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MESAJUL DIRECTORULUI EXECUTIV
Mai multe dezbateri, mai multe cluburi, mai multe
competiții. Anul 2015 a fost un an extraordinar de
activ pentru asociație, în care am înregistrat o creștere
vizibilă a mișcării de dezbateri nu doar în regiunea
istorică Muntenia, cât și în toate asociațiile partenere.
Vedem cum din ce în ce mai multe licee își exprimă
interesul în a participa la Concursul Național “Tinerii
Dezbat”, care la rândul lui inspiră din ce în ce mai multe
cadre didactice să înființeze un club de dezbateri în
cadrul instituției lor școlare.
Comunitatea, la rândul ei, se maturizează – cluburile
cu tradiție (>5 ani vechime) încep să organizeze
evenimente naționale de dezbateri academice –
concursuri – iar pentru prima dată după mult timp,
vedem cum inițiativa s-a mutat inclusiv în provincie,
cu noua competiție “C.O.R.D” Open din Râmnicu
Sărat, astfel circuitul competițional extinzându-se în
afara nucleului regional București – Ploiești.

Mișcarea de dezbateri începe să genereze cluburi
de dezbateri independente – care se formează
fără intervenția directă a Asociației și care după o
perioadă de existentă și stabilizare se îndreaptă către
ARDOR Muntenia pentru afiliere, expertiză și aliniere –
împreună cu programul propriu de extindere, numărul
de cluburi afiliate sau în curs de afiliere se apropie de
45, o creștere de 50%.
Nu putem decât să le mulțumim partenerilor noștri
– instituțiile școlare, cadrele didactice, Ministerul
Educației, Fondul ONG, Fundația Noi Orizonturi și mulți
alții și să privim înainte cu optimism spre un viitor în
care o cultură a dezbaterii civilizate de idei devine
normalitatea cotidianului românesc. Vă mulțumim!
Adrian Malaies-Popescu,
Director Executiv

SCURT ISTORIC
AL ORGANIZAȚIEI
Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică
– Muntenia (ARDOR Muntenia) este entitatea care
gestionează activitatea de dezbateri în spațiul geografic
al regiunii istorice Muntenia. Punem pe primul loc
accesibilitatea echitabilă la toate evenimentele noastre
beneficiarilor noștri și ne îngrijim ca „debaterii” noștri
să devină cetățeni activi și implicați.
Înființată în 2001, ARDOR Muntenia are ca model
promovarea dezbaterilor prin mai multe metode.
Deschiderea de cluburi sub ghidarea unui instructor
(profesor sau student) pe care îl pregătim noi și care
administrează clubul mai departe reprezintă activitatea
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principală. Cluburile sunt în parteneriat cu școlile și
sunt extra-curriculare. Instruim profesori să predea
opționalul de debate (aprobat de Minister în 2011) și
să își modifice stilul de predat la ore folosind metoda
dezbaterilor.
Suntem cea mai extinsă asociație din ARDOR (ca nr de
cluburi), activitate și buget anual. Derulăm și proiecte
speciale (de exemplu, un club de debate pentru tineri
rromi - www.shukarclub.ro) și ne ocupăm în mod
activ de standardizarea instructajului de dezbateri în
regiunea noastră.

PROIECTE DERULATE
1. Muntenia Monthly Open
2015, 7 ediții
Competiție lunară elevi în limba română
Nr de participanti mediu: 100 (24 echipe x 3 liceeni, 20 arbitri, 5 organizatori)
Nr. de participanti maxim: 150 (38 echipe x 3 liceeni, 30 arbitri, 10 organizatori)
Descriere:
MMO – „Muntenia Monthly Open” este un proiect dedicat tuturor debaterilor din ARDOR Muntenia, al cărui scop
este să fie o competiție accesibilă tuturor categoriilor de debateri (preț redus, durata redusă), axată pe procese
de învățare pentru debateri, arbitri și echipe de CA. Competiția are loc lunar, de fiecare dată în altă locație (altă
instituție de învățămant), excluzând lunile de vară unde participarea este redusă.

