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RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR 
IULIE 2006 – MAI 2007 

 
 
 

Consiliul Director mulţumeşte 
tuturor voluntarilor, membrilor, finanţatorilor şi angajaţilor  

pentru contribuţia adusă   
la succesul activităţilor ALSDGC în 2006-2007.
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MISIUNE 
 
Formarea persoanelor capabile sã gândească critic şi creativ, autonome, responsabile şi 
pregătite sã contribuie activ la progresul comunităţii din care fac parte. 
 
VIZIUNE 
 
Asociaţia îşi propune să-şi dezvolte o structură organizaţională coerentă, să ofere 
servicii de instruire iniţială şi continuă de calitate ridicată şi să promoveze gândirea 
critică drept valoare centrală a unei societăţi democratice. 
 
 
VALORI 
 
Asociaţia este o organizaţie profesională, non-guvernamentală şi non-profit, care 
urmăreşte să susţină interesele cadrelor didactice. Valorile pe care le promovează sunt: 

• Gândirea critică, definită drept capacitatea de a emite judecăţi şi de a acţiona 
pornind de la evaluarea onestă a alternativelor; 

• Profesionalismul în cariera didactică, dezvoltarea permanentă a abilităţilor 
necesare profesiei didactice şi stimularea implicării profesorilor în comunitate; 

• Societatea democratică, în care există libertate de opinie şi acţiune indiferent 
de rasă, sex, apartenenţă religioasă, etnie, vârstă etc. 

• Personalitatea deschisă, individul pregătit să facă faţă societăţii cunoaşterii şi 
celei de tip democratic prin autonomie, creativitate şi responsabilitate. 

 
Introducere 
Asociaţia Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice România se adresează 
tuturor cadrelor didactice care doresc să contribuie la formarea unei societăţi 
democratice; promovează realizarea unei educaţii care să dezvolte spiritul critic, 
cooperarea, autonomia, creativitatea şi responsabilitatea, oferă un cadru organizat 
pentru desfăşurarea unor activităţi diverse care au ca obiect instruirea profesională 
iniţială şi continuă. 
 
Scurt istoric 
Asociaţia a luat fiinţă în aprilie 2002 ca urmare a iniţiativei unui grup de profesori cu 
experienţă în domeniul pregătirii profesionale de bază şi continuă. Programul profesional 
de la care a pornit ideea înfiinţării ALSDGC a fost finalizat în 2000, în cadrul proiectului 
„Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice” finanţat de Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă şi succesorii acestei instituţii. Cadrele didactice din sistemul de 
învăţământ preuniversitar şi universitar formate în cadrul programului au trecut printr-o 
serie de stagii de pregătire, unii devenind formatori certificaţi de Hobart and William 
Smith Colleges, the International Reading Association (IRA) (www.reading.org), 
University of Northern Iowa, IRA fiind organizaţia profesională care a dezvoltat 
programul menţionat şi adaptat ulterior, prin contribuţia unor profesori din România, 
specificului sistemului educaţional din ţara noastră. Din punctul de vedere al acoperirii 
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teritoriale, programul s-a dezvoltat dinamic, astfel încât de la înfiinţare, membrii ALSDGC 
îşi desfăşoară activitatea profesională în toate regiunile ţării. 
La acest moment ALSDGC are 117 membri, în perioada de raportare un număr de 19 
devenind membri ai asociaţiei. 80 membri au achitat la timp taxa de membru. 
 
OBIECTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE 
 
În vederea îndeplinirii misiunii sale, ALSDGC a urmărit, prioritar, obiectivele de mai jos: 

 Acreditarea de programe de formare 
 Derularea de cursuri de formare  
 Dezvoltarea profesională a formatorilor din Asociaţie 
 Dezvoltarea profesională a membrilor asociaţiei 
 Diversificarea ofertei de servicii 

 
În interiorul Consiliului Director constituit la Adunarea Generală din 15 iulie 2006, 
responsabilităţile şi sarcinile s-au împărţit în felul următor, pe domenii de activitate 
prioritare ale ALSDGC: 

