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CUVÂNTUL
PREȘEDINTELUI

Anul 2015 a fost pentru ARDOR Transilvania un an
marcat de o dezvoltare majoră pe zona dezbaterilor
pentru studenți. Pe de o parte, parteneriatul cu
Universitatea Babeș-Bolyai a fost dezvoltat și
consolidat prin organizarea a două mari turnee,
Open-ul Facultății de Drept, turneu național în limba
română, și BBU Open, turneu internațional în limba
engleză. Totodată, au fost înființate două noi cluburi
de dezbateri pentru studenți, în Universitatea Tehnică,

precum și în Universitatea de Medicină și Farmacie.
Pe zona de elevi de liceu ARDOR Transilvania a avut
o perioadă de consolidare axată pe creșterea calității
training-urilor și instructajului din cluburi, precum și
pe mărirea numărului de participanți la competițiile
de elevi de liceu.
Președinte,
Emil Mesaroș

SCURT ISTORIC
AL ORGANIZAȚIEI
Înființată în 2002, ARDOR Transilvania “patronează”
o rețea de 9 de cluburi de dezbateri pentru elevi
de liceu și studenți în întreaga Transilvanie. ARDOR
Transilvania promovează atât dezbaterile specifice, cât
și evenimente de tip public speaking, debate online,
conferințe și dezbateri publice de tip forum, alături de
partenerii săi. Babeș-Bolyai University (BBU) Debate
Society este “perla coroanei” pentru comunitatea de
dezbateri academice din Transilvania, fiind titulatura

sub care functionează programul de dezbateri pentru
studenți al Universitătii Babeș-Bolyai. Acest program
are o vechime de 18 ani, fiind rezultatul unui parteneriat
unic în țara noastră, între Universitatea Babeș-Bolyai
și ARDOR Transilvania. Anul 2013 a marcat un punct
de cotitură în istoria acestei colaborări, Universitatea
Babeș-Bolyai ajungând prin intermediul BBU Debate
Society pe locul 24 în World Debate Rankings (ierarhia
primelor 900 de universităti din lume la dezbateri).

PROIECTE DERULATE
1. Cluj Open 2015
11-12 Aprilie 2015
Competiție elevi în limba română
200 participanți (144 elevi, 40 arbitri, 16 organizatori)
Descriere:
Cluj Open este cea mai valoroasă şi de tradiţie competiţie de dezbateri pentru elevi de liceu din România, ajungând
în 2015 la cea de-a cincea ediţie, cu 200 de participanţi de la liceele din întreaga ţară. Turneul s-a desfăşurat în
formatul World Schools, formatul standard în circuitul de dezbateri pentru elevi de liceu.
Turneul a fost organizat pe modelul celor mai mari
turnee de profil din Anglia şi presupune 5 runde de
dezbateri sâmbătă, urmate duminică de sferturi,
semifinale şi finală, derulate în limba română. Turneul
a fost găzduit de Liceul „Nicolae Bălcescu” şi Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, fiind
organizat de ARDOR Transilvania. Evenimentul a reunit
elita echipelor de dezbateri din liceele româneşti, cu 48
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de echipe (144 de elevi) şi profesorii lor de la liceele din
întreaga ţară concurând pentru trofeul de câştigător al
Cluj Open.
Tema pe baza căreia s-a dezbătut este: “Acest Parlament
ar recompensa hackerii care atacă grupări teroriste”.
Turneul a fost câştigat de către echipa clubului Central
formată din Cosmin Tenie, Voica Lupaşcu şi Horia Velciu.

2. Open-ul Facultății de Drept 2015
9-11 mai 2015
Competiție pentru studenți în limba română
70 participanți
Descriere:
Universitatea Babeș-Bolyai și ARDOR Transilvania au organizat, în perioada 9-11 mai, turneul Open-ul Facultății
de Drept 2015, cel mai mare turneu de dezbateri pentru studenți din România. Această prestigioasă competiție a
reunit la Cluj 32 dintre cele mai valoroase echipe de studenți din România în cadrul unui veritabil festival al ideilor
și oratoriei.
Open-ul Facultății de Drept 2015 a fost susținut de doi
parteneri de tradiție ai mișcării de dezbateri pentru
studenți din România: Facultatea de Drept Cluj și
Universitatea Babeș-Bolyai. Facultatea de Drept Cluj,
unde există cel mai mare club de dezbateri pentru
studenți din Transilvania, a fost gazda competiției. Aici
s-au desfasurat cele 6 runde preliminare și semifinalele
de sâmbătă și duminică, precum și finala de începători.
Cele mai bune 4 echipe s-au calificat în finala de pe
11 mai, de la ora 18:00 la Sala Mare a Primăriei, un

