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MESAJUL PREȘEDINTELUI Consiliului Director al CRD
“Nouă, ONG-urilor, ne revine sarcina
de a trage la răspundere orice GUVERNARE”
2019 a fost un an productiv pentru Fundația Rațiu, Centrul Rațiu
pentru Democrație și Fabrica de Timp Liber. Cu sprijinul noului
nostru partener, LSE IDEAS, think tank-ul universitar numărul
1 în lume, vom modela și dezvolta Rațiu Forum, o platformă
non-partizană, care deschide conversații despre democrație și
provocările ei în regiune.
Centrul Rațiu pentru Democrație a lucrat împreună cu LSE IDEAS în luna iunie la unul
dintre evenimentele noastre cele mai provocatoare – Dialogurile Rațiu despre Democrație
– noua identitate a evenimentului Rațiu Friends and Family Weekend și primul nostru
eveniment coordonat cu profesorii și experții lor.
Acest eveniment a fost urmat în noiembrie de un Masterclass de Jurnalism, condus de
John Lloyd, co-fondator al Reuter’s Institute for Study of Journalism și editor la Financial
Times. 26 de tineri jurnaliști români au participat la două zile de sesiuni, alături de
jurnaliști cu experiență din Polonia, Ungaria și Marea Britanie. Participanții au fost atât
de entuziasmați, încât în 2020 Rațiu Forum va reveni cu noi ateliere pentru jurnaliști. Ca
răspuns la aceste preocupări, am dezvoltat și un hub dedicat jurnaliștilor – o platformă
pentru sprijin reciproc, disponibilă pe website-ul Rațiu Forum.
Rațiu Forum va organiza în 2020 un atelier de predare a istoriei adresat profesorilor,
reunind istorici și profesori internaționali pentru a discuta despre modul în care fostele
state comuniste se pot raporta la episoadele istorice pe care de cele mai multe ori le-au
ascuns, le-au uitat sau pe care nu le-au confruntat niciodată.
Dialogurile Rațiu despre Democrație vor urma și în 2020, concepute împreună cu LSE
IDEAS, iar toamna va avea loc un atelier pe tema corupției din țările post-sovietice, în
cooperare cu Școala de Educație Civică, o organizație evacuată din Moscova în urmă cu
câțiva ani, considerată „agent străin” de către președintele Putin. Din fericire, autocrația
lui Putin sau stăpânirea dictatorială a puterii nu au fost preluate în România, în ciuda
încercărilor de a conduce țara în acest fel.
2019 a fost un an interesant și pozitiv. Guvernele care uită că sunt alese pentru a servi
poporul, nu pe ele însele, eșuează în democrație, indiferent cât de imperfectă e acea
democrație. Guvernul nostru actual și cele viitoare trebuie să-și amintească acest lucru și
să li se reamintească mereu.
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Când oamenii sunt tratați cu dispreț, se ajunge la un punct de rupere, ca la alegerile
europarlamentare din mai 2019, când Guvernul a avut bătăi de cap, iar „Lili-Putin”
al României a fost „ridicat”. Timpul ne va spune dacă partidele de opoziție pot face
o treabă mai bună la guvernare – urmează o misiune dificilă. Nouă, ONG-urilor, ne
revine sarcina de a trage la răspundere orice guvernare, de a ne asigura că se aplică
și se respectă legea, că sunt susținute libertatea presei și lupta pentru combaterea
corupției. Cu siguranță intenționăm să ne implicăm în aceste direcții.
În 2019, Centrul Rațiu pentru Democrație și-a dezvoltat programele la scară
națională: Legal Academy, Change Architects, Ignoranța Face Victime și Clubul de
Debate Ion Rațiu, despre care veți citi mai multe în aceste pagini. Suntem mândri
de rezultatele și impactul lor. Premiile noastre anuale, Premiul Ion Rațiu pentru
Democrație, Premiul pentru Jurnalism și Premiul Elisabeth Pilkington Rațiu pentru
Sănătate Mintală, sunt de asemenea, prezentate.
Susținem în continuare implicarea tinerilor și comunitatea locală prin programele
noastre de la Fabrica de Timp Liber, unde am primit sprijin financiar din partea
ASA-Consolis și Consolis CES, pentru care suntem recunoscători. De asemenea, am
primit susținere și de la Compania de Apă Arieș și de la Prebet S.A. din Aiud. Ajutorul
din partea mediului de afaceri și a membrilor comunității locale înseamnă mult
pentru noi din punct de vedere financiar și – poate mai important – din perspectiva
implicării. Sprijinind un ONG independent ca Centrul Rațiu pentru Democrație,
companiile îi pot ajuta în mod eficient și transparent pe cei mai puțini norocoși din
societate și pot stimula generația tânără să contribuie la rândul său spre folosul
orașului Turda și al regiunii.
În ultimii 15 ani, activitățile civice și caritabile ale Centrului Rațiu pentru Democrație
au fost susținute aproape exclusiv de Fundația Caritabilă a Familiei Rațiu, finanțată
la rândul său de afacerile familiei Rațiu, însă fondurile noastre nu sunt infinite din
păcate. Cu siguranță apreciem și salutăm sprijinul celor care contribuie la calitatea
programelor noastre. De asemenea, sunt binevenite idei și propuneri pentru a
îmbunătăți, a varia și a crește valoarea a ceea ce oferim.
În contextul pandemiei, activitățile noastre s-au mutat în mare parte online în
2020. Dar mergem mai departe! Multă sănătate și rămâneți în siguranță.

Nicolae Rațiu
Președintele Consiliului Director al CRD
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OUR CHAIRMAN’S MESSAGE

“It is for us NGOs to hold
any government to account”
2019 has been a productive year for the Rațiu Foundation, Rațiu Democracy Centre
and the Free Time Factory. We vowed that during the year with the support of our new
partners, LSE IDEAS, number one university think tank globally, we would concentrate
on shaping and developing The Rațiu Forum, a non-partisan platform, opening
dialogues on democracy and its challenges in the region.
The Rațiu Democracy Centre worked together with LSE IDEAS in June on a most
thought-provoking Dialogues on Democracy – a newly branded title for the former
Rațiu Friends and Family Weekend – our first event coordinated with their professors
and experts. This was followed in November by our Journalism Masterclass led by
John Lloyd, co-founder of the Reuter’s Institute for the Study of Journalism and a
contributing editor at the Financial Times. 26 young Romanian journalists attended
over two days at sessions in the company of experienced international journalists from
Poland, Hungary, and the UK. So enthusiastic were the participants that the Rațiu
Forum will be following up in 2020 with focused workshops on the challenges most
critical to the journalists. In response to these concerns, a journalists’ hub – a platform
offering mutual support – has been setup on The Rațiu Forum website.
The Rațiu Forum will organize in 2020 a workshop on history teaching, bringing in
international historians and professors to consider how post-dictatorship-led nations
can best confront, recognize and treat historical episodes in their pasts which have so
often simply been swept under the rug, forgotten and never addressed. The Dialogues
on Democracy will also follow in 2020, designed together with LSE IDEAS, as well as
an autumn workshop focusing on dealing with corruption in post-soviet and satellite
nations, held in cooperation with the School of Civic Education, an organization
essentially evicted from Moscow several years ago as a result of being considered a
“foreign agent” by President Putin.
Putin’s autocracy or dictatorial grip on power, fortunately, has not been mirrored in
Romania – despite attempts to steer the country that way. Instead, 2019 has been an
interesting and positive year. Governments who forget that they have been elected
to serve the people rather than themselves generally ultimately fall in a democracy,
however imperfect that democracy is.
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Our current and any future government should remember this and be regularly reminded of it.
When the people are treated with contempt, they reach a breaking point, and this occurred at
the European elections in May 2019 with the government taking a beating and Romania’s “LiliPutin” being packed off to gaol.
Time will now only tell whether the opposition parties can make a better job of governing the
country – a difficult task lies ahead. It is for us NGOs to hold any government to account, to
ensure it applies and respects the law, it permits and even nurtures a free press, and continues
the battle to tackle corruption. We certainly plan to play our part.
In this vein, during 2019, The Rațiu Democracy Centre successfully grew our programs on
a national scale: Legal Academy, Change Architects, Ignorance Makes Victims, and the Ion
Rațiu Debate Club, details of all you will find in these pages. We are very proud of their results
and impact. Our annual awards: The Ion Rațiu Democracy Award and Fellowship, The Ion
Rațiu Journalism Award and The Elisabeth Pilkington Rațiu Mental Health Award are similarly
reported.
At the grass-roots level, we continue to emphasize youth empowerment and addressing local
societal issues with our programs at The Free Time Factory, where we have this year received
important welcome financial support from ASA -Consolis and Consolis CES, for which we are
most grateful. The Rațiu Democracy Centre also received welcome support from the Compania
de Apă Arieș and from Prebet S.A. in Aiud. Assistance like this from businesses and members of
the local community means a lot, not just in relieving some of the financial strain on ourselves,
but perhaps even more significantly, proving that there are today others who also wish to
find a way to themselves put something back into the community and are doing so via an
independent NGO such as The Rațiu Democracy Centre, thus efficiently and transparently
helping the more unfortunate in society and equally stimulating the younger generation to
become productive and constructive contributors to the town of Turda, and the region.
For the last 15 years, The Rațiu Democracy Centre’s civic and charitable activities have been
supported almost exclusively by The Rațiu Family Foundation, which itself is supported by the
commercial activities of the Rațiu Family businesses – and unfortunately for us – our funds are
neither infinite nor bottomless! We do certainly so much appreciate and welcome the support
of others which enable us to even better deliver our programs. We also welcome the ideas and
proposals of others to further improve, vary and add to what it is we deliver.
Owing to the pandemic our activities have largely gone on line in 2020 – but we carry on!
Good health and stay safe.
Nicolae Rațiu
Chairman of the CRD Executive Board
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INTRODUCERE