- preşedinte: Ariana Văcăreţu (formare şi ofertare de servicii); 
- vice-preşedinte: Vasile Fluieraş (advocacy); 
- secretar: Maria Kovacs (proiecte şi atragere de fonduri); 
- trezorier: Oana Ilovan (publicaţii); 
- membră: Maria Pavelescu (proiecte) 

 
 

A. Domeniul formare şi ofertare de servicii 
Obiectivul principal al acestui segment de lucru a fost acreditarea de către CNFP 

(MEdC), a cursului Gândire Critică – Învăţare Activă. De aceea , activitatea grupului de 
lucru constituit  în februarie 2006 la Sighişoara a fost continuată după Adunarea 
Generală din iulie 2006. Grupul de lucru constituit din Maria Kovacs, Ariana Văcăreţu, 
Monica Onojescu, Liliana Timofte şi Nicoliţa Mazilu a elaborat documentaţia, colectat 
copiile actelor/ actele necesare, a depus documentaţia pentru acreditarea programului 
de formare şi programul de formare a fost acreditat în octombrie 2006. 

În vederea organizării de cursuri de formare, ALSDGC a încheiat parteneriate cu 
următoarele instituţii:  

 
1. CCD Valcea - GCIA 
2. Scoala “Carmen Sylva” Iasi - GCIA 
3. Colegiul Tehnic Energetic Cluj - GCIA 
4. CCD Sibiu - GCIA 
5. Liceul “Mircea Eliade” Resita - GCIA 
6. Directia Judeteana pt. Tineret Caras-Severin - GCIA 
7. Scoala cu clasele V-VIII nr. 8 Resita - GCIA 
8. Fundatia Noi Orizonturi Lupeni - GCIA 
9. Liceul “C.D. Loga” Caransebes - GCIA 
10. ISJ Cluj - GCIA 
11. Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Oravita - GCIA 
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12. CCD Cluj – GCIA şi formarea care se adresează învăţătorilor/institutorilor în vederea 
îmbunătăţirii abilităţilor de citire ale copiilor 
13. CCD Dambovita  - GCIA 
14. Colegiul National “George Cosbuc” Nasaud - GCIA 
15. Colegiul National “Al. Papu Ilarian” Tg. Mures - GCIA 
16. Scoala “Nicolae Iorga” Cluj - GCIA 
17. Fundatia CRDE Cluj - GCIA 
18. CCD Ialomita - GCIA 
19. Inspectoratul Şcolar Municipal Bucureşti – pentru formarea care se adresează 
învăţătorilor/institutorilor în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de citire ale copiilor 
 

 
În perioada de raportare s-au desfăşurat cursuri de formare astfel: 

 
Nr. 
Crt. 

Cursul de 
formare 

Cond. de 
desfăşurare 

Formatori  Nr. 
partic
ipanţi

Locaţie  Obs. 

1. GCIA – 89 
ore (60 de ore 
în perioada 
de raportare) 
+ 
monitorizare 

În cadrul 
proiectului 
Empowering 
Roma 
Teachers 

A.Văcăreţu 
M. Kovacs 
L.Copoeru 
I. Arvay 
C. Miron  
S. Bernat 
L.Fluieraş 
V. Flueraş 
L.Runceanu 
V. Gal 
M.Pavelescu 
 

total 
50 

Cluj-Napoca 
şi localităţile 
unde 
activează 
cadrele 
didactice  

32 
participanţii 
au primit câte 
25 credite 

2. Formare de 
formatori 

În cadrul 
proiectului 
Empowering 
Roma 
Teachers 

A. Văcăreţu 
M. Kovacs 

30 Cluj-Napoca 
Bucureşti 

10 persoane 
au fost 
certificate ca 
formatori 

3. Iniţiere în 
Gândire 
Critică 
Învăţare 
Activă – 40 
ore 

În cadrul 
proiectului 
Youth for 
Democracy- 
what does it 
take to be an 
active citizen 

M. Kovacs 
L.Runceanu 
S. Bernat 
V. Gal 

12 
12 
20 

Târgu 
Mureş 
Cluj-Napoca 
Năsăud 

Grupul de la 
Năsăud a 
continuat 
cursul. În 6 
mai a avut 
loc evaluarea 
finală 

4. Continuarea 
cursului de la 
3. – 49 ore 

Contra cost L.Runceanu 12 Năsăud 12 persoane 
au primit 
credite 

5. GCIA – 89 
ore 

Contra cost M. Onojescu 24 Cluj-Napoca În 9 iunie 
2007 a avut 
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loc evaluarea 
finală a 
cursanţilor, 
21 au primit 
credite 

6. GCIA – 89 
ore 

În cadrul 
proiectului 
Empowering 
Roma 
Teachers 

M.Căldăraru 
Sandu Ion 
Marin Fl. 
Dumitru G. 
Kari Attila 
Mihaly L. 
Cozma M. 
Pandelică N. 
Borboi J. şi 
Scripcaru P. 

