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#DEBATEBINEFĂCUT 
Asociația Română pentru Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) este coordonatorul 

întregului program de dezbateri din România și promotorul educaţiei deliberative în rândul liceenilor, 
studenţilor și profesorilor din România. 

Ne concentrăm eforturile pe a dezvolta proiecte și programe care să stimuleze  capacitatea 
tinerilor de a gândi critic și independent, întrucât aceasta este abilitatea care va fi de natură să 
influențeze semnificativ calitatea alegerilor pe care ei, ca viitori adulți, le vor face și, deci, a vieților lor și 
a celor din jur. 

 
Ce ne defineşte: 

 Lider în educaţie non-formală din 1994 
 Prestigiu în dezbateri educaţionale prin programe în licee și universități 
 Promotor şi partener în demersuri educaționale și civice 
 10 000 debateri şi alumni în comunitate 
 Campioni mondiali și europeni în competițiile de debate 
 Premiul I la Gala Societăţii Civile 2011 
 Premiul I la Gala Premiilor în Educaţie 2011 
 Premiul pentru educație Radio România Cultural 2011 

ARDOR în 2017 
 
În cele 6 asociații 
regionale din rețea 

1500 debateri elevi în aprox. 100 cluburi de debate în România

40 debateri studenți în cele 3 cluburi active în București, Cluj și Timișoara

500 profesori în activități de debate

150 instructori de debate

250 parteneriate cu instituții educaționale

30000 beneficiari ai metodei de debate 

40 evenimente (concursuri și tabere) pe an



 

 
 

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
La începutul anului 2017 ne promiteam, în echipa care era încă mică, că vom 

încerca să luăm lucrurile mai ușor, după un 2015 plin de proiecte și un 

2016 plin de schimbări. Nu am reușit să ne ținem de această promisiune, 

însă.  
Am început cu mărirea echipei, care de la doar doi membri a ajuns treptat 

la un birou central format din șase persoane – cea mai numeroasă echipă 

permanentă de care asociația a beneficiat până în prezent. Cu aceste forțe 

proaspete am reușit să ducem la capăt provocările unui an în care ne-am 

concentrat mult pe continuarea creșterii capacității rețelei ARDOR, pe 

finalizarea unor proiecte mari și pe planificări strategice. 

Majoritatea activităților din 2017 au fost parte din unul dintre cele mai mari 

proiecte dezvoltate de organizația noastră - Debate as an educational tool. 

Am reușit în acest ultim an de finanțare să bifăm o serie de realizări cu 

impact imediat dar și de termen lung: cursul acreditat de Ministerul Educației 

în 2016 a ajuns la peste 100 de cadre didactice din întreaga țară și am reușit să investim mai multe resurse în 

formarea de instructori, formatori și cadre didactice atât prin training-uri în asociațiile regionale, prin 

intermediul celei de-a doua ediții a Taberei de Leadership pentru profesori și instructori de Dezbateri cât și prin 

formarea a 31 de formatori și acreditarea a 40 de locații pentru o răspândire cât mai mare a tehnicilor 

deliberative prin intermediul cursului acreditat. Una dintre cele mai mari realizări este, poate, faptul că am 

investit în măsurarea impactului pe care îl realizăm în rândul beneficiarilor. 

În acest fel am ajuns să cunoaștem mai bine parte dintre profesorii cu care am lucrat în cadrul Taberei de 

Leadership 2017 (realizată în cadrul programului Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun) și să realizăm că 

metodele deliberative contribuie la ore mai interactive pentru peste 30.000 de elevi din România.  

În pofida faptului că acest an a fost primul în care ARDOR nu a mai coordonat Concursul Național Tinerii Dezbat, 

transformarea sa în Olimpiadă națională a contribuit la sporirea gradului de accesibilitate în rândul elevilor. Cu 

toate că organizarea Olimpiadei a fost în exclusivitate gestionată de Ministerul Educației, organizația a contribuit 

prin împărtășirea de bune practici atât prin intermediul unor training-uri cât și prin elaborarea unui Manual în 

acest sens. 

O foarte mare realizare o reprezintă și proiectele desfășurate de fiecare dintre colegii din Asociațiile Regionale 

aflate sub umbrela ARDOR, care se concentrează, la rândul lor, pe construirea de relații solide la nivel local și pe 

întărirea sustenabilității organizaționale pentru a asigura mai multe resurse atât pentru elevii și studenții care 

practică debate cât și pentru aceia care îi formează – instructori și cadre didactice. 

Au exista în 2017 și proiecte care nu s-au încheiat cu succes. Încercarea de a crește sustenabilitatea financiară a 

Asociației și prin intermediul unui proiect concentrat pe strângere de fonduri prin debit direct nu a fost una 

reușită, însă a fost o experiență care ne-a făcut să înțelegem mai bine mecanismele ARDOR. Și a fost un imbold 

pentru a ne concentra, în 2018, pe o serie de proiecte care să ne ofere la nivel național și regional, independență 

financiară. Ne uităm deci cu entuziasm și determinare spre următorul an, când nu doar că vom începe un nou 

proiect pentru care am primit votul de încredere al Romanian-American Foundation, dar avem planificate și o 

serie de proiecte comerciale ce vor extinde accesul la metodele din dezbaterile academice pentru noi publicuri 

și vor contribui la sporirea independenței ce va fi de natură să stimuleze creșterea cantitativă și calitativă a  

ARDOR.  