2019 a adus schimbări semnificative pentru Centrul Rațiu pentru
Democrație (CRD).
Ne-am redefinit strategia, am crescut echipa și am constituit un nou

Consiliu Director.
Tot în 2019 am dezvoltat o nouă identitate vizuală pentru CRD și am fost abordați de factori
cointeresați, de organizații care promovează democrația, libertatea și domnia legii, cetățenia
activă și gândirea critică.
Schimbările de strategie și actualizarea identității vizuale a CRD în 2019 au avut impact asupra
vizibilității noastre. Am dezvoltat și implementat noi proiecte și activități concepute pe
termen lung, în colaborare cu noi parteneri. A crescut totodată și numărul particpanților și al
beneficiarilor. Programele noastre anuale recurente – Clubul de Debate Ion Rațiu, Ignoranța
Face Victime – dar și noile ateliere și activități dezvoltate au un impact mai puternic și atrag un
număr crescut de participanți. Pe parcursul lui 2019, centrul nostru de conferințe a găzduit o
serie de grupuri, inclusiv elevi de liceu, studenți, profesori, jurnaliști, oaspeți din România și din
străinătate, care ne-au vizitat sau au participat la programele noastre.
Proiectele și activitățile CRD de la nivel local au fost extinse pe plan regional și național.
Astfel, în colaborare cu think tank-ul LSE IDEAS, am creat Rațiu Forum.
De asemenea, am pus bazele unor proiecte naționale: Legal Academy, un program de educație
juridică, inițiat alături de VeDemJust, Change Architects, un program de cetățenie activă,
dezvoltat împreună cu All Grow Romania și Școala de Vară - Brexit și Migrație, în colaborare
Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației al Universității Babeș-Bolyai.
CRD va lucra mai departe îndeaproape cu persoane și organizații care ne împărtășesc valorile
democratice și pasiunea pentru educație, astfel încât să asigurăm împreună sustenabilitatea și
impactul proiectelor noastre pe termen lung.

Oana Marchiș
Director Executiv
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INTRODUCTION

2019 brought significant changes for The Rațiu Democracy Centre (CRD).
The organisation redefined its strategy, the team grew, a new executive board was set in place
and a new brand was created. We were approached by serious players and organisations who
promote democracy, freedom and the rule of law, active citizenship and critical thinking.
The changes in strategy and branding in 2019 have had an impact on our visibility.
We created and implemented new long-term projects and activities, in collaboration with new
partners who approached us for collaboration. The number of participants and beneficiaries
increased.
Our annual ongoing programs – The Ion Rațiu Debate Club, Ignorance Makes Victims – as
well as the new workshops and activities are having a stronger impact with an increase in the
number of participants .
During the past year, our Conference Centre accommodated numerous groups including high
school, university students, teachers, journalists, both Romanian and international groups who
visited and participated in our programs.
Our projects and activities at a grass root level were extended to a more regional and
international approach.
We are in collaboration with LSE IDEAS think tank, creating The Rațiu Forum, as well as
other national level projects, such as: Legal Academy, a legal education program initiated by
VeDemJust Association, Change Architects, an active citizenship program by All Grow Romania,
International Summer School on Brexit and Migration, in collaboration with The Centre for
Comparative Study of Migration, an NGO associated to Babeș-Bolyai University.
CRD will continue working closely with people and organisations who share the same
democratic values and the same passion for education and empowerment, to collaborate
further and create greater sustainability and impact for our projects and programs on the longterm.
Oana Marchiș
Executive Director
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PROIECTE internaționale
Rațiu Forum

O ABORDARE REGIONALĂ

PROIECTE

Ratiu Forum este o inițiativă comună
a Fundației Caritabile a Familiei Ratiu, a
Centrului Rațiu pentru Democrație și a
LSE IDEAS, think tank al London School of
Economics, evaluat ca cel mai important think
tank afiliat unei universități din lume. Zonele
prioritare de interes ale Rațiu Forum sunt
România și Balcanii.

Rațiu Forum operează pe trei nivele:
oferă expertiză cu susținerea LSE IDEAS,
organizează ateliere și prelegeri publice în
mod recurent, interne și publice, respectiv
extinde impactul proiectelor prin parteneriate
cu instituții similare. Astfel, folosește o serie de
instrumente educaționale – de la ateliere și
prelegeri, la articole publicate online, preluând
articole și cărți produse de LSE IDEAS și
partenerii săi.

Rațiu Forum face parte din Central and SouthEast Europe Programme (CSEEP) al LSE
IDEAS, care susține cooperarea în regiune,
cercetarea și dezvoltarea de proiecte care
promovează libertatea și implicarea civică.
Astfel, în cadrul CSEEP, Rațiu Forum va
susține cercetătorii interesați de România și
de Europa Centrală și de Sud-Est. Cercetătorii
vor primi finanțare și vor putea petrece timp la
LSE IDEAS la Londra, la Centrul Rațiu pentru
Democrație din Turda și la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj, pe parcursul implicării
lor.

10

Forumul va organiza conferințe, ateliere, vizite
pentru studenții din și în regiune, evenimente
care susțin cooperarea regională și facilitează
o înțelegere mai clară a României și a Europei
Centrale și de Sud-Est.
Activitățile Rațiu Forum se vor concentra
pe: amenințările la adresa democrației în
România, pe starea jurnalismului, pe formulele
de predare a istoriei care aduc în lumină
populismul și – prin evenimente precum
seria de prelegeri Dialogurile Rațiu despre
Democrație – pe provocările întâmpinate de
democrația liberală, adresându-se și generației
tinere de politicieni.
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INTERNATIONAL PROJECTS
the Rațiu Forum

A REGIONAL APPROACH

EVENTS

The Rațiu Forum is a joint initiative by The
Rațiu Family Charitable Foundation, The Rațiu
Democracy Centre and the London School
of Economics IDEAS think tank, currently
ranked leading university think tank in the
world. Its priority areas of interest are Romania
and the Balkan region. The Rațiu Forum is
a part of the Central and South-East Europe
Programme (CSEEP) of LSE IDEAS, focused
on strengthening co-operation in the region,
supporting academic research and freedom,
and on developing projects that promote civic
engagement.