14 
20 
22  
14 
16 
14 
18 
16 
20 

Caracal 
Slobozia 
Ţăndărei 
Tecuci 
Gheorghieni 
Baia Mare 
Jibou 
Craiova 
Botoşani 

Se vor 
acorda 
credite după 
includerea 
formatorilor 
în 
documentaţia 
cursului 

7. Tutorat pentru 
îmbunătăţirea 
abilităţilor de 
citit 

În cadrul 
proiectului 
Academic 
Success for 
Roma 
Teachers 

Maria Gligan 
Claudia 
Bucelea 
Marinela 
Scripcariu 
AlexandrinaV
adean  

14 
14 

Cluj 
Câmpia 
Turzii 

Au primit 
adeverinta 
contra-
semnata de 
CCD Cluj  

8. Proiectarea 
lecţiei ce 
promovează 
dezvoltarea 
gândirii critice 

În cadrul 
programului 
Magister I 
profesori (în 
parteneriat cu 
UBB) 

A. Văcăreţu 140 
72 
40 
40 
 
100 

Deva 
Sibiu 
Baia Mare 
Râmnicu 
Vâlcea 
Slobozia 

Grupele au 
fost 
consituite din 
profesori de 
matematică 
şi de ştiinţe 
(aprox. 30 
prof.) 

9. Gândirea 
critică  - 
abilitate în 
societatea 
cunoaşterii 

În cadrul 
programului 
Magister I 
profesori (în 
parteneriat cu 
UBB) 

A. Văcăreţu 140 
52 
20 

Deva 
Sibiu 
Focşani 

 

10. Tehnici de 
învăţare prin 
cooperare; 
Evaluarea in 
grupurile mici 

În cadrul 
programului 
Magister I 
profesori (în 
parteneriat cu 
UBB) 

L. Copoeru 35 
 
30 

Cluj-Napoca 
Jibou 

 

11. Tehnici de 
învăţare prin 
cooperare; 
Evaluarea in 

În cadrul 
programului 
Magister I  
profesori şi 

V. Fluieraş 100 
110 
30 
 

Slobozia 
Focşani 
Cluj-Napoca 
Râmnicu 
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grupurile mici Magister II 
învăţători (în 
parteneriat cu 
UBB) 

60 
 
150 
30 
110 
100 
30 

Vâlcea 
Sibiu 
Deva 
Zalău 
Baia Mare 
Sighet 

 
Au fost certificaţi 11 formatori: Laura Runceanu (certificator Zoltan Kovacs) şi Marius 
Căldăraru, Sandu Ion, Florica Marin, Gina Dumitru,  Kari Attila, Mihaly Loredana, 
Mariana Cozma, Nicolae Pandelică, Jupiter  Borcoi şi Petronia Scripcaru (certificator 
Ariana Văcăreţu). 
 
Am organizat o activitate de dezvoltare profesională (în cadrul proiectului MorePAL 
Grundtvig 1, luna ianuarie 2007) la care doar 2 membri ai asociaţiei au fost interesaţi să 
participe. 
 
 
 

B. Scriere de proiecte şi atragere de fonduri 
 
În perioada de referinţă s-au atras următoarele fonduri pe proiecte scrise în timpul sau 
anterior perioasdei de raportare: 
1. Grundtvig 1: MorePAL, cu valoare totală de 122,736 EURO, în parteneriat cu 

Cardiff Council, BulRA, Estonian Reading Association, durata 2 ani (2006-2008). 
Valoare totală: 28.946 Euro, contribuţie proprie:  5513 Euro.  
Proiectul se află în primul an, a avut loc o mobilitate în Germania (Mădălina 
Dăscălescu şi Simona Bernat), o întâlnire, precum şi formarea formatorilor la Cluj 
(ianuarie, 2007). Din partea noastră au participat Simona Bernat, Laura 
Runceanu,  Mădălina Dăscălescu şi Ariana Văcăreţu. Sunt în curs de desăşurare 
formările pentru părinţi şi copii  în Şcoala Horea din Cluj, şcoala beneficiară 
(Simna bernat, Laura Runceanu, Maria Kovacs). 