 

 
 

PROIECTE DERULATE 
1. From Measuring to Learning; how to improve our programs by joint evaluation  

Sub umbrela International Debate Education Association (IDEA), asociațiile de debate din 8 țări europene, incluzând 
ARDOR în România, au demarat un studiu al impactului dezbaterilor academice asupra elevilor între 14 și 18 ani. 
Scopul principal a fost evaluarea efectelor debate-ului privind gândirea critică și valorile politice. În acest sens 
asociațiile din rețeaua ARDOR au efectuat o serie de studii ce au inclus comparații între evoluția pe parcursul unui 
an a debaterilor și a elevilor care nu practică dezbateri.   

În ultima lună a proiectului – februarie 2017 – a avut loc un 
training dedicat reprezentanților din mediul 
neguvernamental. În cadrul au fost prezentate o serie de 
metode de evaluare a impactului utilizabile de către ONG-
uri. Cei 14 participanți – din rețeaua ARDOR dar și din alte 
organizații din România – au beneficiat de o serie de 
informații practice și teoretice despre ce presupune o 
evaluare de impact și lămuriri despre beneficiile acesteia în 
cadrul organizației. Tot la finalul perioadei de proiect au 
fost prezentate și rezultatele studiului - proiectat cu 
ajutorul unei echipe de experți în domeniul evaluării și 
educației – în cadrul unei conferințe deschise publicului.  

Proiectul a fost susținut printr-un grant Erasmus+ cu 
suportul Comisiei Europene. 
 
 

2. Debating Threats to Democracy  

Proiectul a avut drept scop mobilizarea a 1500 de tineri din 15 țări europene aflate în rețeaua International Debate 
Education Association (IDEA) în explorarea de teme cu impact asupra viitorului, păcii și stabilității acestora și a 
întregului continent. Tinerii implicați în proiect au dezbătut pe aceleași teme pe parcursul tuturor activităților în 
toate țările implicate, ceea ce a contribuit la facilitarea înțelegerii istoriei, valorilor comune  

Februarie 2015 – Februarie 2017 

Evaluarea activității comunității de debate europene 

1500 de tineri din 15 țări europene; 150-200 de debateri și 100-150 non-debateri 

încadrați în studiul din România 

Decembrie 2015 – Mai 2017 

Creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la impactul 

negativ al extremismului, populismului și demagogiei asupra drepturilor umane, 

democrației și asupra Uniunii Europene  

1500 de tineri din 15 țări europene; 100 de participanți direcți doar din România 



 

 
 

 
 
diversității și sistemului de funcționare al Uniunii Europene. Activitățile 
au inclus atât evenimente locale cu tradiție cât și 2 evenimente 
internaționale dedicate voluntarilor și celor mai activi debateri din 
cadrul acestui proiect.  

În ultima etapă a proiectului, în România au avut loc o serie de activități 
care au angrenat atât debaterii din rețea cât și pe instructorii lor. Astfel 
că, în februarie 2017 a avut loc în București un Monthly Open (MMO) 
– competiție la care au participat 140 de elevi – și  în luna mai au avut 
loc 4 dezbateri publice în Târgoviște, București, Râmnicu Sărat și 
Hârșovala care cei aproximativ 90 de participanți au dezbătut pe teme 

legate de democrație.  

Proiectul a fost desfășurat în parteneriat cu IDEA în cadrul programului Europe for Citizens dezvoltat de Comisia 
Europeană.  

3. Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică 

În urma acreditării la nivel național a cursului Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale „Dezbateri, 

Oratorie și Retorică” (SIPDODOR) de 40 de ore și 10 credite, atât instituțiile de învățământ cât și cadrele didactice 

individuale îl pot cumpăra. ARDOR a acreditat 31 de formatori și 40 locații în 26 de județe din țară.  

Participanții la curs trec prin module cu informații aplicabile atât la Olimpiada „Tinerii Dezbat”, cât și la disciplina 

opțională, dar pot deprinde și tehnici deliberative utile pentru predarea oricărei materii la clasă. Feedback-ul primit 

de la cursanți a fost unul foarte bun, majoritatea menționând faptul că îi ajută la ore – le dă o metodă în plus de a 

face ora mai interesantă. 

 Parte din activitățile derulate pentru acreditarea acestui curs, pentru formarea trainerilor și pentru diseminarea 
sa au fost susținute prin intermediul proiectului Debate as an educational Tool finanțat de către Romanian-American 
Foundation. 

NR. 

CRT. 
JUDEȚ LOCAȚIE PERIOADĂ FORMARE FORMATOR 

NUMĂR 

ABSOLVENȚI 

1 SIBIU Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș 27.01.2017 - 19.02.2017 DAN SIMA 19 

2 SIBIU Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș 03.02.2017 - 26.02.2017 DAN SIMA 21 

3 SIBIU Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș 10.02.2017 - 05.03.2017 DAN SIMA 18 

4 CONSTANȚA Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova 18.02.2017 - 19.03.2017 ELENA MANEA 24 

5 CONSTANȚA Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova 05.05.2017 - 21.05.2017 ELENA MANEA 17 

6 VRANCEA Colegiul Național „Unirea” Focșani 11.11.2017 - 26.11.2017 MARIA ZGĂBĂRDICI 20 

7 BRAȘOV CCD Brașov 17.11.2017 - 15.12.2017 GENOVEVA CERCHEZ 16 

8 BUCUREȘTI Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 04.11.2017 - 16.12.2017 ELENA STICLEA 11 

9 TELEORMAN DJST Teleorman 30.11.2017 - 05.01.2018 EMIL LAZĂR 24 

10 SIBIU CCD Sibiu 21.12.2017 - 14.02.2018 DAN SIMA 19 

Martie – Decembrie 

Cursuri de dezbateri pentru profesori, acreditate de Ministerul Educației  

146 profesori în cadrul a 8 cursuri finalizate 



 

 
 

 

4. Participare la evenimentele BIZ  

 
În 2017 am participat, la invitația organizatorilor, la 2 
evenimente BIZ - Social Media Summit și Social Media Summer 
Camp. La amândouă am promovat dezbaterile academice cu o 
demonstrativă de debate și moderarea unei dezbateri între 
blogeri de top. La Social Media Summer Camp am avut și 
oportunitatea de a promova lotul național de dezbateri 
academice.  
 
