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ASPYRE

I. INTRODUCERE

Majoritatea dintre noi știm cât este de important să 
ne implicăm în comunitate și să devenim cetățeni 
activi, astfel încât să trăim într-o comunitate 
așa cum ne dorim. Însă, câți dintre noi știm ce 
înseamnă aceste concepte și, mai ales, cum le 
putem pune în aplicare?
Manualul pe care îl ai în fața ta vine în ajutorul tău, #tânărcareschimbălumea, 
pentru că noi vrem să te ajutăm să te implici. El a fost conceput de tineri dornici de 
schimbare, iar împreună cu tine, putem să facem lumea mai bună. Așa că, ce mai 
aștepți? Alătură-te nouă în această călătorie!

Pe parcursul lecturii, vei învăța ce înseamnă democrația, cum construim 
comunitatea potrivită, care ne sunt drepturile, dar și responsabilitățile, și cum ne 
putem asigura că principiile democratice sunt puse în aplicare.

Acest manual vine în sprijinul tuturor tinerilor care doresc să se implice în societatea 
în care trăiesc. Tinerii sunt viitorii adulți. Este foarte important să înțelegeți și să 
puneți în aplicare instrumentele democratice pe care le dețineți datorită faptului că 
sunteți cetățeni ai unui stat.

Manualul vă va oferi exemple clare, dar și posibilitatea de a rezolva exerciții 
împreună cu colegii sau grupul vostru de prieteni, astfel încât să vă bucurați 
împreună de povestea lecturii.

— Tanasă-Cozdreanu Diandra-Ioana, Președinte SSSP



II. DEMOCRAȚIA
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Pentru a te implica eficient în comunitatea ta și, 
mai ales, pentru a deveni un cetățean activ, noi 
credem că principalul concept pe care trebuie să-l 
înțelegem este democrația.
Noi avem încredere că tu deja știi că democrația reprezintă un aspect pozitiv pentru 
țara în care tu locuiești, dar haide să povestim mai multe despre el, mai ales că vei 
avea parte de multe surprize și exerciții interactive în această aventură alături de noi.

Vei observa că TU ai un rol extrem de important în societate, acela de cetățean. 
Însă, nu este suficient să fii un cetățean, dacă nu ești un cetățean activ.

,,Democrația este 
puterea poporului 

bine informat”
Alexis de Tocqueville
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CE ESTE DEMOCRAȚIA?

Statul român are grijă de cetățenii săi, pentru că este un stat democratic. Ce 
înseamnă mai exact acest lucru? Cuvântul „democrație” provine din cuvântul 
grecesc „demokratia”, de la demos – popor și kratos – putere.

Pe scurt, democrația înseamnă 
puterea poporului, puterea noastră ca 
și cetățeni ai unui stat.

În anul 1863, Abraham Lincoln definea democrația ca fiind „guvernarea oamenilor, 
de către oameni, pentru oameni”, adică:

1. Puterea provine de la noi, oamenii – poporul fiind suveran.

2. Puterea este exercitată fie prin reprezentanți (democrația 
reprezentativă) sau direct de către cetățeni (democrația directă).

3. Puterea există pentru a respecta binele comun, al întregii comunități.

Așa cum reiese din definiții, statul se află în slujba cetățeanului, iar factorii de 
decizie, sunt aserviți cetățenilor, decidenții fiind reprezentanții noștri în instituțiile 
statului.
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Democrația este o formă de guvernare care are la bază valori și principii 
democratice, care trebuie respectate de fiecare actor (politic, social) în parte, având 
diferite elemente care constituie o democrație constituțională:

1. Legea fundamentală a României este Constituția în care sunt 
stipulate toate drepturile și îndatoririle cetățenești, dar și rolul celor 
trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească;

2. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Din anul 1990 
am devenit un stat democratic, 4 ani mai târziu, am ratificat 
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților, Carta 
pe care fiecare dintre noi trebuie să o respectăm. Astfel, drepturile 
cetățenești sunt împărțite în două categorii: drepturi absolute (dreptul 
de a nu fi supus pedepsei cu moartea, dreptul de a nu fi supus 
sclaviei sau torturii și pedepselor inumane sau degradante) cărora 
nu li se pot prevedea excepții de derogare și drepturi relative (dreptul 
la libertate, libertatea de exprimare, dreptul la alegeri libere), adică 
acele drepturi care pot fi limitate în condiții expres prevăzute de lege.