2. Cantemir Debate Xtravaganza
10- 11 Ianuarie 2015
Competiție de dezbateri Academice WS pentru elevi
38 de echipe
Descriere:
Turneu de dezbateri de 2 zile la București, organizat de clubul Cantemir
Debate Club în parteneriat cu ARDOR Muntenia. Moțiunile propuse au fost:
1. Acest Parlament crede că UE ar trebui să ratifice TTIP.
2. Acest Parlament crede că imigrația este un drept fundamental.
3. Acest Parlament ar prioritiza dezvoltarea economică în defavoarea
protecției mediului.
Câștigători: Clubul AES Câmpina, echipa: Alin Postolache, Monica Ureche,
Theodora Dănescu.

3. FIAT! Debate 2.0
21-22 Februarie 2015
Competiție de dezbateri pentru studenți și elevi în format British Parliamentary
60 participanți
Descriere:
Turneu de dezbateri pentru studenți și elevi, de 2 zile la București, organizat de AES (Asociația pentru Educație
Socială) în parteneriat cu ARDOR Muntenia. Dintre moțiunile propuse:
1. Acest Parlament ar elimina programele de stat ale căror scop este să încurajeze sau să sprijine contractarea de
împrumuturi în vederea achiziționării de imobiliare (ex. Programul Prima Casă).
2. Acest Parlament ar permite femeilor însărcinate să accepte plăți de la potențiali părinți în vederea adoptării
copilul după naștere.
Câștigători: Laura Dragoi, Andrei Olaru.
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4. Avocați vs Cărturari vs FIAT! Debate
23 Februarie 2015
Eveniment final de Gala FIAT! Debate 2.0
50 participanți
Descriere:
Eveniment de Gala al FIAT! Debate 2.0 care a reunit 2 echipe de invitați – avocați și cărturari - alături de 2 echipe
de “debateri” – studenți și elevi – într-o dezbatere demonstrativă pe tema “Ar trebui ca exercitarea votului să fie
obligatorie indiferent de tipul de alegeri”.
Din echipa avocaților au făcut parte Mihaela Alexandrescu și Bogdan Halcu, de la Societatea civilă de avocați “Ţuca
Zbârcea & Asociaţii”, iar din echipa cărturarilor au făcut parte Sorin Despot și Miruna Troncotă. Evenimentul s-a
bucurat de acoperire din partea RFI și diverse articole publicate în media online.

5. Curs de formare instructori ARDOR Muntenia
18-19 Aprilie 2015
Training de introducere în dezbateri pentru instructorii noi
10 participanți
Descriere:
Cursul a beneficiat de prezența a 10 cadre didactice ce doresc să deschidă cluburi de dezbateri din Buzău,
Târgoviște, București și Ilfov. Trainerii acestui curs au fost Dragoș Sassu, Andrei Tănăsescu și Adrian MalaiesPopescu. Cursul a abordat partea introductivă de argumentare (modelul SEXI), construirea de cazuri, introducere
în contraargumentare, arbitraj și feedback și câteva noțiuni elementare de management al clubului de dezbateri.

6. Pache Open
15-17 Mai 2015
Competiție de dezbateri academice în format World Schools - pentru elevi
32 de echipe
Descriere:
Turneu de dezbateri de 2 zile la București organizat de Asociația “Clubul de dezbateri Pache” în parteneriat cu
ARDOR Muntenia. Moțiunile propuse au fost:
Dacă combatanții majori și în deplinătatea facultăților mintale sunt de acord cu faptul că unul își va pierde viața la
sfârșitul luptei, acest Parlament ar legaliza duelurile de onoare.
Acest Parlament ar permite numai prescripțiile de substanță activă din medicamente.
Acest Parlament ar permite vigilantismul.
Acest Parlament ar impune o limită de ore de muncă.
Acest Parlament ar legaliza transferul de conștiință umană în corpuri robotice.
Acest Parlament ar legaliza alegerea sexului copiilor de către părinți.
Acest Parlament nu crede în dreptul internațional.
Acest Parlament crede că SUA ar trebui să plătească reparații Cubei pentru embargoul impus începând cu 1960.
Finala: Ca un debater Român ce nu va mai putea face parte din comunitate după ce termină facultatea: AP ar
prioritiza puternic (80-20%) antrenarea noii generații față de dezvoltarea sa individuală.
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7. Central Debate Open
7-8 Noiembrie 2015
Competiție de dezbateri Academice în format World Schools - pentru elevi - în limba engleză
Nr de echipe: 26
Descriere:
Central Open este o competiție dedicată avansaților. În fiecare an, la Central Open se adună 20-30 dintre cele
mai bune echipe din țară și dezbat în limba engleză pe moțiuni complexe. O competiție mică, intimă, în care
încercăm să asigurăm condiții bune pentru participanți la un preț rezonabil și să le creăm un context de dezvoltare
și concurență avansată. Central Open se desfășoară în mod normal în toamnă-iarnă.
Runda 1: This house believes that schools and the
school curricula should not instill a sense of patriotism
in students
Runda 2: This house supports hormone replacement
treatment for transgender teenagers
Runda 3: This house regrets the IMF
Runda 4: This house regrets the reinforcement of beauty
standards through fitspo. Info-slide: Fitspo” (short for
fitspiration) is a term used to designate a popular trend
of idealizing a healthy lifestyle (proper dieting and
exercising) through imagery of active, strong and fit