 

5. Formare pentru Olimpiada Națională „Tinerii Dezbat”  

 
În anul 2017 s-a desfășurat prima ediție a Olimpiadei Naționale „Tinerii Dezbat”; 
după transformarea concursului național în Olimpiadă, întreaga organizare a revenit 
Ministerului Educației, însă ARDOR a sprijinit cadrele didactice participante printr-o 
serie de activități: 
• Am organizat 13 Seminare de Instruire pentru profesori (242 beneficiari),  
• Am susținut 2 seminare de instruire pentru TabMasteri (30 beneficiari)  
• Am livrat 1 workshop de organizare pentru Inspectori (19 beneficiari) 
• Am creat 1 Manual de Bune Practici de organizare a olimpiadei 
 
 
 

6. Implicare în Caravana de Educație Financiară  
BCR a lansat în 2017 Școala 
de Bani pe roți - o inițiativă 
de educare a copiilor cu 
vârste cuprinse între 7 și 14 
ani. Gândită sub forma unei 
caravane educative, ea a avut 
ca scop promovarea unei 

discipline financiare sănătoase pentru copii și adolescenți. ARDOR a contribuit la aceasta printr-o serie de 
materiale video în care 4 tineri prezintă argumente pro și contra unor subiecte financiare.  

1 Martie, 6-9 Iulie  

Moderare unor secțiuni dintr-o serie de evenimente cu cei mai influenți bloggeri români  

Martie – Mai 

Seminare de formare pentru arbitri, instructori, tabmasteri și inspectori 

291 profesori 

20 – 29 Mai 

Filmări de discursuri 

4 debateri 



 

 
 

 
 

7. Curs Situational Leadership pentru reprezentanții Asociațiilor Regionale  

În cursul anului au fost acreditați 2 traineri ARDOR ca formatori The Ken Blanchard Comapnies pentru 
Situational Leadership. Unul dintre aceștia a susținut cursul Situational Leadership II pentru 10 participanți 
din Asociațiile Regionale membre ARDOR ce reprezintă vectori de schimbare pentru asociațiile respective 
și care au posibilitatea să fie ambasadori și multiplicatori ai sistemului. 

Cursul a avut următoarele obiective pentru 
participanți: 

 Să deprindă abilitatea de a diagnostica corect 
nivelul de dezvoltare (propriu și al altora) 

 Să învețe limbajul de Situational Leadership 

 Să rafineze abilitatea de a crea obiective 
SMART 

 Pe viitor, să crească flexibilitatea cu care 
aceștia folosesc stiluri de leadership 

 Pe viitor, să crească frecvența și calitatea 
conversațiilor din postură de leadership  

 
8. Participarea la Swimathon  

ARDOR a participat la Swimathon Bucureşti – eveniment de 
atragere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală - cu 
scopul de a promova mişcarea de debate din România şi de a 
strânge fonduri pentru finanțarea participării echipei de 
debate a României la Campionatul Mondial de Dezbateri 
World Schools, Indonezia 2017. Swimathon a reprezentat 
impulsul de imagine și fundraising de care Team Romania avea 
nevoie pentru a putea atrage și în următorii ani susținători (și 
financiari și afectivi). Din partea ARDOR au participat 2 echipe: 

 

 Ardor Spearheads: Șerban Pitic, Nae Șovăială, Cristina Badea, Victor Ion, Horia Rădulescu și 

 Ardor Family&Friends: Emi Beteringhe, Ioana Molnar, Adina Tarcea  

24 – 25 Iulie 

Training pentru membri ai rețelei ARDOR 

10 persoane resursă din 5 asociații regionale (fără Transilvania) 

Iulie 

Eveniment de fundraising pentru lotul național 

8 alumni și debateri distribuiți în 2 echipe 

4500 RON $ 



 

 
 

 

9. Formare de formatori pentru SIPDODOR  

La lansarea cursului acreditat SIPDODOR au fost formați 
inițial 16 formatori de formatori. În cadrul celor 2 formări 
susținute în 2017 numărul de formatori a fost completat 
până la un total de 31. Pentru formarea lor a fost realizat un 
program de Formare de Formatori (ToT) personalizat să 
conțină atât elemente de training cu adulți, cât și know how 
de debate. Trainingul participanților a fost facilitat de 
Institutul Român de Training în colaborare cu Directorul de 
Training al ARDOR – Nae Șovăială. În cadrul cursului a fost 
realiată și o evaluare a cunoștințelor de debate ale 
profesorilor participanți  în baza căreia în 2018 se vor crea 
cursuri personalizate.  
 

 
 
 

10. Colaborare cu Institutul Diplomatic Român  

 
 
Reprezentanții ARDOR au avut oportunitatea să îi cunoască 
pe diplomații debutanți în cadrul unui modul din Acțiunea 
Diplomatică 2017 - o inițiativă de pregătire a noii generații 
de diplomați din cadrul Institutului Diplomatic Român. 
Întâlnirea a fost deschisă de un meci demonstrativ de 
debate susținut de Radu Țigănaș, David Moscovici, Șerban 
Pitic și Alina Bucșa, continuându-se apoi cu un training de 
tehnici de argumentare și discurs susținut de Nae Șovăială și 
Emi Beteringhe.  
 