The Rațiu Forum operates at three main
levels: sharing expertise through the support
of LSE IDEAS, holding regular workshops
and lectures, both in-house and public,
and expanding external outreach through
partnerships with similar institutions. It
utilizes a wide range of educational tools
– from workshops and talks, to the online
publication of articles and books produced
by LSE IDEAS and partners. The Forum will
organize conferences, workshops, student
trips to and from the region, and other events
that would further cooperation and a better
understanding of Romania and Central and
South-East Europe. The activities of The Rațiu
Forum will focus on addressing specific areas
of concern and threats on illiberal democracy
in Romania, such as the current state of
journalism, the various versions of history
teaching that put the lid on populism, and –
through events like the Rațiu Dialogues on
Democracy lecture series – on the challenges
to liberal democracy targeting young and
upcoming politicians.

The Rațiu Forum within the CSEEP at LSE
IDEAS will support researchers who focus
their study on Romania and the wider region
of Central and South-East Europe. Scholars
will be offered funding in order to conduct
their research and will spend time in London
at LSE IDEAS, at the Rațiu Democracy Centre
in Turda and at the Babeș-Bolyai University in
Cluj while on this project.

MAI MULTE INFORMAȚII / More information
https://www.facebook.com/Rațiuforum
https://twitter.com/ForumRațiu
https://www.linkedin.com/company/Rațiu-forum
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DIALOGURILE Rațiu DESPRE DEMOCRAțIE
Adaptate într-un nou concept cu sprijinul LSE
IDEAS, Dialogurile Rațiu despre Democrație
continuă tradiția Rațiu Friends and Family
Weekend, un eveniment organizat anual în
luna mai, dedicat memoriei și moștenirii lui Ion
Rațiu, devotamentului său de o viață pentru
promovarea democrației și a valorilor asociate
ei. În 2019, evenimentul în noul său format a
reunit la Turda și Cluj reprezentanți ai mediului
academic și ONG, decidenți politici, jurnaliști,
dar și prieteni ai CRD și membri ai familiei
Rațiu.

Dezbateri
•

Construind un cerc virtuos: democrație
și buna guvernanță, aliații pefecți –
moderator: Radu Albu Comănescu,
Universitatea Babeș-Bolyai

•

Rolul, funcționarea și rolul think tankurilor și provocările contemporane – Cazul
LSE IDEAS, moderator: Vlad Zigarov, LSE
IDEAS

•

Meșteșuguri vechi I Forme noi – moderator:
Liviu Pop, Institutul de Folclor al Academiei
Române

DIN AGENDĂ
Prelegeri
•

Se împarte Europa în două? Fractura
culturală în creștere între Europa de Vest
și Europa de Est - Prof. Christopher Coker
(photo), London School of Economics

Premii anuale
•

Premiul Ion Rațiu pentru Jurnalism –
detalii în secțiunea Premii naționale și
internaționale

•

Premiul Elisabeth Pilkington Rațiu
pentru Sănătate Mintală – detalii
în secțiunea Premii naționale și
internaționale

Lansare de carte
•

Ion Rațiu, Jurnal, volumul 3,
Reorganizarea Exilului (1963-1968), Corint

Alte activități

•

Hubris – the Road to Donald Trump:
Power, Populism, Narcissism – Lord David
Owen, membru al Camerei Lorzilor

•

Iliberalismul de stânga și de dreapta –
Prof. John Ryder, American University of
Malta

•

Democrația: din 1989 până în prezent –
Prof. Henry Steck, SUNY Cortland

•

Considerații despre “Commons” – Prof.
John Bing, American University of Malta

•

Spre o nouă Renaștere europeană:
reinventând democrația, cetățenia și
guvernanța în Europa – Kai Frithjof
Brand-Jacobsen
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•

Marea provocare – vernisaj expoziție de
caricatură politică, Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei

•

Discursuri care N/AU schimbat lumea
– satiră politică (teatru-lectură), Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei

•

Recital la Teatrul Municipal Turda – Vlad
Maistorovici (vioară) și Diana Ionescu (pian)
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The Rațiu Dialogues on Democracy
Debates
•

Building a Virtuous Circle: Democracy
and Good Governance, The Perfect Allies
– moderated by Radu Albu Comănescu,
Babeș-Bolyai University

•

The Role, Functioning and Impact of a
Think-Tank and The Challenges of the
Contemporary Age – The Case of LSE
IDEAS – moderated by Vlad Zigarov
(photo, left), LSE IDEAS

•

Old Crafts I New Forms: Wool & Sewing –
moderated by Liviu Pop, Folklore Institute
of the Romanian Academy

Adapted in a new concept with the support of
LSE IDEAS, The Rațiu Dialogues on Democracy
continues the tradition of The Rațiu Friends
Annual Awards
and Family Weekend, an event held annually
• The Ion Rațiu Journalism Award – more
in May to celebrate the memory and heritage
details are available in the National and
of Ion Rațiu and his life-long commitment
International Awards section
to promoting democracy and its values. In
2019, the newly established event gathered in
• The Elisabeth Pilkington Rațiu Mental
Turda and Cluj academics, policy makers, NGO
Health Award – more details are available
representatives, media, and also CRD friends
in the National and International Awards
and Rațiu family members.
section

AGENDA HIGHLIGHTS
Lectures
•

•

Is Europe Splitting in Two? The Growing
Cultural Rift Between Western and
Eastern Europe – Prof. Christopher Coker,
London School of Economics

Hubris – the Road to Donald Trump:
Power, Populism, Narcissism – Lord David
Owen, member of the House of Lords

•

Illiberalism, Left and Right – Prof. John
Ryder, American University of Malta

•

Democracy: 1989 and After – Prof. Henry
Steck, SUNY Cortland

•

Remember the Commons – Prof. John
Bing, American University of Malta

•

A New European Renaissance:
Reinvigorating Democracy, Citizenship
& Governance – Kai Frithjof BrandJacobsen

Book Launch
•

Ion Rațiu, Jurnal, volumul 3,
Reorganizarea Exilului (1963-1968), Corint

Other activities
•

The Great Challenge – Political cartoon
exhibition opening, hosted by the National
Museum of History of Transylvania

•

Speeches that have/not changed the
world – Political satire play (lecture-theater)
hosted by the National Museum of History
of Transylvania

•

Recital at the Turda Municipal Theater –
Vlad Maistorovici (violin) and Diana Ionescu
(piano)
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MasterClass de jurnalism

VORBITORI
John Lloyd (foto), editorcolaborator Financial Times

Prof. Christopher Coker –
Director LSE IDEAS
Michael Burleigh – Engelsberg
Chair pentru 2019-20 la think
tank-ul LSE IDEAS
Alison Mutler – corespondent
universul.net
Kit Gillet – jurnalist freelancer
stabilit în București; relatează,
printre alte subiecte, despre
Balcani
Wojciech Przybylski – editorcoordonator Visegrad Insight,
director Res Publica Foundation
Ovidiu Vanghele – jurnalist
safielumina.ro, laureat al
Premiului Ion Rațiu pentru
Jurnalism în 2017
Cristi Danileț – judecător
Carol Capiță – Profesor
Universitatea București,
Facultatea de Istorie
14

Primul Masterclass de Jurnalism organizat de Centrul
Rațiu pentru Democrație și Rațiu Forum s-a desfășurat
timp de două zile la Centrul de Conferințe al CRD de
la Turda în noiembrie 2019 și a fost coordonat de John
Lloyd, în prezent editor-colaborator al Financial Times și
fost editor pentru Europa de Est, respectiv șef al Biroului
de la Moscova.
Prin această inițiativă ne-am propus să explorăm situația
jurnalismului românesc în prezent, în comparație cu cel
din alte țări din Europa Centrală. De asemenea, dorim
să le oferim susținere jurnaliștilor din regiune și să le
furnizăm acces la expertiză internațională.