2. Youth for Democracy: What does it take to be an active citizen?,  în 
parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Educaţie pentru Tineret. Valoare totală: 
16,100 USD, durata: 1 septembrie 2006 – 31 august 2007. 
Proiect în ultima etapă, de evaluare şi finalizare a ghidului pentru cadre ddactice 
(Antologia de proiecte didactice – vezi la Publicaţii). Au avut loc formări în 
domeniul  drepturilor omului şi democraţiei, precum şi LSDGC în trei locaţii (Col. 
Naţ. Bălcescu, Cluj – Adriana Moţcanu, Simona Bernat; Col. Naţ. Coşbuc, 
Năsăud - Adriana Moţcanu, Simona Bernat, Laura Runceanu, Col. Naţ. Papiu 
Ilarian Tg Mureş - Adriana Moţcanu, Maria Kovacs). Grupul de la Năsăud a 
finalizat formarea şi va obţine 25 credite pentru parcurgerea cursului. 

3. Support for Highschool Roma Students in Romania, în parteneriat cu CRCR 
Cluj, Ministerul Educaţie şi Cercetării, Aparatul de Lucru al Ministrului de Stat 
pentru Coordonarea Activităţilor în domeniul Culturii, Educaţiei şi Integrării 
Europene Asociaţia Pakiv România şi Asociaţia Ruhama România (valoarea 
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totală 908.300 Euro, partea care revine ALSDGC 24.000 Euro pe durata a patru 
ani: iunie 2007- mai 2011). Responsabilităţi: formare, mentorat şi monitorizare 
pentru cadre didactice care oferă tutorat elevilor beneficiari de burse. (fără 
contribuţie proprie) 

4. Adults Learn for Advancement in Life, în parteneriat cu Modern Didactics 
Centre Lituania si alte organizaţii neguvernamentale din Bulgaria, Malta, Italia şi 
Letonia – în curs de jurizare, buget nefinalizat. 

5. Profesorii de limba romani: factori cheie în succesul şcolar al copiilor romi, 
în parteneriat cu CRCR şi 10 CCD-uri, cu durata de trei ani (mai 2007-aprilie 
2010), valoare totală 74.270 Euro; partea care revine ALSDGC pe primul an de 
proiect: 2275 Euro (fără contribuţie proprie) 

6. Discovery Corner, finanţat de MATRA KAP (noiembrie 2006-octombrie 2007), 
valoarea totală: 7600 Euro, din care contribuţia noastră (în natură) 1200 Euro. 
Parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai (reprezentată de Laura Runceanu şi 
Alexandru Tănăsel, coordonatori voluntari UBB), Universtatea Windesheim 
(reprezentată prin Antonnia van Galen şi studenţi voluntari din Olanda). În cadrul 
proiectului se va înfiinţa un atelier de învăţare a ştiinţelor pentru copii şi tineri, la 
Şcoala David Prodan Cluj. 

7. Educaţie împotriva corupţiei, în parteneriat cu MDC Lituania, RWCT Georgia, 
RWCT Armenia, RWCT Azerbaijan, RWCT Ucraina, finanţat de REFINE – 
continuare a proiectului început în 2005, formare, diseminarea rezultatelor. 
Valoarea: 4590 USD (fără contribuţie proprie). Perioada 1 martie – 1 iulie 2007. 
Se finalizează ghidul şi au loc activităţi de diseminare. Au participat: Constanţa 
Stăncescu, Anca Petriuc, Laura Runceanu, Ariana Văcăreţu, Maria Kovacs 

8. Apreciază diversitatea, în parteneriat cu CRDE. Valoare totală: 63.580 Eur, 
partea care revine ALSDGC:  4400 Euro (salarii formatori şi experţi). (fără 
contribuţie proprie). 