men and women
Sferturi: This house would welcome the robotization of
the labour market
Semi: This house believes that it is legitimate for
individuals to non-violently disobey legal requirements
on the basis that they conflict with their religious
convictions
Finala: This house believes that Europe should be
grateful for the current wave of refugees
Câștigători: Alice Chempf, Miruna Mihăilă, Mădălina
Ionescu și Andreea Mureșan

8. Întâlnirea Instructorilor ARDOR Muntenia
11-13 Septembrie
Training pentru instructorii Muntenia
Nr de participanti: 30
Descriere:
Întâlnirea anuală a instructorilor ARDOR Muntenia este întâlnirea care
reunește toți instructorii din regiune pentru o serie de training-uri (anul
acesta inclusiv un training de PR adaptat nevoilor lor), axate însă mai ales
pe administrația unui club de dezbateri și perfecționarea în arbitraj. Este
întâlnirea principală de aliniere la viziunea asociației a cluburilor afiliate.

9. Regionala Muntenia
25 Iulie 2015
Competiția Regională ARDOR Muntenia în format World Schools - pentru elevi
Nr de echipe: 5
Descriere:
Competiție regională cu scopul de a aloca locurile regionale ARDOR Muntenia de la Forumul Național de Dezbateri
Academice pentru elevi.
Câștigători: Ștefan Gâlmă, Victor Ion, Adrian Cucu, echipa Centrală de la Central Debate Club.
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10. Râmnicu Sărat Open
30 Octombrie – 1 Noiembrie 2015
Competiție de dezbateri Academice în format World Schools - pentru elevi
Nr de echipe: 32
Descriere:
Turneu de dezbateri de 2 zile la Râmnicu Sărat organizat de Asociația “C.O.R.D” în parteneriat cu ARDOR Muntenia.
Moțiunile propuse au fost:
1. Acest Parlament, ca femeie activă din punct de vedere politic, nu ar folosi roluri convenționale de gen (exemple
includ, dar nu se limitează la promovarea calităților de mamă sau soție) pentru a se promova pe scenă politică.
2. Acest Parlament crede că organizațiile și cultele religioase nu ar trebui să beneficieze de scutiri sau deduceri de
taxe și impozite din partea statului.
3. Acest Parlament regretă atitudinea statului român de a evita răspunderea în ceea ce privește situația refugiaților.
4. Acest Parlament ar interzice testele pe animale.