TEMe
•

Puterea poveștii

•

Natura jurnalismului românesc în Europa de
Est

•

A SCRIE despre starea lumii

•

Relatări despre corupție

•

Zone întunecate din jurnalism

Conceptul evenimentului a fost dezvoltat de
Prof. Christopher Coker și John Lloyd.

MAI MULTE INFORMAȚII despre eveniment sunt

disponibile aici.
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The Journalism MasterClass

PANELISTs
John Lloyd – Contributing editor
for the Financial Times
Prof. Christopher Coker
(photo), Director of LSE IDEAS
Think-Tank

The first Journalism Masterclass organized by The Rațiu
Democracy Centre and The Rațiu Forum unfolded for
two days November 2019 in the CRD Conference Centre
in Turda and was conducted by John Lloyd, presently
contributing editor for the Financial Times and former
East Europe Editor and Moscow Bureau Chief.

Michael Burleigh – Engelsberg
Chair for 2019-20 at LSE IDEAS
Alison Mutler – Correspondent
for universul.net
Kit Gillet – Freelance journalist
based in Bucharest reporting on
the Balkans and further afield
Wojciech Przybylski – Editorin-chief of Visegrad Insight,
Chairman of Res Publica
Foundation
Ovidiu Vanghele – Journalist
safielumina.ro, Ion Rațiu
Journalism Award recipient in
2017

Through this project, we explore the current situation
of Romanian journalism as compared to other central
European states. We also aims to offer support to
journalists in the region and to share professional
expertise that can be drawn on from international
journalists.

THEMES
•

The Power and the Story

•

The Nature of Romanian Journalism in
Central Europe

•

Reporting the State of the World

•

The Coverage of Corruption

•

Dark Spaces in Journalism

The event was designed by Prof. Christopher Coker and
John Lloyd.

Cristi Danileț – Judge
Carol Capiță – Professor at
Bucharest University, Faculty of
History

MORE INFOrmation
about the event is available here.
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PROIECTE NAțIONALE

NATIONAL PROJECTS

Change Architects

Change Architects este o inițiativă All Grow
Romania care creează un spațiu în care tinerii
devin “arhitecții” propriului viitor. Ecosistemul
programului promovează creatorii de
schimbare și declanșează un mecanism de
perpetuare a efectului în comunitățile din
România, implicând atât profesori, cât și elevi.

Change Architects is an initiative of All Grow
Romania, aiming to build a space where
youth become “the architects” of their own
future. The program ecosystem fosters
change makers and triggers a ripple effect in
the communities where they work, involving
both students and teachers.

În 2019, Centrul Rațiu pentru Democrație a
devenit partener în organizarea atelierului
Innovative Teacher’s Accelerator, a treia parte
a programului Change Architects pentru
profesori. 12 profesori din diverse comunități
din România au participat la acest atelier de
trei zile, unde au contribuit la dezvoltarea
strategiei de multiplicare și au alcătuit un
plan de acțiune pentru a scala proiectele
comunitare ale elevilor, utilizând metoda
design thinking.

In 2019, The Rațiu Democracy Centre
became a partner in the Innovative Teacher’s
Accelerator, which is the third part of the
Change Architects program for teachers.
12 teachers from different communities in
Romania attended the three-day workshop,
where they were involved in co-designing a
multipliers strategy and an action plan for
scaling student-led community projects by
using the design thinking method.

Atelierul crește abilitățile profesorilor și
generează o strategie de extindere atât a
experienței, cât și a rețelelor lor. Cu acest
scop, atrage și pregătește profesori dornici
să contribuie la schimbare în propriile
școli și comunități. Pe lângă metodele de
facilitare, proiectul are și o abordare bazată pe
principiile antreprenoriatului social.
Atelierul în care CRD a fost implicat a reunit
profesori care fac parte deja din rețeaua de
profesori inovatori, cu experiență în facilitarea
proiectelor comunitare inițiate și conduse de
elevi. În 2020, vom organiza un eveniment
online pentru elevi, care urmărește să îi
motiveze și să îi angreneze în procesul
de dezvoltare și multiplicare a proiectelor
comunitare.
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The workshop enhances teachers’ skills
and designs a strategy to leverage their
experience and networks. In this manner,
it attracts and trains teachers who have
the potential and who will create change
in their own classrooms and communities.
Facilitation methods are used, as well as a
social entrepreneurial approach.
The workshop in which CRD was involved as
a partner reunited teachers who were already
part of the innovative teachers’ network and
were experienced with facilitating studentled community projects.
A follow-up online student workshop is
planned for 2020, to engage the students
in the process of creating and multiplying
community projects.
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Legal Academy

CRD s-a alăturat în 2019 proiectului-pilot
Legal Academy, dezvoltat de VeDem Just.
În cadrul proiectului, 30 de elevi din România
au participat la un atelier pe tema educației
juridice în timpul unei școli de vară.
Printr-o serie de activități practice de
învățare, tinerii și-au dezvoltat abilitățile de
argumentare și au dobândit noi cunoștințe
despre diverse subiecte – infracțiuni
informatice, bullying, efectele consumului
de droguri, drepturi și responsabilități. 20
de profesori au participat la rândul lor la
un eveniment dedicat, pe tema predării
educației juridice, în cadrul aceluiași proiect.
Legal Academy va continua cu evenimente
recurente pentru elevi și profesori, care vor
promova mai departe proiectul în propriile
comunități. Va fi dezvoltată astfel o rețea, iar
informațiile relevante vor fi transmise și prin
inițiative locale. În plus, va fi dezvoltată și o
aplicație mobilă dedicată, prin care utilizatorii
vor putea transmite mai departe informații.
Aceasta va fi disponibilă gratuit.
VeDem Just a lansat Legal Academy
cu scopul de a educa tânăra generație,
sprijinându-i pe elevi să își înțeleagă
drepturile și responsabilitățile, să învețe cum
funcționează sistemul juridic în România și să
acționeze ca cetățeni responsabili și activi.

CRD joined in 2019 Legal Academy, a pilot
project of VeDem Just, reuniting 30 students
from Romania in a Legal Education workshop
during a summer camp.
Through a series of learning-by-doing
activities, the participants developed their
argumentation skills and gained new
knowledge on topics like digital crimes,
bullying, drug consumption effects, as well
as rights and responsibilities. Within the
same project, 20 teachers attended a special
workshop, on the topic of teaching Legal
Education.
The project will be continued with regular
events for students and teachers who will
further promote it in their own communities.
A network will thus result and relevant
information will be further passed peer-topeer through local initiatives. A dedicated
mobile app will also be designed, facilitating
information sharing, and will be available free
of charge.
VeDem Just launched Legal Academy
with the purpose of educating the young
generation, making youth aware of their
rights and responsibilities, able to understand
how the legal system in Romania works and
to act as responsible and active citizens.
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Clubul de Debate
Ion Rațiu

The Ion Rațiu
Debate Club

Unul dintre cele mai vechi programe ale CRD,
Clubul de Debate Ion Rațiu le asigură tinerilor
un cadru pentru dezvoltare personală, în
care se pot exprima, își cresc motivația și
încrederea în propriile forțe. Totodată, tinerii
își dezvoltă abilități specifice – vorbirea în
public și gândirea critică. În toamna lui 2019,
Clubul de Debate a aniversat doi ani de
la redeschidere printr-o tabără la care au
participat 20 tineri și au dezbătut pe subiecte
din domenii precum geopolitică și filosofie.

One of the oldest programs run by CRD,
The Ion Rațiu Debate Club provides youth
with a framework for personal development,
in which they feel safe to express themselves
and develop their self-trust and motivation.
They also gain or improve their specific skills,
like public speaking and critical thinking.
In the autumn of 2019, the Debate Club
celebrated two years since its reopening.
A camp was organized on the occasion,
reuniting 20 participants who debated on
geopolitics and philosophy topics.

