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Direcția Generală 
Anticorupție (DGA), prin 
Direcția Anticorupție pen-
tru Municipiul București și 
Județul Ilfov (DAMBJI), în 
parteneriat cu Ministerul 
Tineretului și Sportului, 
Asociația Pro Democrația, 
Inspectoratul Școlar al 
Județului Ilfov și Primări-
ile Buftea, Măgurele, Vo-
luntari, Brănești și Vidra, 
din județul Ilfov, a deru-
lat, în perioada ianua-
rie-martie a.c., proiectul 
de educație anticorupție 
destinat liceenilor - ”Arta 
de a fi integru” . 

În cadrul proiectu-
lui, ofițerii de prevenire ai 
DGA – DAMBJI, în parte-
neriat cu mai multe licee 
de pe raza județului Il-
fov, au susținut o serie de 
ore anticorupție, având 
ca obiectiv principal edu-
carea anticorupție a tine-
rei generații, promova-
rea intoleranței față de 
corupție și formarea unui 
comportament integru.

Tinerii au fost 
”provocați” la 
concurs

În acest mod, peste 
2.000 de elevi ai unităților 
de învățământ din 
localitățile Buftea, Măgu-
rele, Voluntari, Brănești 
și Vidra și-au însușit 
informațiile potrivite pen-
tru abordarea unui com-
portament integru. Pe 
timpul activităților, lice-
enii au fost informați cu 
privire la necesitatea de 
a adopta o atitudine pro 
anticorupție, în sensul de 
a înțelege că fac parte din 
generația schimbării, o 
generație care nu mai to-
lerează  implicarea în ac-
te de corupție.

Dincolo de partea te-
oretică, în cadrul pro-
iectului, tinerii au fost 
“provocați” la un con-

curs structurat pe trei 
secțiuni: desen/pictură, 
poezie/eseu, film/foto, în 
cadrul căruia au avut li-
bertatea de a ilustra vizi-
unea lor asupra unei  lumi 
corecte, sănătoase, în ca-
re își doresc să trăiască. 
La campanie au partici-
pat 8 licee ilfovene: Li-
ceul Tehnologic ”Dumitru 
Dumitrescu” – Buftea, Li-
ceul Teoretic ”Horia Hu-
lubei”- Măgurele, Liceul 
Tehnologic ”Nicolae Băl-
cescu” – Voluntari, Lice-
ul Teoretic ”Traian Lales-
cu”- Brănești, Liceul Teh-
nologic ”Cezar Nicolau” 
– Brănești, Colegiul Sil-
vic ”Theodor Pietraru”- 
Brănești, Liceul Teoretic 
”Alexandru Rosetti” – Vi-
dra, Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox ”Sfânta Fi-
loftea” Brănești.

Elevii acestor licee 
au realizat materiale prin 
care au transmis mesa-
je menite să demonstreze 
că au înțeles importanța 
informării lor, cu privire la 
valorile fundamentale ne-
cesare unei societăți să-
nătoase, de care ei au ne-
apărată nevoie pentru a 
crește și a se dezvolta, dar 
și pentru a conștientiza 
cetățenii și funcționarii 
publici cu privire la nece-
sitatea abordării unei ati-
tudini proactive în preve-
nire și combaterea fapte-
lor de corupție.

Din cele 72 de lucrări 
înscrise la trei secțiuni: 
film/fotografie; eseu/po-
ezie și desen/pictură, ju-
riul a selectat 10 cele mai 
bune lucrări, respectiv 
câte trei lucrări pe fiecare 
secțiune, excepție pentru 
secțiunea desen/pictură, 
unde au fost selectate 4 
lucrări (2 lucrări clasân-
du-se pe locul III).

La evenimentul or-
ganizat la Buftea pentru 
a marca finalul proiectu-

lui, au fost prezentate ce-
le mai bune materiale de 
prevenire a corupției re-
alizate în cadrul concur-
sului (desene, filmulețe, 
fotografii, poezii, ese-
uri) de către liceeni, iar 
lucrările au fost admi-
rate de reprezentanți ai 
Inspectoratului Școlar 
Județean Ilfov, Asociației 
Pro Democrația, Primării-
lor Buftea, Măgurele, Vo-
luntari, Vidra și Brănești, 
profesori și tineri implicați 
în proiect. Cu această 
ocazie a fost prezentat și 
un moment cultural-artis-
tic susținut de Ansamblul 
Artistic ”Doina Ilfovului”, 
Buftea, și Trupa de teatru 
”Strict Secret” a Acade-
miei de Poliție ”Alexandru 
I. Cuza”, București. 

Tabără de Etică și 
Integritate

Cei 72 de elevi parti-
cipanți la concurs vor 
avea ocazia să aprofun-
deze temele din proiect 
la Școala Națională pen-
tru Democrație, ediția a 
VII-a, care va pune ac-
centul pe Etică și Integri-
tate. Tabăra va avea loc 
în perioada 2-9 august 

2018 în Pădureni, județul 
Covasna, eveniment or-
ganizat de Asociația Pro 
Democrația și Direcția 
Județeană pentru Sport 
și Tineret Covasna.