 
 

 
 

10 – 16 Iulie, 30 Aug – 3 Sept 

ToT (formare de formatori) 

23 profesori din rețeaua ARDOR 

18 iulie 

Dezbatere Demo și training tehnici argumentare&discurs 

diplomați debutanți 



 

 
 

 
 

11. Tabăra de leadership pentru profesori și instructori de dezbateri   

 
În cadrul celei de-a doua ediții a acestui eveniment 
au participat 98 de profesori din 33 de județe. Timp 
de 5 zile aceștia au lucrat împărțiți în 6 grupe alături 
de 9 traineri pentru a-și însuși cât mai multe 
cunoștințe și abilități de pedagogie deliberativă și 
debate pe care să le pună în aplicare de la 
începerea anului. La final de tabără, participanții au 
creat o serie de 48 de metode de pedagogie 
deliberativă (instrumente de folosit la clasă). 
Studiul de impact din Decembrie a arătat că: 

 s-au folosit tehnici de debate la peste 600 
clase 

 7 profesori au deschis cluburi noi (67 de elevi în acestea) 

 13000+ elevi au beneficiat de tehnici de debate 

 98% dintre profesorii participanți au aplicat la clasă   

Acest eveniment a fost derulat ÎMPREUNĂ CU LIDL PENTRU UN VIITOR MAI BUN. Parte dintre fondurile 

investite în această Tabără au provenit și din campania de strângere de fonduri desfășurată în 2016 în 

cadrul Ciclaton. Evenimentul a fost susținut și prin intermediul proiectului Debate as an educational Tool, 

finanțat de către Romanian-American Foundation. 

12. Participarea Lotului Național de Dezbateri Academice la Campionatul Mondial  

Din 2004, selectează și trimite echipa națională a României la campionatul mondial de dezbateri 

academice pentru elevi (World Schools Debating Championship). Pe lângă campionatul efectiv, echipa 

se pregătește participând la un număr de turnee internaționale în ţări precum Turcia, Slovenia, Cehia, 

Slovacia și România, performanțe ce aduc prestigiu României și beneficii de imagine, dar mai ales 

contribuie la parcursul educațional și profesional al debaterilor ce devin avocații, antreprenorii, liderii 

de mâine. 

 

26 – 29 Iulie 

Tabără de predare a debate-ului pentru instructori cu și fără experiență 

98 profesori din 33 de județe diferite 

1 – 11 August 

Participarea la campionatul mondial 

10 participanți 



 

 
 

 

În 2017 cei 5 membri care au reprezentat România la WSDC (și care s-au calificat pe locul 25) au fost:   

 Teodora Munteanu, elevă la Colegiul 
Bilingv George Coșbuc din București; 

 Smaranda Moroșanu, elevă la Colegiul 
Național Iași (a obținut locul 6 în topul 
vorbitorilor de engleză ca limbă străină); 

 Roxana Cîșleanu, elevă la Colegiul 
Național Sfântul Sava din București; 

 Călin Biberea, elev la Colegiul Național 
Grigore Moisil din Timișoara; 

 Miruna Cozianu, elevă la Colegiul 
Național Emil Racoviță din Iași Iași (a 
obținut locul 7 în topul vorbitorilor de 
engleză ca limbă străină); 

Au antrenat: 

 Șerban Pitic – antrenor principal 

 Laura Drăgoi, Andrei Olaru și Cosmin Tenie – antrenori secunzi 

 Team Manager a fost Simona Mazilu care a arbitrat în finala Campionatului 

 

13. Participarea la Policlinica de Marketing organizată de Friends For Friends 
Foundation  

Acest eveniment organizat de Fundația Friends for Friends 

a implicat, în total, 14 ONG-uri care au beneficiat de 

expertiza unor mentori în comunicare, branding, PR, 

advertising, etc. Pe parcursul celor 4 zile de tabără, 2 

reprezentanți ai ARDOR au beneficiat de o serie de sesiuni 

de cartografiere a nevoilor organizaționale de comunicare 

și au creat un plan pentru implementarea noii strategii 

trasate. 

Ulterior taberei, în cadrul aceluiași program, ARDOR a 

beneficiat și de o serie de ateliere în cadrul cărora a fost pregătită aplicația pentru un proiect de finanțare 

care a fost câștigat și care se află în desfășurare (în perioada ianuarie-iunie 2018).  

 

7-10 septembrie 

Mentorat comunicare 

2 reprezentanți ARDOR 



 

 
 

14. Traininguri regionale  

ARDOR a organizat 5 traininguri regionale și o întâlnire 

strategică, răspunzând astfel unor nevoi asumate de 

către organizațiile regionale. Au fost în total livrrate 

47.5 ore de training unui număr de 64 de participanți 

interni: 

 6-7 Septembrie Banat - training de pedagogie 
traineri începători 

 8-9 Septembrie Muntenia - training de pedagogie 
traineri începători 

 17 Septembrie ACORD - training de arbitraj 

 17 Septembrie ARGO - training pedagogie traineri începători și avansați 

 22,24 Septembrie Muntenia - training de pedagogie traineri începători 
 30 Septembrie AES - sesiune facilitată de strategie pe termen mediu și lung 

 

15. Colaborare cu Biroul Parlamentului European pentru evenimentul de 
celebrare a Premiului Saharov  

Am fost parteneri în organizarea unui eveniment special organizat 

de Biroul de Informare în Romania al Parlamentului European. 