De la începutul proiectului în 2006, peste
530 de adolescenți au participat la activitățile
acestuia. Astăzi, Clubul este organizat pe trei
nivele, fiecare dedicat unui grup de vârstă și
experiență: junior, începător și avansat.
Peste 60 de tineri s-au implicat în activitățile
din 2019, iar unii dintre ei au devenit membri
permanenți ai Clubului. Împreună, au
cumulat aproximativ 500 de ore de ateliere,
traininguri, prezentări și dezbateri.
În 2019, tinerii debateri au paticipat la trei
competiții: Saint George City of Debate,
Chropen Timișoara și UN Youth Open Iași, în
cadrul cărora au dezbătut pe teme diverse
– de la conflictele din Africa, la sistemul
competițional al Premier League.
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Since the start of the project in 2006, over
530 teenagers took part in its activities. Today,
the Club is organized on three levels, each
dedicated to different age groups and levels
of experience: junior, beginner and advanced.
Over 60 teenagers took part in the 2019
debate activities and some of these
participants became permanent members of
the Club. They were involved in approximately
500 hours of workshops, trainings,
presentations and debates.
In 2019, our young debaters were present
at three competitions: Saint George City of
Debate, Chropen Timișoara and UN Youth
Open Iași, where they debated on various
topics – ranging from the conflicts in Africa,
to the competition system of the Premier
League.
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ȘCOALA DE VARĂ –
BREXIT ȘI MIGRAȚIE

SUMMER SCHOOL ON
BREXIT AND MIGRATION

În 2019, CRD s-a alăturat ca partener al
Școlii de Vară pe tema Brexit și a migrației, o
inițiativă a Centrului pentru Studiul Comparat
al Migrației. Acoperind tema Noi provocări
ale migrației, proiectul din 2019 a oferit o
perspectivă comprehensivă asupra migrației,
cu o abordare politică, economică, legală,
antropologică și sociologică. La atelierul care
a avut loc la Turda timp de patru zile au fost
prezenți 19 participanți.
Vorbitorii invitați – cercetători, reprezentanți
ai mediului academic și ONG, specialiști în
recrutare – au discutat despre următoarele
subiecte: migrația în Europa; familii
transnaționale în Marea Britanie; discursuri
populiste pe tema Brexit; integrarea pe piața
muncii; revenirea rromilor în România în
contextul Brexit; perspective legale asupra
angajării în România a cetățenilor din afara
UE și sprijinirea integrării lor prin fonduri
europene; integrarea socială a migranților
români.

CRD joined as a partner the 2019 Summer
School on Brexit and Migration, an initiative
of the Romanian Center for Comparative
Migration Studies. Covering the New
Challenges of Migration in Turbulent Times
topic, the project provided an overview on
migration and the effects of Brexit, with a
political, economic, legal, anthropological and
sociological approach. The four-day workshop
was organized in Turda and attended by 19
international university students.
Guest speakers – researchers, academics,
HR specialists, NGO representatives –
delivered lectures on the following topics:
immigration in today’s Europe; transnational
families in the UK; populist discourses on
Brexit; immigrants’ integration in the labor
market; Romanian Roma returnees; legal
perspectives on the employment non-EU
citizens in Romania; integration support for
non-EU citizens through EU funds; social
integration of Romanian migrants.
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Expoziția
“Marea Provocare”

The “Great Challenge”
Exhibition

În 1958, Ion Rațiu, exilat la Londra, alături
de jurnalistul ceh Josef Josten, de
asemenea exilat, deschidea prima expoziție
internațională de caricatură politică “The
Great Challenge” (“Marea Provocare”). Un
protest public în forma unei colecții de
caricaturi, expoziția a avut ecou internațional.
Reunind peste 800 de caricaturi, a fost
expusă în toată lumea – Canada, Australia,
Noua Zeelandă, Africa de Sud și Japonia.

In 1958, Ion Rațiu, exiled in London, together
with the Czech journalist Josef Josten, also
exiled, opened the first international political
cartoon exhibition “The Great Challenge”.
It was a public protest in the form of
cartoons that had a great international echo.
Gathering over 800 cartoons, the exhibition
was showcased around the world – in
the United States, Canada, Australia, New
Zealand, South Africa and Japan.

În timpul Dialogurilor Rațiu despre
Democrație, în mai 2019, expoziția a fost
prezentată și expusă și la Cluj, la Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei, unde
a rămas la dispoziția publicului timp de
o lună. Ulterior, expoziția a fost inclusă în
evenimentul internațional Brașov Historical
Comics Festival, organizat de Muzeul de
Istorie din Brașov. A fost deschisă vizitatorilor
de la începutul lunii octombrie până la finalul
lui 2019.

During the Rațiu Dialogues on Democracy,
in May 2019, the exhibition “The Great
Challenge” was presented to the public in
Cluj, at the National Museum of History of
Transylvania, where it remained on display
for a month. Later, the collection was also
showcased at the Brașov Historical Comics
Festival, organized by the Brașov History
Museum, and was available to the general
public from early October until the end of
2019.
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Proiecte în comunitate

COMMUNITY PROJECTS

FABRICA DE TIMP LIBER

The Free Time Factory

Fabrica de Timp Liber a început ca un proiect
al CRD care promovează voluntariatul,
devenind ulterior un centru comunitar
independent. Fabrica deschide clădirea vechii
berării a Turzii pentru membrii comunității,
prin proiecte care au o componentă socială
și educativă și care creează legături între
generații diferite.

The Free Time Factory started as a CRD
project that promotes volunteering,
spinning off later as an independent
community centre. It opens the former Turda
brewery to community members through
programs that have a social and education
component and that create intergenerational
connections.

Festivalul Internațional de
Teatru Turda 2019

The 2019 Turda International
Theatre Festival

Festivalul a avut loc în 25 de spații diferite
din oraș între 28 iunie și 7 iulie. Agenda
evenimentului a inclus reprezentații în
interior și în aer liber, expoziții, spectacole
de muzică și dans. Fabrica de Timp Liber a
găzduit 9 spectacole și o expoziție.

The 10-day festival took place in 25 locations
around the town between June 28th and
July 7th. The event agenda included indoor
and outdoor performances, exhibitions,
music and dance shows. The Free Time
Factory hosted nine performances and one
exhibition.

în parteneriat cu Teatrul Național Aureliu
Manea

În căutarea lui Esop – Piesă
de teatru

Scrisă de Virgil Deceanu și regizată de
Mihaela Deceanu, piesa este jucată de
voluntari și produsă de Teatrul Național
Aureliu Manea în parteneriat cu Fabrica de
Timp Liber. Un musical inspirat de fabulele lui
Esop, piesa are succes atât în rândul copiilor,
cât și al adulților.

Mai multe detalii sunt disponibile
aici.

in partnership with the National Aureliu
Manea Theater

Searching for Esop –
Theater play

Written by Virgil Deceanu and directed by
Mihaela Deceanu, the play features volunteer
actors and is hosted by the Aureliu Manea
National Theater in partnership with The Free
Time Factory. A musical inspired by Esop’s
fables, the play is appealing to children and
adults alike.

More details are available here.
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Ignoranța face
victime

Ignorance makes
Victims

Inițiativă a Clubului de Debate Ion Rațiu,
Ignoranța Face Victime este un proiect
implementat cu sprijinul Fabricii de Timp
Liber și al sponsorilor – ASA Consolis și
Compania de Apă Arieș. Proiectul își propune
să crească nivelul de conștientizare publică în
privința bullyingului și a comportamentelor
asociate, a rolurilor de victimă, agresor,
observator, respectiv în ceea ce privește
mecanismele de intervenție și depășire a
situației.

A project of The Ion Rațiu Debate Club,
Ignorance Makes Victims is implemented
with the support of The Free Time Factory
and of sponsors – ASA Consolis and the Arieș
Water Company. It aims to raise awareness
about bullying – behavior, types of bullying,
victim, perpetrator and observer roles, and
also about overcoming and intervention
mechanisms.

