Democrația în criză”. Un număr de 4 
ateliere au fost organizate la Timișoara în timpul proiectului cu cetățeni tineri. Acestea au fost 
realizate direct în spațiile FRG, cu studenți și cursanți. Sondajele de stradă și interviurile au 
fost realizate în vederea pregătirii și implementării. Rezultatele au fost prezentate la ședințele 
proiectului. 
 
 
Evenimentul 14 
Participare: la eveniment au participat 100 de cetățeni, în special 100 de participanți din 
orașul Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Piața Victoriei (Timișoara-România), pe 27 martie 
2019. 
 
Scurtă descriere: Pe Piața Victoriei a fost amenajat un „Speekers Corner”, cu un felinar și un 
sistem de microfoane. Scopul evenimentului a fost de a implica activ cât mai mulți tineri în 
subiectul proiectului. Pe 27 martie 2019, un număr mare de școlari și adulți s-au reunit pentru 
a discuta probleme importante din România. Printre altele, problema critică a corupției și 
situația tinerilor din România și întrebările lor despre viitor. Impulsurile au fost transmise și în 
timpul schimbului intern. 
 
 
Evenimentul 15 
 
Participare: la eveniment au participat 120 de cetățeni, în special 120 de participanți din 
orașul Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Piața Victoriei (Timișoara-România), pe 27 martie 2019. 
 
Scurtă descriere: Un flash mob a avut loc și pe Piața Victoriei din Timișoara pe 27 martie 2019. 
Acest flash mob a fost pregătit și distribuit prin corespondență, invitații la școli și social media. 
S-au reunit cetățeni tineri din FRG, din școli diferite, cetățeni care au acceptat spontan 
invitația. „Imnul european” - oda spre bucurie a fost intonat și cântat de mai multe ori 
împreună - un semn „PENTRU EUROPA”. Trecătorii și turiștii s-au oprit și ei și au luat impulsuri 
cu ei. 
  



Evenimentul 16 
 
Participare: La eveniment au participat 30 de cetățeni, în special 21 de participanți din orașul 
Timișoara (România), 3 participanți din orașul Lüneburg (Germania), 3 participanți din Pleven 
(Bulgaria) și 3 participanți din Kifissia / Atena (Grecia). 
 
Locul / data: Atelierul internațional a avut loc la Timișoara (România) la 1 aprilie 2019. 
 
Scurtă descriere: Primarul orașului, Nicolae Robu, a deschis acest atelier internațional în 
primăria Timișoara. Toți partenerii din Germania, Grecia și Bulgaria, precum și România au 
prezentat rezultatele atelierelor și au discutat despre situația actuală din România. 
 
Un accent deosebit a fost pus pe corupție și situația șomajului tinerilor din țară. La Timișoara, 
proiectul și activitățile sale ar putea fi difuzate în mod special în presă și radio prin interviuri. 
 
 
Evenimentul 17 
Participare: La eveniment au participat 30 de cetățeni, în special 21 de participanți din orașul 
Timișoara (România), 3 participanți din orașul Lüneburg (Germania), 3 participanți din Plevna 
(Bulgaria) și 3 participanți din Kifissia / Atena (Grecia) ). 
 
Locul / Data: Discuția internațională a avut loc pe 2 aprilie 2019 la Timișoara (România). 
 
Scurta descriere: Pe 2 aprilie 2019, a avut loc „Revoluția”. În Prefectura Timișoara, FRG a 
organizat o dezbatere pe această temă. Cetățenii orașului (elevi, profesori, studenți au 
participat activ pe lângă invitații internaționali. Participanții la dezbatere au fost întâmpinați 
de consilierul raional vice Valentin Tudorica și viceprefectul Daniel Cristian Franzescu. După 
solicitările deschise și active ale profesorilor, prof. Dr. Universitatea Silviu Cerna din Timișoara, 
prof. Motoc Institutul Agronomic Banat, studenta Anca Goldis, medicină studență, 
antreprenor Sandu Cotuna, li s-a arătat că procesul democratic poate fi influențat doar printr-
o prezență largă și activă, dar este foarte important ca Democrația trebuie să înceapă în școală 
și prin participarea activă la societatea civilă. 
 
 Principalele rezultate au fost: încă nu există instrucțiuni politice în școli - acesta este motivul 
pentru care s-a reafirmat apelul la un curriculum pentru politicile UE de promovare a 
maturității democratice. Într-un film școlar, lipsa perspectivelor a devenit clară pentru mulți 
tineri cetățeni din România. 
 