Acest eveniment a marcat, în România, impactul decernării unui 

premiu ai cărui câștigători au fost, din 1988 încoace, figuri marcante ale istoriei: disidenți, lideri politici, 

jurnaliști, avocați, militanți ai societății civile, scriitori, lideri ai minorităților, un grup de luptă împotriva 

terorismului, militanți pentru pace și nu numai. 

Un trainer ARDOR a pregătit 6 studenți de la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti 

(FSPUB), fără experiență anterioară în dezbateri academice, pentru a livra discursuri argumentate privind 

impactul Premiului Saharov în lume şi impactul acțiunilor laureaților Saharov în lupta pentru apărarea 

drepturilor omului în lume. Evenimentul a fost moderat tot de ARDOR și a beneficiat de un public format tot 

din studenți. Ulterior, participanții au beneficiat și de un training extensiv de argumentare livrat tot de 

ARDOR drept premiu pentru eforturile depuse în cadrul acestui eveniment.  

Septembrie 

5 Traininguri, o discuție facilitată 

64 instructori din toate regiunile (fără Transilvania) 

17 Octombrie – 29 Noiembrie 

Traininguri și moderarea unei dezbateri 

10 studenți la Facultatea de Științe Politice implicați direct 

și alți 30 spectatori 



 

 
 

 

 

16. Turneul Campionilor în Dezbateri – ediția a VI-a  

Aflată la cea de-a VI-a ediție, Turneul 

Campionilor în Dezbateri este o competiţie 

anuală la care au participat cei mai buni 

debateri români studenți, tineri care 

studiază în România sau în străinătate, care 

s-au reunit cu ocazia acestui eveniment 

pentru a dezbate teme de interes general. 

Pe parcursul celor 2 zile de competiție în 

cele 6 runde de dezbateri au fost livrate 96 

de discursuri. 

Printre temele dezbătutute anul acesta se numără: 

 „Acest Parlament (AP) ar crea un curriculum comun la nivelul UE, pentru predarea, în școli atât a 
istoriei naționale a fiecărui stat cât și a istoriei europene.” 

 „AP, ca cetățean român progresist, ar boicota referendumul pentru modificarea definiției familiei în 
constituție.” 

 „Acest Parlament crede că România ar trebui să renunte la cota unică în favoarea unui sistem de 
taxare progresivă, pentru impozitarea veniturilor personale” (moțiunea din finală). 

Invitat special în cadrul finalei a fost domnul Terry M. Kinney din partea Ambasadei SUA în București, fost 

debater și avocat. Echipa câștigătoare a fost cea a Opoziției 2 formată din Xenia Burghelea și Leonard 

Mărincean. 

Evenimentul a fost parțial susținut prin intermediul proiectului Debate as an educational Tool finanțat de 

către Romanian-American Foundation. Turneul Campionilor a fost organiat și în acest an în colaborare cu 

ARDOR Muntenia și a avut drept parteneri: Universitatea Româno Americană, Colegiul Național „Gheorghe 

Lazăr”, Maastricht School of Maanagement România, British Council și Concordia. 

 

 

 

 

4 – 6 Noiembrie 

Eveniment de Gală ARDOR 

8 echipe a câte 2 debateri studenți 



 

 
 

 

17. Colaborare în cadrul BRD First Tech Challenge   

Am avut oportunitatea să fim parte din caravana 

BRD FIRST Tech Challenge Romania ca Education 

Program Partner. În fiecare dintre cele 5 orașe 

(Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Iași, Constanța)  

în care aceasta a poposit, reprezentanți ai 

ARDOR din regiune (Xenia Burghelea, Anca 

Goldiș, Iulia Caizer, Andrei Cioromila, Ioana 

Covei) au povestit membrilor echipelor de 

liceeni  prezenți la evenimente cât de 

importantă este comunicarea pentru succesul 

unui proiect realizat în echipă și cum încrederea 

în abilitățile proprii și ale colegilor poate face 

orice obstacol mai ușor de depășit. 

Proiectul este organizat de Asociația Nație prin 

Educație și BRD Groupe Societe Generale. 

 

ASOCIAȚII REGIONALE MEMBRE 

Nume Asociație Oraș/Județ Președinte 
Cluburi 

elevi 
total 

beneficiari 
Cluburi 
studenți 

total beneficiari 

ACDV 
Timișoara, 

Timiș 
Alexandru 

Gurban 
8 141 1 15 

ARDOR Muntenia București 

Adrian 
Mălăieș 
(director 
executiv) 

45 716 1 8 

AES 
Ploiești, 
Prahova 

Alin 
Postolache 

5 85 - - 

ARGO 
Ploiești, 
Prahova 

Șerban Pitic 10 145 - - 

ARDOR 
Transilvania 

Cluj-Napoca, 
Cluj 

Emil Mesaroș 17 253 1 20 

ACORD (CDAIS) Iași, Iași 
Genoveva 
Cerchez 

16 241 - - 

11-21 decembrie 

Livrare de discursuri motivaționale de către debateri ARDOR 

elevi și profesori de liceu din Timișoara, Arad, Constanța, Cluj, Iași 



 

 
 

 Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest 
(ACDV)   

ACDV este un ONG nou fondat (prin rebranduirea ARDOR Banat) și are ca 

scop educarea tinerilor în spiritul valorilor democratice: „Pe baza analiealor 

realizate la nivel local, considerăm că tinerii au nevoie de modele pozitive, au 

nevoie să fie motivați pentru a se informa și implica în viața comunității, și au 

nevoie de un mediu care să le faciliteze dezvoltarea abilităților de 

comunicare, analiză și argumentare. Doar astfel vor putea să-și facă vocea 

auzită - dobândind abilități necesare unor viitori lideri.” (Alexandru Gurban) 

Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se numără: 

Forumul Regional de Dezbateri Academice din Banat 2017 

 Perioada de desfășurare: 28.07 - 30.07.2017 

 Tipul evenimentului:  Competiție elevi în limba română 

 Nr. de participanți: 42 (8 echipe x 3 liceeni, 9 arbitri, 9 persoane în echipa de organizare)  

Descriere: Competitie regionala care isi propune antrenare echipelor din regiune, cresterea coeziunii intre 

beneficiarii asociatiei si distribuirea locurilor alocate ACDV pentru Forumul National de Dezbateri Academice 

2017. 