Adresat elevilor, părinților și profesorilor,
programul are o abordare de tip storytelling,
fiind concentrat pe experienențele reale
ale membrilor comunității locale. În cadrul
proiectului am creat un ghid cu experiențe
și soluții recomandate. O piesă de teatru a
rezultat de asemenea din program, pe tema
violenței fizice și emoționale, implicând tinerii
din comunitate ca actori.

Mai multe detalii sunt disponibile
aici.
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Targeting students, parents and teachers,
the program has a storytelling approach,
focusing on real experiences of local
community members. Within the project,
we created a guide with experiences and
solution recommendations. A theater play
was also produced, focused on the issue
of physical and emotional violence and
involving local youth as actors.

More details are available here.
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THE DUKE OF EDINBURGH’S
AWARD

The Duke of Edinburgh’s International Award,
liderul mondial al proiectelor de educație și
dezvoltare personală pentru tineri, a licențiat
CRD ca unitate operațională. Acest lucru
ne-a permis să implementăm programul
în cadrul organizației și să ghidăm tinerii
pentru a îndeplini obiectivele propuse în
cadrul activităților alese în cadrul proiectului.
Acestea vizează: abilități personale, activitate
fizică, voluntariat și aventură.

The Duke of Edinburgh’s International Award,
a world leading educational and personal
development program for youth, has licensed
CRD as an operational unit. This enables us
to guide young participants in discovering
their strengths and achieving the goals they
set in the activities they carry out within
the project. These are focused on: personal
skills, volunteering, physical activity and
adventurous journey.

Participanții au posibilitatea să își
aleagă nivelul – Bronz, Argint sau Aur.
După ce și-au finalizat activitățile selectate,
primesc recunoaștere într-un cadru oficial.

Participants can select the Bronze, Silver
or Gold levels. Once they fulfill their
commitments, they are given recognition in
an official ceremony.

În 2019, Fabrica de Timp Liber a avut trei
finaliști de nivel Aur, care au fost premiați de
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei
române, în cadrul unei ceremonii desfășurate
la Palatul Elisabeta din București, în luna
octombrie.

In 2019, The Free Time Factory had three
Gold level finalists in the program, who
were personally awarded by Her Majesty,
Margareta, Custodian of the Romanian
Crown, during a ceremony that took place in
October, at the Elisabeta Palace in Bucharest.
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EVENIMENTELE ANUALE
DE CRĂCIUN

ANNUAL CHRISTMAS
EVENTS

În fiecare an, CRD și Fabrica de Timp Liber
își unesc eforturile și resursele pentru le oferi
o experiență unică familiilor și copiilor din
medii defavorizate. 2019 nu a făcut excepție,
datorită partenerilor noștri de la ASA Consolis
și donației lor – din cei 135.000 lei primiți
ca sponsorizare, peste 40.000 lei au fost
direcționați spre cadourile și evenimentele
de Crăciun.

Yearly, the CRD and The Free Time Factory
join efforts and resources to create a special
experience for underprivileged children and
vulnerable families. 2019 was no exception: we
received a significant financial contribution
from our partners ASA Consolis and thus
from the 135.000 lei sponsorship, over 40.000
lei were spent on the Christmas gifts and
events.

Am invitat 46 de copii să îi scrie scrisori lui
Moș Crăciun și am derulat o campanie în
comunitatea locală, încurajând implicarea
cu daruri oferite ca răspuns la dorințele celor
mici. Pe data de 10 decembrie, am invitat
copiii la Fabrica de Timp Liber, unde Moș
Crăciun a adus și înmânat darurile.

We invited 46 children with vulnerable
backgrounds to write letters to Santa and
carried out a communication campaign in
the local community, in order to engage
people to answer these letters with gifts. On
the 10th of December, we invited the children
to the Free Time Factory, where Santa
personally handed out the gifts.

La Fabrica de Timp Liber a fost creată o
atmosferă de sărbători, cu brad de Crăciun,
Moș Crăciun, colinde, concerte și ateliere
pentru copii. La pregătirea și distribuirea
cadourilor a luat parte echipa CRD alături de
10 voluntari.
În total, în cadrul campaniei au fost oferite
1.000 de cadouri copiilor de 7-14 ani. De
asemenea, am pregătit și oferit 200 de
cadouri (produse de bază) persoanelor în
vârstă și familiilor defavorizate.
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The Free Time Factory was richly decorated
and prepared for the Christmas events
series – with a Christmas tree, Santa, carol
singing, concerts and workshops for children.
10 volunteers were engaged in the process
alongside the CRD team members, preparing
and delivering the gifts.
In total, 1.000 children aged 7-14 received
Christmas gifts within this campaign. In
addition, 200 gift bags (groceries) were
prepared and offered to the elderly and
disadvantaged families in the community.
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EVENIMENTE LOCALE

One World Romania

CRD a încheiat în martie 2019 un parteneriat
cu festivalul de film documentar dedicat
drepturilor omului One World Romania.
Nicolae Rațiu, Președintele Consiliului
Director al CRD, a participat la discuția care
a urmat proiecției filmului lui Laurențiu
Calciu – După Revoluție. Oleg Koslovsky,
laureatul din 2010 al Premiului Ion Rațiu
pentru Democrație, a participat la dezbaterea
de după filmul lui Vitali Manski – Martorii
lui Putin. Programul festivalului a inclus și
expoziția de postere pe tema democrației,
semnate de George Roșu.

Workshop – importanța
alegerilor

În parteneriat cu CRD, Societatea
Studențească de Științe Politice a organizat
pe 4 aprilie 2019 un atelier dedicat tinerilor și
informării acestora în privința alegerilor care
urmau să aibă loc în România. Participanții
au discutat în cadrul evenimentului și despre
importanța exercitării dreptului la vot.

Caravana Civică

Organizat de Funky Citizens și Forum
Apulum, Caravana Civică este un proiect
care vizează educația civică. Pe 14 iunie 2019,
Caravana a ajuns la CRD, iar elevii participanți
au primit recomandări pentru a-și înțelege
și apăra drepturile civice. De asemenea, li
s-a oferit și câte un exemplar din Constituția
ilustrată pentru copii și din Ghidul ilustrat al
elevului.

Protest și democrație –
Expoziție foto

CRD a organizat în iulie 2019 o expoziție la
Palatul Urania din Cluj, alături de Asociația
“Ține de Noi” și de Fundația Hanns Seidel.
Expoziția a inclus o colecție de fotografii
unice din arhiva personală a lui Ion Rațiu,
expuse în premieră. A fost deschisă de Indrei
Rațiu și Ligia Mahalean, inițiatoare a mișcării
civice Umbrela anticorupție Cluj.

CivicOn - (R)evoluții

Evenimentul a fost organizat în parteneriat
cu Forum Apulum și găzduit de Fabrica de
Timp Liber pe 13 decembrie 2019. A inclus
o expoziție de postere pe tema toleranței,
un workshop despre drepturile elevilor și a
sistemul educațional din România, coordonat
de Florin Râșteiu de la Forum Apulum,
respectiv o discuție cu artistul Paul Mureșan
pe tema diversității și a toleranței.

După 30 de ani. Încotro?

CRD a găzduit pe 16 decembrie o dezbatere
publică dedicată comemorării a 30 de
ani de la Revoluția română. La eveniment
au participat membri ai comunității,
reprezentanți ai partidelor din plan local și ai
mediului universitar.

25

Centrul Rațiu pentru Democrație 2019

LOCAL events

One World Romania

CRD partnered in March 2019 with One
World Romania human rights documentary
film festival. Our Chairman Nicolae Rațiu
participated in the dialogue following the
screening of Laurențiu Calciu’s After the
Revolution film. Oleg Koslovsky, the 2010
recipient of the Ion Rațiu Democracy Award,
was involved in the discussion that followed
the airing of Vitali Manski’s film - Putin’s
Witnesses. The festival program also featured
illustrator’s George Roșu democracy posters
exhibition.