3. Existența separației puterilor în stat, deoarece puterea trebuie să fie 
împărțită, astfel încât să nu existe în mâna unei singure persoane/ 
autorități. Gândește-te, dacă puterea ar fi în mâna unei singure 
persoane ce ar face? Ar abuza de faptul că are putere și nu ar mai 
respecta drepturile celorlalți.

COMPARAȚIA CU ALTE REGIMURI 
NEDEMOCRATICE

Știai că în lume există și alte regimuri care sunt nedemocratice? Dacă democrația 
îți respectă anumite drepturi și te face să respecți anumite responsabilități, ei bine, 
regimurile nedemocratice se bazează pe puterea în mâna unei singure persoane, 
iar drepturile cetățenilor nu sunt respectate. Așa-i că te simți norocos că trăiești 
într-o democrație?
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DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ

Știai că România este membră a Uniunii Europene?

Pe lângă noțiunea de stat care înseamnă organizația care deține monopolul 
asupra unor servicii pe teritoriu delimitat de frontiere, considerăm că trebuie să fii 
la curent și cu Uniunea Europeană care este o uniune politică și economică a 27 
de state membre, printre care și România. Ideea de națiuni unite printr-o uniune a 
fost promovată încă de la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, văzută ca o 
critică adusă naționalismului și extremismului apărut în urma războiului. Astfel, încă 
de atunci s-a discutat despre uniunea statelor europene, iar noțiunea de Uniune 
Europeană a fost înființată prin Tratatul de la Maastricht (1993).

România a devenit membră a Uniunii Europene în anul 2007, fiind și prima țară din 
Europa centrală și de est care a avut legături cu Comunitatea Europeană. Acest fapt 
a însemnat pentru noi posibilitatea de a avea legături strânse cu alte state europene 
dar, mai ales, posibilitatea ca cetățenii să devină cetățeni europeni, lucru extrem de 
important pentru țara noastră.

TIPURILE DE DEMOCRAȚII

Democrația îmbracă diferite forme, oferind astfel diferite tipuri de reprezentare și 
libertăți ale cetățenilor.

1. Democrația directă
Cea mai veche formă a acesteia este democrația directă, regăsită în 
Grecia antică. Sub această formă, cetățenii exercită puterea în mod 
direct, ei fiind cei care iau deciziile.



6ASPYRE

2. Democrația participativă
O altă formă este reprezentată de democrația participativă, care 
înseamnă participarea activă a cetățenilor în comunitate, cetățenii 
fiind implicați în procesul decizional. Acest principiu se regăsește, 
de asemenea, în Grecia antică, unde cetățenii erau chemați să-și 
expună părerea cu privire la legile cetății.

Chiar dacă în România nu există o democrație participativă în 
adevăratul sens al cuvântului, principiile acesteia se regăsesc tot mai 
des în crearea de politici publice și dezvoltarea diferitelor comunități. 
De exemplu, la nivelul municipiului Cluj- Napoca există proiectul 
de bugetare participativă, unde ideile și inițiativele cetățenilor se 
transformă în proiecte pentru comunitate.

3. Democrația reprezentativă
Statul nostru se bazează pe principii ale democrației reprezentative, 
adică cetățenii au rolul de a-și delega reprezentanții în diferite 
instituții ale statului. Acest demers se face prin mersul la vot, 
când, odată la patru, respectiv cinci ani, ne alegem deputații și 
senatorii, Președintele României, primarii, consilierii locali, consilierii 
județeni și președinții de Consiliu Județean. Astfel, prin democrația 
reprezentativă, alegerile oferă legitimitate reprezentanților de a 
decide în locul și în numele poporului, pentru o anumită perioadă, 
ulterior organizându-se noi alegeri.
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ROLUL NOSTRU ÎN COMUNITATE

Rolul nostru în societate este de a ne implica în comunitate, astfel încât să avem 
parte de bunăstare și de a crește calitatea vieții prin deciziile pe care le oferă 
decidenții politici.

Cum putem face asta?

Votul - metoda prin care putem spune ce 
avem de spus
Votul este cel mai important instrument pe care-l deținem ca și cetățeni ai unui stat 
democratic. Astfel, prin vot, poporul își va alege reprezentanții care îi vor reprezenta 
pe o anumită perioadă de timp. Pe scurt, votul este modul prin care poporul 
participă la actul de guvernare.

Conform articolului 36 din Constituție, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, 
cetățenii dobândesc dreptul la vot.

Foarte important de reținut este faptul că, pe lângă faptul că votul este un drept, 
trebuie să îl tratăm ca pe o responsabilitate. Responsabilitatea cetățenească este 
de a ne exprima votul, astfel încât să punem în funcție reprezentanți competenți 
care să ne ofere politicile publice și legile relevante pentru întreaga societate.