Locul 1: Cristi Iacob ,Bianca Amzoiu si Marta Stefanescu 

TOP 3: 1. Tudor Suciu, 2. Andriana Vasi, 3. Razvan Obarsie 

Printre moțiuni: 

● AP ar aboli brevetele in domeniul farmaceutic 

● AP crede ca operatiunile de mentinere a pacii ale ONU ar trebui sa fie autorizate sa foloseasca forta 

dincolo de autoaparare. 

 

 

7 competiții (dezbateri și public speaking) pentru elevi începători și avansați 

Alexandru Gurban (președinte executiv), Lucian Stroia (secretar), Radu Suciu (coordonator educațional) 

https://www.facebook.com/ACDVest/


 

 
 

 ARDOR Muntenia 

Înființată în 2001, ARDOR Muntenia este cea mai extinsă asociație din rețeaua ARDOR (ca 

număr de cluburi) activitate și buget anual. Derulează și proiecte speciale (inclusiv 

comerciale) și seocupă în mod activ de standardizarea instructajului de dezbateri în 

regiune. „La nivel local, am început să dezvoltăm relații mai apropiate cu școli și 

inspectorate și am continuat parteneriate locale din anii precedenți (SpeakUP). Am intrat puțin și în lumea 

teatrului educațional, alături de East Go West (prin moderare de dezbateri din cadrul reprezentațiilor 

ROVEGAN) și am organizat evenimentele deja cu traditie în asociație: CDx, 

NextGen, PacheOpen, Pro-AM, MMO, MSD.” (Adrian Mălăieș, director executiv) 

Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se numără: 

Pache Open 
 Perioada de desfășurare: 19-21 Mai  

 Tipul evenimentului:  Competie de WS de Elevi 

 Nr de echipe: 50 
Descriere: Turneu de dezbatere de 2 zile la Bucuresti, organizat de Asociatia 

“Clubul de dezbateri Pache”, in parteneriat cu ARDOR Muntenia, in format 

WS, toate rundele impromptu. 

Printre moțiuni: 

 AP ar infiinta o agentie independenta care sa verifice si sa sanctioneze 
instantele de fake news 

 AP crede ca, in perioade de recesiune, statul ar trebui sa relaxeze masiv legislatia din domeniul 
muncii (standarde de siguranta, de sanatate, salariul 
minim etc) 

 

Întâlnirea Instructorilor ARDOR Muntenia 
 Perioada de desfasurare: 7-10 Septembrie, 22-24 

Septembrie 

 Tipul evenimentului:  Forum & Training , 2 etape 

 Nr. participanti: 60   
Descriere: Este ocazia care reuneste toti instructorii din 

regiune pentru o serie de training-uri, axate mai ales pe administrarea unui club de dezbateri si 

perfectionarea in arbitraj. Din anul 2017 include modulul de dezbateri, cel de pedagogie, training pe 

comunicare si training de club nou. Este intalnirea principala de aliniere la viziunea asociatiei a 

cluburilor afiliate. 

12 competiții (dezbateri și public speaking) pentru elevi începători și avansați și studenți 

Victor Emanuel Beteringhe (președinte executiv), Adrian Mălăieș-Popescu( director executiv), Cosmin 

Cristea (coordonator elevi), Alina Stănescu (asistent coordonare elevi), Andra Banu(asistent coordonare 

elevi), Ilinca Țurcan (coordonator PR&grafică), Monica Ureche(junior grafică și design), Andrei Tănăsescu 

(coordonator IT), Andreea Moldovan (coordonator WS), Alexandru Dănescu (coordonator junior WS), 

Cătălina Tatu (coordonator junior WS) 

http://ardor-muntenia.ro/


 

 
 

 Asociația de Educație Socială (AES) 

 Asociația de Educație Socială reprezintă o organizație non-guvernamentală născută 

din dorința unor tineri implicați în activitatea de dezbateri atât de a dezvolta acest 

program în regiunea prahoveană, cât și de a susține mișcarea de dezbateri la nivel 

național, și este o  inițiativă de tip “grass-roots”, venită din partea tinerilor pentru a 

ajuta alți tineri. „În anul 2017, am  investit în încercarea de crește gradul de retenție al elevilor în cluburile 

de dezbateri și în continuarea dezvoltării evenimentelor organizate.” (Alin Postolache, președinte) 

Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se numără: 

Câmpina Impromptu Open 2017 
 Perioada de desfasurare: 11-14 august 2017 

 Tipul evenimentului:  Competitie de elevi doar cu runde 
impromptu 

 Nr de participanti: 130 (28 echipe x 3 liceeni, 32 arbitri, 2 persoane 
în echipa de organizare, 3 CA + TAB, 15 voluntari) 

Descriere: În perioada 11-14 august, la Colegiul Național „Nicolae 

Grigorescu” s-a desfasurat a 3-a editie a competitiei, ce a adunat 84 de 

participanti liceeni ce au dezbatut la Campina in 6 runde impromptu, 

semifinale si finala. 