Workshop on the Importance
of Elections

Students Society for Political Sciences
organized on the 4th of April 2019 a workshop
in partnership with CRD, aiming to inform
youth about the importance of elections that
were about to be held in Romania. Participants
also discussed the importance of voting.

The Civic Caravan

Organized by Funky Citizens and Forum
Apulum, the Civic Caravan is a project
focused on civic education. In 2019, it visited
CRD on the 14th of June. The students who
attended the event received guidelines for
understanding and defending their civic
rights. Each participant was also offered a copy
of the Constitution for Children and of the
Illustrated Student’s Guide.
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Protest and Democracy –
Photo Exhibition

CRD organized in July 2019 a photo exhibition
at the Urania Palace in Cluj, in partnership
with “Ține de Noi” Association and the Hanns
Seidel Foundation. The exhibition featured
a collection of unique photographs from
Ion Rațiu’s personal archive, displayed to the
public for the first time. The exhibition was
opened by Indrei Rațiu and Ligia Mahalean,
initiator of the Umbrela anticorupție Cluj civic
movement

CivicOn - (R)evolutions

The event was organized in partnership with
Forum Apulum and hosted by The Free Time
Factory on the 13th of December. It included a
poster exhibition on tolerance, a workshop on
students’ rights and the Romanian education
system, coordinated by Florin Râșteiu from
Forum Apulum, and an open discussion with
artist Paul Mureșan on the topic of diversity
and tolerance.

After 30 years. Where to?

CRD hosted a public debate dedicated to the
30-years commemoration of the Romanian
Revolution on the 16th of December. The
event was attended by community members,
representatives of local political parties and by
academics.
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Premii naționale și
internaționale

NATIONAL AND
INTERNATIONAL AWARDS

PREMIUL ION RAȚIU
PENTRU JURNALISM

THE ION RAȚIU
JOURNALISM AWARD

Premiul Ion Rațiu pentru Jurnalism
recunoaște meritele jurnaliștilor de
investigație care au realizat anchete
importante în România. Programul a fost
lansat în 2015, inspirat de Ion Rațiu, care
– după 50 de ani de exil – a luptat pentru
independența presei în România.

The Ion Rațiu Journalism Award
acknowledges the merits of investigative
journalists who have carried out important
investigations in Romania. The program was
launched in 2015, inspired by Ion Rațiu who,
after 50 years of exile, fought for the freedom
of the press in Romania.

În cadrul programului, nominalizările
sunt făcute de Centrul pentru Jurnalism
Independent, Active Watch, Centrul
Român pentru Jurnalism de Investigație
și de reprezentanți ai facultăților și
departamentelor de jurnalism din țară.

Within the program, nominations are
made by the Center for Independent
Journalism, Active Watch, the Romanian
Center for Investigative Journalism and by
representatives of Romanian journalism
faculties and departments.

Laureatul din 2019 a fost Alex Nedea,
jurnalist Recorder.ro, nominalizat pentru
Dumnezeul achizițiilor, o anchetă realizată
alături de David Muntean pe tema achizițiilor
publice, prin care a descoperit un nod de
relații corupte, dezvăluind legăturile dintre
polticieni de la nivel înalt și un ierarh aparent
neimportant.

The 2019 Award receipient was
Recorder.ro journalist Alex Nedea, nominated
for Dumnezeul achizițiilor, an investigation
run with David Muntean in the field of public
acquisitions, unveiling a node of corruption
relations, linking high ranking politicians with
an apparently unimportant priest.

ALȚI LAUREAȚI/OTHER AWARDEES
2018 – Paul Radu, RISE Project
2017 – Ovidiu Vanghele, Să fie lumină
2016 – Emilia Șercan, Pressone.ro
2015 – Cătălin Tolontan, Libertatea.ro, GSP.ro
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PREMIUL ELISABETH
PILKINGTON RAȚIU PENTRU
SĂNĂTATE MiNTALĂ

Premiul a fost înființat de Fundația Caritabilă
a Familiei Rațiu și de CRD în onoarea
lui Elisabeth Pilkington Rațiu, inițiator și
președinte al filialelor Kensington și Chelsea
ale MIND, organizație care militează pentru
cauza sănătății mintale, cu sediul principal la
Londra.

ALȚI LAUREAȚI

Această distincție are scopul de a crește
nivelul de conștientizare publică în ceea ce
privește sănătatea mintală. De asemenea,
urmărește să contribuie la reducerea și în
cele din urmă la eradicarea stigmatului
asociat problemelor de sănătate mintale și a
discriminării împotriva persoanelor afectate.

Mintală

Laureații sunt persoane sau organizații active
în domeniul sănătății mintale în România,
cu rezultate notabile în cercetare, servicii în
domeniu, educație și/sau politici de sănătate.
Nominalizat pentru rezultatele remarcabile
obținute în cercetarea din domeniul
psihologiei, câștigătorul din 2019 este Prof.
Daniel David, cercetător și profesor de științe
cognitive la Departamentul de Psihologie
Clinica si Psihoterapie al Universității BabeșBolyai din Cluj-Napoca și profesor adjunct la
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New
York, Departamentul de Sănătate și Politici
Publice. Prof. David a fost ales recent rector al
Universității Babeș-Bolyai.
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2018 – Prof. Cătălina Tudose,

Universitatea de Medicina și Farmacie
„Carol Davila”

2018 – Dr. Bogdana Tudorache,
psihiatru, Liga Română pentru Sănătate
2017 – Prof. Mircea Miclea, Universitatea
Babeș-Bolyai

Mai multe informații despre

Premiu și laureat sunt disponibile aici.
În 2020 Premiul va fi deschis comunității
extinse a specialiștilor din domeniul
sănătății mintale. Detalii despre concept,
aici.
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THE ELISABETH
PILKINGTON RAȚIU
MENTAL HEALTH AWARD
The Award was established by The Rațiu
Family Charitable Foundation and CRD in
honor of Elisabeth Pilkington Rațiu, initiator
and chair of the Kensington and Chelsea
branch of MIND, a mental health advocacy
organization based in London.
It is intended to raise awareness about mental
health and to contribute to diminishing
and eventually eradicating stigma and
discrimination against mental illness.
Recipients are individuals and organizations
in the mental health field, in Romania, with
outstanding achievements in research,
services, education, and/or health policies.
Nominated for his remarkable results in
the field of psychological research, the 2019
awardee is Prof. Daniel David, researcher
and cognitive science professor at BabeșBolyai University, with the Department of
Psychology and Psychotherapy, and adjunct
professor at Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, with the Department
of Population Health Science and Policy. Prof.
David was also recently appointed rector of
the Cluj-Napoca Babeș-Bolyai University.

OTHER AWARDEES
2018 – Prof. Cătălina Tudose, “Carol
Davila” University of Medicine And
Pharmacy Bucharest

2018 – Dr. Bogdana Tudorache,
psychiatrist, Romanian League for Mental

Health

2017 – Prof. Mircea Miclea, Babeș-Bolyai
University

More information about the

Award and the 2019 recipient is available
here.
In 2020 the Award will be opened to
the wider community of mental health
practitioners.
Details about the new concept are
available here.
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Premiul Ion Rațiu pentru Democrație

Înființat în 2005, Premiul Ion Rațiu
pentru Democrație reprezintă expresia
devotamentului lui Ion Rațiu pentru
democrație și a interesului său pentru
schimbările democratice, recunoscând
eforturile activiștilor pentru democrație,
fie că trăiesc în exil ori sactivează din
democrații emergente. Este oferit anual cu
sprijinul Fundației Caritabile a Familiei Rațiu,
acordându-le câștigătorilor o bursă de o
lună la Wilson Center, timp în care aceștia au
oportunitatea să interacționeze cu membri ai
comunității academice și ONG și cu experți în
politici publice din Washington.
În 2019, Premiul Ion Rațiu pentru Democrație
îi revine activistei afgane Suraya Pakzad,
director executiv al Voice of Women
Organization, un ONG care susține peste
1.000 de femei și fete victime ale diferitelor
forme de violență, intervenind în probleme
de egalitate de gen în 29 din cele 34 de
provincii afgane. Suraya Pakzad are la activ o
serie de premii, inclusiv International Women
of Courage Award în 2008, fiind inclusă un an
mai târziu în clasamentul revistei Time printre
cele mai influente 100 de personae din lume.