9. Sprijin pentru înfiinarea unei întreprinderi sociale, proiect depus la Fundaţia 
NESsT. În curs de jurizare. 

 
Taxa de membru pe anii 2006 şi/sau 2007 a fost achitată de 80 membri. 
 
CD al ALSDGC mulţumeşte tuturor celor care au scris sau au fost implicaţi în scrierea 
proiectelor de finanţare, precum şi tuturor membrilor care şi-a achitat taxa de membru la 
timp. 
 
 

C. Publicaţii  
 
1. În cadrul proiectului finanţat de RE:FINE (OSI Budapesta) intitulat Educaţie împotriva 
corupţiei, a fost pregătit în format pdf. volumul cu acelaşi titlu, traducere din limba 
engleză şi adaptare parţială la contextul învăţământului românesc. 
2. În cadrul proiectului Tinerii pentru democraţie se află în curs de realizare o Antologie 
de proiecte didactice realizate pe modelul LSDGC. Volumul va apărea în cursul lunii 
august 2007, cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA. 
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3. În cadrul proiectului Succes şcolar pentru copiii romi (finanţat de RE:FINE OSI 
Budapesta) se află în curs de pregătire ghidul Evaluarea abilităţilor de citire. 
4. Numerele 5 şi 6 ale revistei Şcoala Reflexivă sunt în lucru, alături de numărul 7 (s-au 
trimis invitaţiile de publicare pentru numerele 6 şi 7, s-au primit materiale, s-au dat spre 
recenzare şi am fost retrimise autorilor spre revizuire; o parte din articolele revizuite s-au 
primit, însă mai e nevoie şi de alte materiale). Nu au existat suficiente materiale şi cum 
s-a întârziat şi cu publicarea numerelor anterioare, s-a ajuns la întârzieri şi cu numerele 
actuale în lucru.  
5. Volumul conferinţei din Predare de calitate pentru învăţare de calitate (mai 2005) este 
în lucru şi se va finaliza în această vară. Coordonatoarea volumului, Simona Bernat, a 
afirmat că nu este mulţumită de forma volumului şi nu a fost de acord să i se dea drumul 
la tipar.  
6. În cadrul proiectului Dezvoltare profesională pentru cadre didactice rome finanţat de 
Roma Education Fund, finalizat în mai 2007, s-au publicat cele opt ghiduri LSDGC 
clasice (cu mici adaptări). 
 
 
D. Relaţii cu organisme internaţionale 
Simona Elena Bernat, reprezentanta ALSDGC în relaţia cu IRA şi organismele conexe, a 
participat la şedinţele IDEC din Kecskemet (Ungaria, august 2006) şi Dublin (Irlanda, 
ianuarie 2007).  
 
La întâlnirea de la Kecskemet s-a discutat afilierea României. Gerry Shiel a raporta că l-
a contactat pe Alan Farstrup, directorul executiv IRA, cu privire la schmbarea 
organizaţiei afiliate dn România. Adela Rogojinaru, fosta preşedintă RORA/AROL, a fos 
tde acord cu afilierea ALSDGC la IRA.Gerry Shield considera că situaţia s-ar putea 
clarifica până în ianuarie 2007. 
 
La întâlnirea de la Dublin s-a finalizat discuţia referitoare la găzduirea în ianuarie 2008 a 
IRA Leadership Workshop, Europe de către ALSDGC, la Cluj-Napoca. La întâlnire vor 
participa membrii IDEC şi membrii Eurasia (regiuni administrative IRA).  
 
Programul este astfel: 23-24 ianuarie IRA Leadership Workshop, 25 ianuarie seminarul 
IDEC, 26-27 IDEC Winter meeting 2008. Seminarul IDEC din 25 ianuarie va avea două 
teme: Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi Efectele procesului 
Bologna asupra formării cadrelor didactice.  
 
La Dublin, s-a continuat discuţia referitoare la înfiinţarea federaţiei europene de lectură 
(FELA). S-au realizat ultimele modificări la statut. Ţara care va găzdui FELA este Marea 
Britanie, urmând ca viitoare modificări la statut să fie făcute în funcţie de legislaţia 
britanică, în caz că va fi necesar. Henrietta Dombey, reprezentantul IDEC din Marea 
Britanie se va ocupa de procesul înregistrării FELA. Gerry Shiel se va ocupa în 
continuare de FELA şi după ce nu va mai fi directorul IDEC. 
 