Echipa de CA a fost formata din Ada Ionescu si Oana Luca. Finala a fost 

dezbatuta intre ARGO Y (Valentin Zamfir, Ioana Stanciu si Victor Ion) si 

FCW in ADN (Vlad Obreja, Razvan Visoiu si Ioana Maxineanu). 

Printre moțiuni: 

 AP ar pedepsi echipele sportive/sportivii pentru 
comportamentul violent al fanilor lor (ex: depunctare, 
suspendare, interzicerea de a mai participa la anumite 
competitii sportive etc.) 

 Un mutant este un om care poseda Gena X, ceea ce ii permite 
sa dezvolte natural puteri sau abilitati considerate 
"superumane". In cazul aparitiei genei X, AP ar dezactiva-o in 
toti copiii nenascuti 

 AP crede că NATO ar trebui să excludă membrii care nu ating 
obiectivul de cheltuieli pentru apărare prevăzut de organizație. 
(semifinală)  

 

 

4 competiții de dezbateri pentru elevi începători și avansați și studenți 

Alin Postolache (președinte), Oana Luca, Mădălina Voinea (coordonatori), Monica Ureche (grafică și 

design) 

https://www.facebook.com/AESdebate/


 

 
 

 Asociația Română pentru Gândire și 
Oratorie (ARGO Debate) 

 ARGO a fost înființată ca asociatie în anul 2009 pe bazele tradiției de 20 de ani a 

clubului ARGO înființat în cadrul Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești de 

către doamna profesoară Simona Mazilu în anul 1994. Coordonează activitatea a 

nouă cluburi dedezbateri în trei orașe diferite și organizează anual cinci evenimente 

de profil. „În 2017, eforturile noastre au fost direcționate către consolidarea relațiilor instituționale, atât cu 

partenerii care găzduiesc cluburile de dezbateri, cât și cu Inspectoratul Județean Prahova. Aceste relații au 

fost preluate cu succes de o nouă generație de traineri și coordonatori voluntari. Din punct de vedere 

competițional, am fost onorați să organizăm pentru prima dată Forumul Național de Dezbateri Academice.” 

(Șerban Pitic, președinte) 

Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se 

numără: 

Formul Național de Dezbateri Academice 2017 
 Perioada de desfasurare:   23-28 august 2017 

 Tipul evenimentului:  Forumul Național de dezbateri, 
organizat în anul 2017 de ARGO. Eveniment ARDOR 
organizat anual de câte una dintre asociațiile 
membre. 

 Nr de participanti:  350 de participant 
Descriere: Evenimentul a adunat elevi din vasta majoritate a cluburilor de dezbateri din țară, din toate 

regiunile dar și din Republica Moldova. Prin FNDA 2017, ARGO a angrenat instituții și resurse din cadrul 

comunității locale din județul Prahova, evenimentul fiind realizat prin aportul Inspectoratului Școlar 

Județean, Consiliului Județean Prahova , Colegiului Național Nichita Stănescu Ploiești și a Liceului 

Tehnologic și de Servicii Sfântul Apostol Andrei dar pe lângă aceștia și firme locale ce au sponsorizat 

evenimentul. FNDA 2017 a fost o ocazie foarte bună pentru sudarea echipei de voluntari ARGO care  a 

dat dovadă de o capacitate extraordinară de a se organiza și de a duce la bun sfârșit un eveniment de 

talie națională.  

ARGO Open 2017 
 Perioada de desfasurare: 20-24 aprilie 2017 

 Tipul evenimentului: Competitie internationala elevi 

 Nr de participanti:  160 
Descriere: Competitia internationala organizata in fiecare an are drept beneficiari debaterii din 

formatul WS din afara tarii care doresc sa dezbata diferite teme de actualitate la un nivel inalt. 

7 competiții de dezbateri pentru elevi începători și avansați și studenți 

Șerban Pitic (Președinte), Mihai Tonsciuc (Director Executiv), Andrei Coman (Manager Evenimente), 

Miruna Dumitrache (PR Manager), Bogdan Petrini&Deniz Erdogan (Logistics Manager), Vladimir Nistorică 

(Event&HR Manager), Ștefan Pușcașu (Club Manager), Alexia Radu (Târgoviște Team Manager), Andrei 

Olaru (ARGO Media Team Coordinator) 

http://argodebate.ro/


 

 
 

 ARDOR Transilvania 

 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. „Anul 2017 a fost 

pentru ARDOR Transilvania un an marcat de o mentinere a dezvoltarii avute 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. Dezvoltarea a multiple proiecte 

precum EduOpen, in parteneriat cu asociatii universitare (OSUBB) a deschis noi orizonturi si a crescut 

considerabil numarul beneficiarilor studenti ai asociatiei.” (Emil Mesaroș, președinte) 

Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se numără: 

BBU Open 2017 
 Perioada de desfasurare: 7-9 iulie 2017 

 Tipul evenimentului: Competiție de stidenti, engleza, BP 

 Nr de participanti: 122 (32 de echipe x 2 debateri, 18 arbitri, 4 
persoane în echipa de organizare, 6 CA + TAB, 20 voluntari) 

 CA Team: Monica Forman, Daniel Berman, Daan Welling, Duncan 
Crowe, Andreea Iordachescu 

Descriere: Competiția s-a desfășurat în Cluj, la Liceul Teoretic Nicolae 

Balcescu. Cazarea a avut loc la Hotel Delaf, Alesiv si Zimbru. Taxele de 

participare au fost de 25 de euro fără cazare 45 euro pentru patru nopți de 

cazare. Sistemul de inscriere a fost Open. Câștigători ai competiției au fost: 

Belgrade University - Ilija Ivanišević and Janko Djordjevic, iar la vorbitori 

Alex Moise (CEU).  