În România, avem diferite tipuri de alegeri, în funcție de ce reprezentanți alegem.

Tipuri de alegeri

ALEGERILE PREZIDENȚIALE
Odată la cinci ani, cetățenii cu drept de vot participă la alegerea Președintelui țării. 
Acest tip de alegeri se poate desfășura fie într-un singur tur de scrutin, fie în două 
tururi. Astfel, în urma primului tur de scrutin, dacă niciun candidat nu îndeplinește 
majoritatea absolută, adică cel puțin 50%+1 din voturi, se va organiza al doilea tur 
de scrutin, unde vor participa primii doi candidați.
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Președintele țării face parte din puterea executivă, el având rolul de a reprezenta 
statul român pe plan extern, fiind și garantul independenței naționale, al unității 
și al integrității teritoriale a țării. De asemenea, poate dizolva Parlamentul, după 
consultarea Camerei Deputaților și a Senatului, dacă Parlamentul nu a acordat 
votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima 
solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură 
(articolul 89 din Constituție).

ALEGERILE PARLAMENTARE
Odată la patru ani, cetățenii votează în mod direct reprezentanții din Parlament. 
Parlamentul este bicameral, fiind format din Camera Deputaților și Senat. Membrii 
Parlamentului sunt aleși prin sistem proporțional, adică, există câte un deputat la 
70.000 locuitori și un senator la 160.000 de locuitori. De aceea, în funcție de câți 
cetățeni există în localitatea ta, vei avea un anume număr de deputați și senatori. 
Important de reținut este că Parlamentul reprezintă puterea legislativă, adică 
parlamentarii sunt cei care scriu, propun și adoptă legi pentru cetățeni.

ALEGERILE EUROPARLAMENTARE
Faptul că România este membră a Uniunii Europene, ne oferă posibilitatea de a 
avea reprezentanți în Parlamentul European, numiți europarlamentari.

Alegerile europarlamentare ne oferă posibilitatea de a desemna reprezentanți 
care să ne apere interesele la nivel european. În ceea ce privește alegerile 
europarlamentare din România, există o singură circumscripție electorală cu 
reprezentare proporțională, ceea ce înseamnă că numărul de europarlamentari 
aleși ai fiecărui partid politic depinde de numărul de voturi obținut de fiecare partid 
în parte.

Rolul Parlamentului European este multiplu, adică elaborează și adoptă acte 
legislative, dar și votează acorduri comerciale între state, verifică dacă banii Uniunii 
Europene sunt cheltuiți justificat și supraveghează alte instituții ale UE.  
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Dreptul de a candida
Totuși, cine poate candida la aceste tipuri de alegeri? Ei bine, și tu, asta dacă 
îndeplinești anumite criterii și, mai ales, dacă ai vârsta necesară.

Poți candida pentru a fi ales în Camera Deputaților sau în instituțiile administrației 
locale dacă, până în ziua alegerilor inclusiv, ai implinit vârsta de cel puțin 23 de ani.

Pentru a putea candida la funcția de senator trebuie sa fi împlinit vârsta de 33 de 
ani, și pentru a fi ales în funcția de Președinte al României, trebuie să ai vârsta de 
cel putin 35 de ani.

Dreptul de a fi ales este un drept electoral fundamental, pe lângă dreptul de a alege, 
pentru că ne oferă posibilitatea de a îndeplini o demnitate sau funcție electivă în 
stat. Observăm că dreptul de a fi ales este strâns legat de dreptul la vot, deoarece 
pentru a putea fi ales, trebuie să ai dreptul la vot.
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EXERCIȚII

1. Numește câteva caracteristici ale regimurilor nedemocratice și oferă 
câteva exemple de state care au implementat acest regim. Dezbate 
alegerile făcute cu ceilalți participanți la exercițiu.

2. Împreună cu colegii tăi, căutați numele celor care au fost Președinții 
României din anul 1989 până în prezent. 