În perioada 4-5 august 2007 se desfăşoară la Berlin şedinţa de vară a IDEC (Comitetul 
Internaţional European al Asociaţiei Internaţionale de Lectură). Simona Bernat va 
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participa la şedinţa IDEC unde i s-a propus de către noua preşedintă IDEC să fac parte 
în continuare din secretariatul IDEC.  
  
 
Puncte tari 

 A fost acreditat programul de formare Gândire Critică. Învăţare Activă 
 Au fost organizate şi derulate un număr mare de formări cu un număr mare de 

participanţi 
 Proiectele care au primit finanţare au presupus şi formare şi astfel costul unor cursuri 

a fost acoperit din proiecte 
 A crescut numărul formatorilor, inclusiv prin acreditarea ca formatori a unor 

beneficiari direcţi de proiecte 
 Capitalul uman al ALSDGC este în continuă creştere 
 Capacitatea de gestionare a proiectelor este bună 
 Parteneri strategici puternici (organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice de 

învăţământ) 
 
Puncte slabe 

 Nu au fost propuse membrilor asociaţiei activităţi de dezvoltare profesională care să 
provoace interes. 

 Membrii asociaţiei nu informează asociaţia în condiţiile în care desfăşoară cursuri de 
formare – posibile probleme în legătură cu evaluarea participanţilor la cursuri şi 
acordarea creditelor de către CNFP. 

 Necunoaşterea sau slaba cunoaştere a condiţiilor în care trebuie organizat cursul de 
formare astfel încât participanţilor la curs să li se acorde creditele aferente cursului de 
către CNFP 

 Conlucrarea slabă între membri 
 Insuficientă motivare / încurajare pentru membrii din alte localităţi pentru a se implica 

în diverse activităţi 
 Funcţionarea dificilă a Consiliului Director 
 Întârzieri foate mari în apariţia revistei Şcoala Reflexivă 
 Lipsa unui sediu funcţional al ALSDGC 
 Lipsa unui spaţiu de depozitare a bunurilor şi a documentelor arhivate ale ALSDGC 
 Lipsa unei structuri executive a ALSDGC 

 
  
Întocmit de Consiliul Director 
Aprobat la Adunarea generală din 23 iunie 2007.
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Proiect al Comisiei de etică şi standarde 
 

1. Mă voi dedica promovării misiunii, valorilor, scopului şi obiectivelor promovate de 
Asociaţie. 

2. Voi desfăşura, organiza, evalua şi informa CD-ul într-un mod onest, complet şi 
fără a fi subiectul unui conflict de interese despre activitatea pe care o desfăşor.  

3. Nu voi abuza de resursele încredinţate mie şi mă voi strădui să le utilizez în 
funcţie de obiectivele Asociaţiei.  

4. Voi da dovadă de grijă pentru păstrarea resurselor ce mi-au fost încredinţate. 
5. Nu voi împiedica deliberat activităţile altora. 
6. Nu voi lua parte la acţiuni necinstite, fraudă, înşelare sau la alte forme de conduită 

profesională greşită, în dezacord cu dezideratele Asociaţiei. 
7. Voi considera binevenită critica de tip constructiv a propriei activităţi în Asociaţie şi 

voi oferi acelaşi tip de critică colegilor mei, într-o manieră care menţine respectul 
reciproc în timpul întâlnirilor şi dezbaterilor. 

8. Voi acorda recunoaştere celor care au contribuit în trecut şi care contribuie în 
prezent la activitatea Asociaţiei. 

9. Nu îmi voi asuma realizările altora. 
10. Voi cere respectarea dreptului de autor pentru un produs al cercetării numai dacă 

doresc să fiu creditat atât ca autor al interpretării datelor, cât şi al concluziilor 
prezentate. 