11. Turneul Campionilor în Dezbateri
7-9 Noiembrie 2015
Eveniment de Gala ARDOR - competiție pentru studenți - format British Parliamentary
100 de participanți la evenimentul final
Descriere:
ARDOR Muntenia este organizator local în parteneriat cu ARDOR.
În fiecare an are loc la București Turneul Campionilor în Dezbateri-competiția care îi pune față în față pe cei mai
buni debateri români. Finaliști și castigători ai unor campionate naționale, europene sau internaționale de top
precum cele de la Oxford sau Cambridge, cei mai buni debateri români sunt invitați de ARDOR la final de an să
concureze pentru trofeul Turneului Campionilor în Dezbateri.
Teme dezbătute:
Acest Parlament ar subvenționa abonamentul la site-urile de întâlniri online pentru persoanele singure de multă
vreme.
Acest Parlament crede că o lume în care oamenii cred în Dumnezeu e o lume mai bună.
Acest Parlament regretă președinția lui Obama.
Acest Parlament s-ar înscrie ca voluntar în proiecte precum Mars One.
Acest Parlament, ca cetătean român, ar participa la proteste.
Acest Parlament ar oferi subvenții considerabile pentru a încuraja înscrierea femeilor în programe educaționale
din domenii unde există o disproporție vădită între sexe.
Finala evenimentului a fost găzduită de Biblioteca Centrală Universitară și a fost deschisă publicului. În deschidere
au vorbit Ligia Deca, Consilier de stat-Administrația Prezidentială-Departamentul Educație, Florentin Tuca
-Managing Partner- Tuca, Zbârcea și Asociații.
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12. SHUKAR Club - Argumente împotriva discriminării
05.2014 - 03.2016
Descriere:
SHUKAR Club a fost poate cel mai important proiect desfășurat de ARDOR Muntenia în 2015. Proiectul a pornit de
la o idee generoasă, exemplificată în peliculă hollywoodiană “The Great Debaters” de regizorul și actorul principal
Denzel Washington. În film, o echipă de studenți afro-americani în Statele Unite ale Americii în anii ‘50 reușesc să
facă performanță în dezbateri în ciuda dificultăților legate de discriminarea larg răspandită în acea vreme.
SHUKAR Club a fost un proiect derulat alături de Agenția pentru Dezvoltare Comunitară “Împreună” în care am
recrutat și antrenat un grup de 15-20 de liceeni romi-cu intenția de a-i transforma în exemple pentru alți tineri romi
și de a deveni actori vocali în lupta împotriva discriminării.
În cadrul proiectului, finanțat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societătii Civile prin Fondul ONG în România,
cei 15-20 de tineri selectați au participat la trei categorii mari de activităti:
• Instruire în dezbateri și participarea la competiții
• Seri de povești cu personalitățile etniei rome, dar nu numai
• Instruire în scriere argumentativă
În 2015, membrii SHUKAR Club au participat la câteva ediții ale competiției Muntenia Monthly Open, la Saint
George City of Debate IX-la Sfântu Gheorghe, Covasna, la Râmnicu Sărat Open-la Râmnicu Sărat, Buzău și la
Forumul Național desfășurat la Timișoara.
De asemenea, tinerii au fost invitați să susțină dezbateri demonstrative la Muzeul Romilor și la Hanul Gabroveni în
cadrul Săptămânii Internaționale a Romilor, iar 4 dintre ei au fost în luna august într-o tabără unde au fost mentori
pentru alți copii romi de vârste mai mici.
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CLUBURI DE DEZBATERI - ELEVI
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CLUBURI DE DEZBATERI - STUDENȚI

ECHIPA

Victor-Emanuel
Beteringhe
Executive President

Adrian Mălăieș
Popescu
Executive Director

Andrei Scurtu
Admin &
Financial Officer

Andrei
Tănăsescu
IT Officer

Lucian Florescu
Debate Clubs
Responsible

Cosmin Tenie
Executive
Officer

Cosmin Cristea
Executive
Officer

Theo Mara
Simion
Executive Officer

Sabina Piscan
Executive
Officer

Theo Dumitru
Executive
Officer

Andreea
Moldovan
Executive Officer

Ilinca Țurcan
Executive
Officer

Enică Ștefan
Executive
Officer

Bogdan Drăgoi
Executive
Officer
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DATE FINANCIARE
VENITURI

Venituri totale: 301.278 RON

CHELTUIELI

61.584 RON
2.184 RON
92.009 RON
137.970 RON
2.694 RON

Cheltuieli totale: 296.441 RON
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PARTENERI ȘI SPONSORI

PARTENERI MEDIA

DATE DE CONTACT

ARDOR Muntenia Office
Bucuresti, Sos. Iancului 10,
Bl. 114B, Sc. B, Ap. 50.
www.ardor-muntenia.ro
ardor.muntenia@gmail.com
www.fb.com/ARDORMuntenia
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