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Comunicat de presa

Dl. prof. univ dr. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, a participat la Forumul Societatii
Civile din Zona Marii Negre, organizat la Ankara, la data de 1 mai, 2013.
Forumul a prilejuit reuniunea reprezentatilor diferitelor organizatii neguvernamentale din
Azerbaijan, Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, Romania, Rusia, Serbia, Turcia si
Ucraina. La lucrari au participat si reprezentantii mai multor agentii si organizatii guvernamentale
cu atributii legate de cooperarea si sprijinirea activitatilor societatii civile din regiune.
Discutiile si dezbaterile au fost legate subiecte de interes comun, de posibilitatile de cooperare, de
schimburi de bune practici si aspecte organizatorice.
In alocutiunea sa, dl. prof. Mamut s-a referit la valorile societatii civile centrate pe solidaritate,
voluntariat, activism, care de multe ori nu pot fi cuprinse in structura programelor de studii. Din
aceasta perspectiva, colaborarea dintre Universitati si societatea civila poate sa ofere studentilor
noi oportunitati de afirmare, de formare de atitudini si de implicare activa in societate. In acelasi
timp, dl. prof. Mamut a subliniat potentialul urias de competente existent in cadrul Universitatilor
si a exprimat disponibiltatea ca RUMN sa dezvolte o serie de proiecte cu organizatiile societatii
civile, constand in activitati de instruire, studii pe diferite teme de interes comun sau activitati de
sensibilizare cu implicarea studentilor si cadrelor didactice.
Cu prilejul participarii la lucrarile Forumului, dl. prof. Mamut a avut o serie de intrevederi cu
oameni politici si de stat.
La intrevederea cu dl Cemil Cicek, Presedintele Parlamentului Republicii Turcia, dl. prof. Mamut,
a prezentat colaborarea pe care RUMN o are cu delegatia turca la APOCEMN, condusa de dl. dr.
Ismail Safi, multumind pentru sprijinul pe care comunitatea politica din Turcia o acorda
organizatiilor neguvernamentale. De asemenea, s-a mentionat importanta infiintarii Academiei
Societatii Civile, la care RUMN poate avea o contributie importanta prin derularea de proiecte si
activitati de interes regional.
La intrevederea cu dl. Vice Prim Ministru Bulent Arinc, a fost evocata colaborarea dintre RUMN
si OCEMN precum si vizitele pe care dl. Arinc le-a efectuat in Romania.

La intrevederea cu dl. Vice Prim Ministru Bekir Bozdag s-au discutat aspecte legate de proiectul
centrului pentru tineret pe care RUMN il dezvolta in colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite
la Simferopol. Guvernul Republicii Turcia va asigura fondurile necesare pentru aceasta investitie.
Ca urmare a dezbaterilor din cadrul forumului, RUMN va organiza in luna iulie 2013, la
Bucuresti un atelier de lucru pe tema impactului si oportunitatilor oferite de tehnologiile
informatice si de comunicare asupra modului de structurare a societatii civile.