11. Voi cere drepturile de autor pentru un produs al cercetării numai dacă am adus o 
contribuţie intelectuală majoră (ca parte a conceptualizării, a design-ului, a 
colectării datelor, a analizei datelor sau a interpretării lor) şi contribuţii 
semnificative în prezentarea lui (redactare, revizuire sau editare) 

12. Nu voi publica şi nu voi utiliza fără aprobarea autorului idei originale, date ale 
cercetării sau descoperiri nepublicate ale altora. 

13. Nu voi publica şi utiliza baza de date a Asociaţiei fără aprobarea CD-ului. 
14. Nu voi publica de două ori rezultatele activităţii în Asociaţie sau ale unei cercetări 

ştiinţifice ca fiind originale. Publicarea anterioară va fi menţionată chiar în cazul 
unei traduceri. şi atunci când este vorba despre o traducere. 

15. Voi semnala CD-ului şi/sau Comisiei de etică şi standarde prezenţa şi utilizarea 
abuzivă a unor idei, informaţii şi rezultate ale Asociaţiei în activităţi şi publicaţii 
străine de Asociaţie, atunci când nu se menţionează sursele. 
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RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI 
 
ASOCIATIA LECTURA SI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GANDIRII 
CRITICE ROMANIA 
 
PERIOADA RAPORTATA: 1 IULIE 2006 – 30 APRILIE 2007 
 
 
Nr. 
crt. 

 
CATEGORII CHELTUIELI 

1 IULIE 2006 – 30 APRILIE 2007 
Valoare in RON 

1. Cheltuieli combustibili  3 086,76 
2. Obiecte de inventar  2 421,46 
3. Articole, consumabile birou  7 698,04 
4. Cheltuieli pt. materiale 

nestocate 
 

5. Cheltuieli cu colaboratorii 37 279,78 
6. Legalizari acte si asistenta 

juridica 
 1 136 

7. Protocol  1 003,42 
8.  Cheltuieli transport bunuri si 

persoane 
 1 009,73 

9. Delegari si detasari ( 
inclusive pentru programe in 
derulare) 

12 559,51 

10. Cheltuieli postale     390,85 
11. Cheltuieli bancare     826,03 
12. Alte cheltuieli executate de 

terti ( copii Xerox, listare, 
traducere, facturi contabile, facturi 
coordonare PHARE, facturi 
asistenta juridica) 

64 806,88 

13. Cheltuieli cu taxe si impozite 
(fond accident, taxe legalizare) 

      75 

14. Cheltuieli cu salariile 
(remunerare personal) 

  6 975 

15. C.A.S.   1 893 
16. Cheltuieli cu contrubutii la 

asigurari somaj 
     162 

17. Cheltuieli cu diferenta de 
curs valutar 

 2 962,27 
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18. Amortizare mijloc fix ( 
calculator Pentium 424) 

   759,40 

19. Cheltuieli cu prime de 
asigurare 

    27 

20 Penalitati      9,50 
21 Alte materiale consumabile    42,39 
TOTAL CHELTUIELI 145 124,02 
VENITURI 1 IULIE 2006 – 30 APRILIE 2007 

Valoare in RON 
1. Venituri din cotizatia 

membrilor 
     2 804 

2. Venituri din contributii         180,50 
Venituri din donatii (CRDE, 
CRCR, MDC, MATRA-KAP, 
Ambasada SUA, Cardiff Council si 
impozit pe venit restituit: 2%) 

3. 
 

Venituri din donatii PHARE  

 157 103,66 

4. Dobanzi pentru disponibilitati      3 009,08 
5. Dobanzi pentru depozit  
6. Venit din diferente de curs 

valutar 
          46,91 

7. Alte venituri (rambursare T.V.A.)      4 430,39 
8. Venituri din programe 

(Agentia Nationala pentru 
programe) 

 

9. Venituri subventionate 59 406,47 
TOTAL VENITURI 227 031,6 
 
 
DISPONIBILITATI: 

 Banca Transilvalia – lei ,cont curent la 30 aprilie 2007: 4030,30 lei 
 Banca Transilvania depozit: 105 001,10 lei 
 Cont curent nonprofit: 1,07 USD/2,61 RON 
 Cont curent nonprofit EURO: 3,46 EUR/11,49 RON 

 
INTOCMIT, 
Anca PETRIUC - cenzor 
Constanta STANCESCU - cenzor 
 