  



 
Evenimentul 18 
 
Participare: la eveniment au participat 25 de cetățeni, în special 25 de participanți din orașul 
Timișoara (România). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Timișoara (România), în perioada 20 august 2019 - 10 
septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: Tinerii cetățeni ai FRG și o școală au luat parte la evaluarea prezentărilor pe 
această temă și au reunit conținutul colectat până acum ca un șablon pentru documentul de 
poziție. Împreună cu conținutul din celelalte țări, acest lucru a fost rezumat de toți partenerii 
într-o lucrare de poziție comună. Lucrarea de poziție a fost, de asemenea, tradusă în limba 
română la final și predată decidenților politici 
 
 
 
Evenimentul 19 
 
Participare: La eveniment au participat 140 de cetățeni, în special 140 de participanți din 
orașul Kifissia / Atena (Grecia). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în diferite școli și întâlniri pentru seniori în Kifissia / Atena 
(Grecia) în perioada 29 ianuarie 2018 și 20 septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: 5 ateliere despre „Democrația în criză” au fost organizate cu tineri și 
vârstnici în timpul proiectului. Rezultatele au fost prezentate la ședințele respective. 
Principalele rezultate au fost: lipsa de solidaritate a Europei cu Grecia în problema refugiaților, 
șomaj ridicat și reducerea veniturilor. Sondaje de stradă au fost, de asemenea, efectuate în 
timpul atelierelor, ale căror rezultate au fost încorporate în dezbateri. Rezultatele atelierului 
au condus la prezentările pentru reuniunile internaționale 
 
 
 
Evenimentul 20 
 
Participare: La eveniment au participat 120 de cetățeni, în special 120 de participanți din 
orașul Kifissia / Atena (Grecia). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în Kifissia / Atena (Grecia), pe 24 septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: Un „Colț al Speekers” a fost înființat în Kifissia / Atena, cu un felinar și un 
sistem de microfoane. Scopul evenimentului a fost de a implica activ cât mai mulți tineri în 
subiectul proiectului. Pe 24 septembrie 2019, școlari și adulți s-au reunit pentru a aborda 
probleme importante din Grecia. Printre altele, criza refugiaților și lipsa de solidaritate a 
Europei cu Grecia și șomajul ridicat. Impulsurile au fost transmise și în timpul schimbului 
intern. 
  



Eveniment 21 
 
Participare: La eveniment au participat 130 de cetățeni, în special 130 de participanți din 
orașul Kifissia / Atena (Grecia). 
 
Locul / data: Flahmobul ca eveniment special a avut loc în sala de cultură din Kifissia / Atena 
(Grecia) pe 26 septembrie 2019. 
 
Scurtă descriere: Diverse coruri și cetățeni au fost invitați la acest eveniment special în 
Kulturhaus din Kifissia prin intermediul mesajelor de mail, social media și presă - și au venit. 
Imnul european (Ode to Joy) a fost cântat împreună de mai multe ori în prezența 
viceprimarului, cântând astfel un semn de solidaritate cu Europa și astfel un semn de 
solidaritate cu Europa și obiectivele sale. Salutările tuturor partenerilor au fost transmise de 
Educommart. 
 
 
 
Eveniment 22 
 
Participare: La eveniment au participat 30 de cetățeni, în special 21 de participanți din orașul 
Kifissia / Atena (Grecia), 3 participanți din orașul Lüneburg (Germania), 3 participanți din 
Pleven (Bulgaria) și 3 participanți din Timișoara (România). 
 
Locul / data: Atelierul internațional a avut loc în primăria din Kifissia / Atena (Grecia), pe 8 
octombrie 2019. 
 
Scurtă descriere: Atelierul internațional a servit pentru schimbul de informații pe tema 
actuală a democrației. Evenimentul a fost însoțit de viceprimarul. Ar trebui subliniat în special 
faptul că schimbul a clarificat situația specială a Greciei: reducerea venitului de bază și 
problema nerezolvată a refugiaților. Există o lipsă de solidaritate în Europa - o valoare care a 
făcut odată Europa și care este văzută de mulți cetățeni ca o deficiență clară și ca o „criză” a 
democrației. 
  



 
Evenimentul 23 
 
Participarea: la eveniment au participat 30 de cetățeni, în special 21 de participanți din orașul 
Kifissia / Atena (Grecia), 3 participanți din orașul Lüneburg (Germania), 3 participanți din 
Timișoara (România) și 3 participanți din Plevna (Bulgaria). 
 
Locul / data: Discuția internațională a avut loc în primăria comunei Kifissia / Atena (Grecia), 
pe 8 octombrie 2019. 
 
Scurtă descriere: Scopul discuției panoului public internațional a fost să perceapă și să spună 
provocările democrației în situația actuală și, prin urmare, să ofere cetățenilor posibilitatea 
de a participa activ. Faptul că reprezentanții primăriei, primarului, precum și reprezentanți 
din societate și politică și invitați internaționali au fost prezenți a făcut posibilă abordarea 
celor mai importante probleme. Ele pot fi rezumate la dorințele politice și sociale: 
solidaritatea europeană - în special cu privire la problema refugiaților care afectează regiunea 
mediteraneană; Combaterea corupției și a șomajului; Perspective pentru cetățenii tineri din 
Grecia. 
 
 
 
 
Evenimentul 24 
 
Participare: La eveniment au participat 25 de cetățeni, în special 25 de participanți din orașul 
Kifissia / Atena (Grecia). 
 
Locul / data: Evenimentul a avut loc în Kifissia / Atena (Grecia) pe 9 octombrie 2019. 
 
Scurta descriere: cetățeni tineri și persoane în vârstă,  a prezentat împreună prezentările pe 
această temă și a compilat conținutul colectat până în prezent pentru Grecia pentru 
documentul de poziție. Împreună cu conținutul din celelalte țări, acest lucru a fost rezumat 
de toți partenerii într-o lucrare de poziție comună. A fost apoi tradusă în toate limbile 
naționale și predată reprezentanților politici. 
 