Lucrările care au 
obținut locul I, de la fie-
care secțiune din concurs 
sunt: Secțiunea film/
foto - Albulescu Claudia 
și Gheorghiu Alexandru, 
Liceul Tehnologic ”Du-
mitru Dumitriu”, din Buf-
tea; Secțiunea desen/
pictură - Borcan Floren-
tina Denisa, Liceul Teo-
retic ”Alexandru Rosetti”, 
din Vidra; Secțiunea 
eseu/poezie - Puică 
Florentina, Seminarul Te-
ologic Liceal Ortodox ”SF. 
Filofteia”, din Brănești - 
Corupția sufletului uman.

”Ne bazăm pe 
voi!”

Comisar șef Costela 
Hostinar, șeful Serviciului 
Prevenire și Relații cu Pu-
blicul, din cadrul Direcției 
Anticorupție pentru Muni-
cipiul București și Județul 
Ilfov, a declarat la deschi-
derea evenimentului orga-
nizat la Buftea: ”Am înce-
put proiectele în județul Il-

fov în urmă cu un an, dar 
surpriza a fost în proiec-
tele defășurate de voi, cu 
sprijinul profesorilor, căro-
ra le mulțumesc, pentru 
că au ieșit materiale ex-
traordinar de frumoase, 
pe care vrem să le facem 
publice. Vă încurajăm să 
vă implicați în continuare. 
Fără voi societatea nu va 
avea același curs. Sunteți 
cei care urmați, generația 
care tot timpul trebuie să 
schimbe ceva. Și noi am 
fost, la rândul nostru, nu 
am putut face decât ce-
ea ce vedeți în societate, 
dar ne bazăm pe voi. Ne 
rămâne să vă informăm, 
să vă instruim și să vă aju-
tăm. Acum, că ați aflat ce 
înseamnă corupția și cum 
puteți să o stopați,  tre-
buie să vă implicați, să vă 
opuneți ei, să duceți lucru-
rile mai departe! Ne ba-
zăm pe voi și vă încurajăm 
să continuați toate pro-
iectele care vin în liceele 
voastre, să ne fiți alături.”

Subcomisarul de poli-
ție Cazan Ion și-a expri-
mat speranța că tine-
rii nu au tratat activita-
tea proiectului doar ca pe 
un concurs, iar mesaje-
le pe care le-au transmis 
le vor rămâne și la inimă, 
iar mai departe vor aplica 
în viață tot ce au vrut să 
transmită prin mesajele 
pe care le-au făcut. ”Sper 
ca și pe viitor să colabo-
răm și voi, ca tineri, să fiți 
ariergarda noastră în lup-
ta cu acele mentalități, cu 
acei oameni care conside-

ră că încă mai pot rezolva 
probleme dând șpagă”, a 
precizat subcomisarul.  

Viceprimarul orașului 
Buftea, Alexandru Vai-
da, a declarat: ”Un co-
pil se naște cu sufletul 
ne corupt. El nu este co-
rupt, dar este coruptibil și 
atunci copilul trebuie aju-
tat prin modele, prin va-
lori, să nu calce pe partea 
corupției. De aceea, în 
educație trebuie aplicate 
metode diferite. Unii con-
sideră că libertatea abso-
lută este cea mai bună. 
Eu consider că libertatea 
trebuie îngrădită de niște 
reguli foarte bune și când 
aplicăm acele reguli, care 
pot fi și coercitive, copi-
ii cresc în așa fel încât se 
integrează. Un alt pilon 
în educație este mode-
lul pe care îl văd copiii la 
cei mari. Modele pe care 
noi le vedem în prezent, 
aș încerca să vă îndemn 
ca pe majoritatea acesto-
ra să le priviți în sens ne-
gativ. Adică nu faceți ca 
ei, pentru că societatea 
română, din păcate atât 
societatea postdecem-
bristă cât și cea interbe-
lică, a avut acest flagel al 
corupției bine implemen-
tat și au fost mișcări ex-
tremiste care au dus la 
un haos social. De aceea, 
mă bucur că ați plecat pe 
această cale a educației, 
care cere un efort. Acest 
efort vă va fi răsplătit vo-
uă și urmașilor voștri. Veți 
avea o țară în care vă veți 
bucura să trăiți”. 

Proiectul de educație anticorupție ”Arta de a fi Integru”, la final

Educația non-formală prinde contur tot mai 
mult, chiar și pe subiecte sensibile și complexe 
cum este Corupția. Direcția Anticorupție pentru 
Municipiul București și Județul Ilfov și Asociația 
Pro Democrația au organizat marți, 29 mai, 
la Centrul Cultural Buftea, evenimentul de 
decernare a premiilor concursului cu tema ”Arta 
de a fi integru”. Ca urmare, 72 de elevi din 8 
licee ilfovene vor participa la Școala națională 
pentru democrație, ediția a VII-a, cu tema ”Etică și 
integritate”, ce va fi organizată în luna august, în 
localitatea Pădureni, județul Covasna.

Cristina NedelCu

72 de liceeni ilfoveni vor petrece o săptămână la Școala națională 
pentru democrație, de la Pădureni, județul Covasna

Iuliana Iliescu, manager 
proiecte Asociația Pro 
Democrația și comisar șef 
Costela Hostinar

Subcomisar de 
Poliție Ion Cazan Liceeni premiați în proiectul ”Arta de a fi integru”

Viceprimarul 
Alexandru Vaida

Tinerii câștigători vor merge în 
tabără la Pădureni

Ansamblul artistic "Doina 
Ilfovului"

Scenete de teatru cu tematică anticorupție 
puse în scenă de trupa ”Strict secret”