Printre moțiuni: 

 This House would give authority over medical decisions regarding children to doctors rather than 
parents 

 This House regrets the overwhelming representation in popular culture of artistic characters as highly 
intelligent or genius (e.g. “Rain Man”, “Girl with the Dragon Tattoo”, “The Big Bang Theory”, “Mr. 
Robot”) (Semifinala) 

 This house regrets the trials held by Jewish Holocaust survivors, residing in the displaced people 
camps in Europe after the Second World War, against fellow Jewish residents suspected of 
collaborating with the Nazis (Members of the Judenrat, Kapos, those in charge of blocks in death 
camps, etc) (finala) 

 

4 competiții de dezbateri pentru elevi și studenți, în limba română și în limba enegleză 

Emil Mesaroș (președinte), Bogdan Stupariu (director executiv) 

https://www.facebook.com/ardor.transilvania/


 

 
 

 Asociația pentru Comunicare, Oratorie, 
Retorică și Dezbateri (ACORD) 

ACORD este în proces de schimbare a identității. Cunoscută până în 2017 

drept CDAIS, organizația a fost inițial club de dezbateri, la începuturile 

mișcării de dezbateri în Romania. În 2005 a obținut personalitate juridică, iar 

de câțiva ani este afiliat direct la ARDOR și funcționează ca asociație la care se 

pot afilia alte cluburi din regiune (nu doar din Iași). „În 2017 asociația s-a axat pe standardizarea activitatii 

cluburilor afiliate si pe crearea unui cadru comun de colaborare. O data cu tranzitia spre un nou nume si o 

noua identitate, asociatia isi doreste sa devina mai descentralizata si sa ofere cluburilor afiliate din ce in ce 

mai mult posibilitatea de a influenta in bine activitatea de dezbateri din regiune.” (Genoveva Cerchez, 

președinte) 

Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se numără: 

Iași Open 2017 

 Perioada de desfasurare: 11-12 Februarie 2017 

 Tipul evenimentului:  Competitie elevi in limba romana 

 Nr de participanti: 172 (40 echipe x 3 liceeni, 34 arbitri, 18 persoane in echipa de organizare) 
Descriere: Competiție organizată de clubul Word Up Debate în parteneriat cu ACORD, a reunit 40 de echipe 

din București, Ploiești, Caracal, Câmpulung Moldovenesc, Brașov și Iași. Competitia a avut 4 runde 

preliminare (din care 2 pe moțiuni pregătite și 2 pe moțiuni impromptu) și 3 runde eliminatorii (din care 2 

pe moțiuni impromptu și una pe o moțiune pregătită). 

Printre moțiuni: 

 AP crede ca noile media ar trebui sa se supuna 
unei legislatii cu privire la continut de tipul celei 
aplicate pentru media traditionala, atat scrisa 
cat si audiovizuala (probarea afirmatiilor, 
echidistanta etc. 

 AP crede că statul are obligația de a oferi 
învățământ universitar gratuit tuturor 
cetățenilor calificați și doritori. (Sferturi de 
finala) 

 AP ar garanta un salariu minim pe economie 
pentru parinti casnici, indiferent de genul 
acestora. (Semifinale)  

4 competiții de dezbateri pentru elevi începători și avansați 

Genoveva Cerchez (președinte), Liviu Gajora (coordonator), Cezar Manea (trining și curriculum), Andrei 

Cioromila (financiar și parteneriate), Ștefana Popa (media și promovare), Marian Morosac (coordonare 

studenți) 

https://www.facebook.com/acord.ro/
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AFILIERI 

ARDOR este membră 

 

 

 

 

COORDONATORI ASOCIAȚII REGIONALE 

Șerban Pitic 
Președinte 

ARGO Debate 

Alin Postolache 
Președinte 

AES 

Adrian Mălăieș 
Director 

Executiv 

Emil Mesaroș 
Președinte 

ARDOR 

Alexandru Gurban 
Președinte 

ACDV 

Liviu Gajora 
Președinte 

ACORD 

Emanuel Beteringhe 

Președinte 

Nae Șovăială 

Director de training 

Augustina Vasile 

Coordonator PR 

Oana Constantin 

Coordonator Financiar 

Bianca Cone 

Ofițer Administrativ 

Andrei Scurtu 

Coordonator Financiar 
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PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI 

Romanian-American Foundation este 
alături de noi de foarte mult timp, ne-a 
sprijinit proiectele și a ajutat Asociația 
să crească. În prezent, abia am încheiat 
cel mai mare proiect a organizației de 
până acum – Debate as an Educational 
Tool – și am început cel de-al doilea 
proiect de această anvergură – Debate 
Education Network 2.0 – ambele 
finanțate de RAF. 

ARDOR a fost partener 
strategic al 
Ministerului Educației 
la începutul proiectului 
Tinerii Dezbat, un 
proiect care nu ar fi 
putut exista fără 
sprijinul partenerilor 
noștri. 

Atât ediția din 2017 cât și ediția din 2018 a Taberei de Leadership pentru Profesori sunt realizate 

De-a lungul timpului am mai avut alături ca 
sponsori sau parteneri: 



 

 
 

 

 

 

VĂ MULȚUMIM! 

ardordebate 

ardornational 

ardor.org.ro 

https://www.facebook.com/ardordebate/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/ardornational
http://ardor.org.ro/
http://ardor.org.ro/