ALȚI LAUREAȚI/OTHER AWARDEES
2018 Camelia Bogdan, România/Romania
2017	Ai Weiwei, China
2016 Manuel Cuesta Morua, Cuba
2015	Jamil Hasanli, Azerbaijan
2014 Mustafa Nayyem, Ucraina/Ukraine
2013	Angela Kocze, Ungaria/Hungary
2012	Aung San Suu Kyi, Myanmar
2011 Nabeel Rajab, Bahrain
2010 Oleg Kozlovsky, Rusia/Russia
2009	Adam Michnik, Polonia/Poland
2008 Eleonora Cercavschi,
Republica Moldova/Republic of
Moldova
2007	Anatoli Mikhailov, Belarus
2006 Saad Eddin Ibrahim, Egipt/Egypt

Laureata din 2019 este recunoscută în toată
2005 Sergio Aguayo, Mexic/Mexico
lumea datorită efortului său de o viață de
a proteja fetele și femeile din Afganistan în
fața violenței și a abuzurilor. Activista pune în
Mai multe informații despre
legătură sărăcia și războiul cu nivelul ridicat
premiu și laureați sunt disponibile aici.
de violență împotriva femeilor și face apel la
comunitatea internațională pentru a interveni
cu măsuri adaptate contextului economic.
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The Ion Rațiu Democracy Award

Established in 2005, the Award expresses
the deep commitment to democracy of
Ion Rațiu and his interest in democratic
change worldwide and acknowledges the
work of democracy advocates, living in
exile from repressive regimes or operating
within emerging democracies. It is awarded
yearly with the support of The Rațiu Family
Charitable Foundation and provides a
month-long scholarship at the Wilson Center,
during which awardees have the opportunity
to immerse themselves in the scholarly,
policymaking, and NGO communities in
Washington.
The 2019 IRDA awardee is Afghan women’s
rights activist Suraya Pakzad, executive
director of Voice of Women Organization,
an NGOs that provides refuge and legal
services to more than 1.000 women and
girls subjected to various forms of violence,
working on gender equality and justice in 29
of the 34 Afghan provinces.
A recipient of many prizes, including the
2008 International Women of Courage
Award and one of Time magazine’s 100 most
influential people in 2009, Suraya Pakzad is
a globally renowned women’s rights activist
for her lifelong work to help and protect
Afghan women and girls from all forms
of violence in the face of life-threatening
abuse. Connecting the dramatic levels of
violence against women to poverty and war,
the IRDA awardee calls on the international
community to commit to tailored
interventions focused on economic security.

More information about IRDA
and our awardees are available here.
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Sustenabilitate

CASA RAȚIU
Casa Rațiu și Mora Gaia sunt concepute
ca business-uri sociale destinate susținerii
programelor CRD. În 2019, Casa Rațiu a fost
extinsă, având în prezent 22 de de camere.
În plus, camerele au fost modernizate, pentru
a le oferi oaspeților cele mai bune condiții de
cazare.
Cele două spații au fost de interes în special
pentru grupuri de turiști în 2019. Astfel, 28 de
grupuri s-au cazat la noi, pe lângă oaspeții cu
rezervări individuale.
Casa Rațiu și Moara Gaia au găzduit și
evenimente private – degustări de vin,
traininguri, ateliere, cine.
De asemenea, ne-am crescut vizibilitatea prin
parteneriate cu agenții de turism și companii.
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Sustainability

THE RAȚIU GUESTHOUSE

The Rațiu Guesthouse and the Millhouse are
designed as social businesses to support the
programs of CRD. In 2019, the Guesthouse
expanded to 22 rooms.
In addition, all rooms have been
modernized in order to offer guests the best
accommodation conditions.
Our venues were particularly successful
among groups in 2019 – 28 groups booked
accommodation at the Rațiu Guesthouse
and the Millhouse, in addition to individual
guests.
We also hosted private events – wine tastings,
trainings, workshops, dinners – and increased
our visibility through partnerships with travel
agencies and companies.
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LA PAPION

Creat de asemenea ca un business social
pentru a susține activitățile CRD, Cafeneaua
La Papion și-a consolidat poziția în
comunitatea locală ca spațiu preferat pentru
întâlnirile cu prietenii.

Also conceived as a social business to
the benefit of CRD, La Papion Cultural
Café consolidated its status in the local
community as a reference get-together
location.

Cafeneaua a găzduit și o serie de evenimente
private, dar și manifestări culturale, reuniuni
și seri de quiz, atât în interior, cât și pe recent
extinsa Alee La Papion.

It also hosted a series of private events, as well
as cultural happenings, meetings and quiz
evenings, both indoors and on the extended
La Papion Alley.

MAI MULTE INFORMAȚII / More information
casaratiu.ro
https://www.facebook.com/casaratiudeoaspeti/
https://www.facebook.com/LaPapion/
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Date financiare și sponsori

VENITURI/INCOMES
RON
Venituri RFF/RFF Incomes

541 555

Venituri din sponsorizări și donații
Incomes from sponsorships and donations

418 415

Venituri din activități proprii de sustenabilitate
Sustainability incomes
TOTAL

turi RFF

turi din sponsorizări și
ații

turi din activități proprii
ustenabilitate
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81 268
1 041 238
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CHELTUIELI/EXPENDITURES
RON
Cheltuieli salariale/Salary expenditures

304 982

Cheltuieli administrative/Administrative costs

90 772

Dezvoltare organizațională/Organisational development

19 356

Materiale consumabile/Office supplies
Cheltuieli de promovare/Advertising
Cheltuieli cu deplasări, cazare și protocol
Transport and protocol
Dezvoltare infrastructură/Infrastructure development

9 633
18 889
214 070
6 740

Cheltuieli cu servicii externe/Suppliers

143 682

Cheltuieli cu donații și subvenții/Donations and grants offered

177 935

TOTAL

986 059
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ECHIPA

CENTRUL Rațiu PENTRU DEMOCRAțIE
Rațiu DEMOCRACY CENTER
Doinița Seruna
Project Manager
Andriana Coșciug
Project Manager
Oana Marchiș
Executive Director
Lorina Culic
PR Specialist
Adrian Crișan
Project Manager
Dragoș Pleșa
Assistant Manager Free Time Factory
Irina Popa
Executive Director Free Time Factory
Elida Piper
Accountant
Ramona Cosma
Financial Manager
Delia Negrea
Accountant

Rațiu Forum
Pamela Roussos Rațiu
Executive Director
Rațiu Family Charitable Foundation
Dana Stoica
Communication & Events Consultant
Nicoleta Bucur
Graphic & Web Designer
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TEAM

democracy community active citizenship
public participation youth involvement
empowerment diversity sustainability
critical thinking solidarity human rights
democracy community active citizenship
public participation youth involvement
empowerment diversity sustainability
critical thinking solidarity human rights
democracy community active citizenship
public participation youth involvement
empowerment diversity sustainability
critical thinking solidarity human rights
democracy community active citizenship
public participation youth involvement
empowerment diversity sustainability
contact
critical
thinking solidarity human rights
office@ratiudemocracycenter.org
democracy
community active citizenship
www.ratiudemocracycenter.org
public participation youth involvement
empowerment diversity sustainability
Address
critical
thinking solidarity human rights
1 Dec. 1918 Square
democracy
community active citizenship
Turda, Jud. Cluj
Romania
public participation youth involvement
empowerment diversity sustainability
critical thinking solidarity human rights