eveniment organizat după modelul Oxford Debates,
o dezbatere publică în care finaliștii din echipele
Guvernului și Opoziției au discutat în fața membrilor
marcanți ai comunității pe o temă de larg interes și
impact pentru societate.
Tema finalei a fost “Acest Parlament crede că accesul
liber și gratuit la Internet ar trebui să fie un drept
garantat al fiecărui român”, dezbaterea fiind câștigată
de către echipa Universității București, formată din
Dragoș Sassu și Cosmin Cristea.
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3. BBU Open 2015
10-11 iulie 2015
Competiție internațională pentru studenț i, în limba engleză
100 participanți
Descriere:
Echipa London School of Economics (LSE) formată din Julia Slupska şi Billi Wildi a câştigat cea de-a doua ediţie
a turneului internaţional Babeş-Bolyai University Open- BBU Open. Echipa engleză a învins (în finala care a avut
loc sâmbătă, 11 iulie, ora 19.00 în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai) echipele universităţilor din Berlin,
Munchen şi Tel Aviv. Turneul BBU Open a fost apreciat de către participanţi ca fiind un real succes, reunind la Cluj
40 de echipe şi 20 de arbitri reprezentanţi ai unor universităţi din întreaga Europă.
Competiţia a fost condusă de o echipa de directori
de turneu formată din cei mai prestigioşi membri ai
comunităţii internaţionale de dezbateri, câştigători şi
organizatori ai unora dintre cele mai mari campionate
din lume: Michael Dunn-Goekjian (Cambridge
University, Marea Britanie), Natasha Rachmann
(Oxford University, Marea Britanie), Ioana Stupariu
(Universitatea Babeş Bolyai, România) Sam Block
(Cambridge University, Marea Britanie), Radu Cotarcea
(Middlesex University London, Marea Britanie). Toate
dezbaterile din cadrul competiţiei s-au desfăşurat în
limba engleză, în formatul British Parliamentary, cel
mai răspândit format de dezbateri din lume.
Directorii de turneu ai BBU Open au fost încântați
de calitatea turneului şi dezbaterilor din cadrul său.
Sam Block: „Nivelul de organizare a fost absolut
impresionant, puţine universităţi din Europa reuşesc
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să organizeze turnee la standardele celor din circuitul
englezesc, dar fără îndoială că BBU Open s-a ridicat
la nivelul aşteptărilor. De la program până la moţiuni,
calitatea dezbaterilor şi valoarea echipelor prezente,
totul a fost la cei mai înalţi parametri. Încet-încet, BBU
Open devine un turneu „clasic” şi unul dintre punctele
de reper ale dezbaterilor din Europa”.
După ceremonia de deschidere care a avut loc vineri,
ora 15.00, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor, unde s-au desfăşurat cele 5 runde
preliminare şi semifinalele de vineri şi sâmbătă, cele
mai bune 4 echipe s-au calificat în finală de sâmbătă.
Finala a fost un eveniment organizat după modelul
Oxford Debates, o dezbatere publică în care finaliştii
din echipele Guvernului şi Opoziţiei au discutat pe
tema: „Acest Parlament regretă faptul că soldaţii sunt
percepuţi ca eroi.”

CLUBURI DE DEZBATERI - ELEVI

CLUBURI DE DEZBATERI - STUDENȚI

ECHIPA

Președinte
Emil Mesaroș

Director Executiv
Bogdan Stupariu

Membru Consiliul
Director
Adrian Ghițe

Membru Consiliul
Director
Ioana Stupariu

Membru Consiliul
Director
Grigore Pop

Membru Consiliul
Director
Denisa Neamțiu
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DATE FINANCIARE
VENITURI
47%
Sponsorizări
42.350 lei
Granturi și altele 2.800 lei
Taxe participare 45.300 lei

3%

Total

90.450 lei

Cheltuieli

89.545 lei

50%

CHELTUIELI

98%
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PARTENERI ȘI SPONSORI

DATE DE CONTACT

www.debate.ro
office.ardor@gmail.com
www.fb.com/ardor.transilvania
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