3. Pe baza diagramei Venn identificați asemănări și deosebiri dintre 
democrație și totalitarism, utilizând lista de concepte de mai jos:

A. Separarea puterilor în stat

B. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

C. Egalitate în fața legii

D. Pluralism politic

E. Economie de piață

F. Promovează statul de drept

G. Naționalizarea bunurilor

H. Ateism

I. Desființarea proprietății private și înlăturarea burgheziei

J. Rasism

K. Antisemitism

L. Naționalism

M. Libertate de exprimare

N. Pluralism

O. Drepturile minorităților

P. Drepturi de vot
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4. Identificați miturile, respectiv informațiile reale cu privire la perioada 
comunistă din România. Discutați, pe baza unor exemple concrete 
(întrebați-i pe bunici, sau informați-vă din cărți autobiografice!) despre 
încălcarea drepturilor și libertăților omului în timpul regimului comunist. 
De ce credeți că mai există încă nostalgici ai perioadei respective? 
Argumentați-vă răspunsurile.

5. Ce înseamnă să sprijini pe cineva, pe alții? Ați desfășurat asemenea 
acțiuni? Cum se numește acest tip de acțiune socială?

A. Vizitați împreună cu clasa un site de voluntariat (alternativ, 
vizionați un videoclip pe aceeași temă) și discutați și decideți cu 
argumente personale care ar fi acțiunile pentru care ați dori să vă 
implicați voluntar.



III. INDIVIDUL
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CE ESTE IDENTITATEA? FACTOR 
DE INCLUZIUNE SAU FACTOR DE 
EXCLUZIUNE?

Este o întrebare bună. ”Identitatea” este o noțiune vastă, dar care se împarte în 
două categorii principale iar odată unite, te definesc pe tine ca om în viața socială 
și în cea personală. Ele sunt: identitatea personală și identitatea socială. Niciunde 
în lume nu se vor identifica două persoane identice, deoarece între oameni există 
numeroase însușiri care îi vor deosebi.

Dezvoltarea identității începe din copilărie, din momentul în care devii conștient de 
ce faci și de ce îți place sau nu; ea se continuă în adolescență și atinge apogeul la 
vârsta adultă, când tu, ca individ, ești conștient de locul tău în societate.

„Capacitatea noastră 
de a ajunge la unitate 

în diversitate va fi 
frumusețea și testul 
civilizației noastre”

Mahatma Gandhi
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Identitatea  
personală

Identitatea  
socială

Identitatea personală este constituită 
dintr-un ansamblu de caracteristici 
ale unei persoane, care îi permite 
să se recunoască pe sine ca individ 
diferit de ceilalți, ca fiind unic, 
autentic, sincer cu el și cu persoanele 
din jurul său.

Ea îți reflectă caracterul, 
comportamentul, felul cum gândești, 
ce atitudine ai față de persoanele 
din jurul tău, dar și în viața de zi cu 
zi; definește și interesele pe care 
tu le ai. Mai mult decât atât, este și 
un concept dinamic, pentru că, pe 
parcursul vieții continui să evoluezi 
ca persoană și acea identitate se 
schimbă în funcție de experiențele 
trăite, interesele sau așteptările noi 
implementate de tine.

Identitatea socială pe de altă parte, 
este aceea potrivit căreia tu, ca 
persoană, ești atras de un anumit grup 
de persoane, poate fi grupulețul de la 
școală (acei prieteni cu care te vezi zi 
de zi), grupul de la muncă, cel de la 
fotbal, familia, etc. Aceste grupuri te pot 
ajuta să te definești ca om sau te pot 
ajuta să-ți falsifici o identitate, punând 
anumite filtre sau măști.

De asemenea, identitatea ta socială 
este de fapt sentimentul de a aparține 
unei anumite comunități. De exemplu, 
dacă practici vreun sport de echipă, vei 
găsi apartenența la echipă, iar acest 
fapt vă va ajuta să câștigați.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CETĂȚEAN  
AL UNUI STAT?

Cetățenia este apartenența legală a unei persoane fizice la un stat, sau mai bine 
zis, legătura dintre tine, ca individ și stat. Legătura aceasta îți conferă drepturi și 
responsabilități care sunt specifice statului a cărui cetățean ești.
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Fiecare om își dobândește cetățenia astfel: 

1. naștere

2. înfiere

3. repatriere

4. acordarea la cerere

Este important de reținut faptul că statul este obligat să își ocrotească cetățenii care 
stau în țară (prin autoritățile publice), dar și pe cei care locuiesc în străinătate (prin 
servicii consulare – consulate sau ambasade).

Imaginează-ți că cetățenia are la bază patru caracteristici în urma cărora poți 
beneficia de anumite drepturi și responsabilități: politică, socială, culturală și 
economică.

CARACTERISTICA  
POLITICĂ

CARACTERISTICA  
SOCIALĂ

Statul, în urma dobândirii cetățeniei, 
îți oferă anumite drepturi și 

responsabilități. De exemplu, 
dreptul de a avea o proprietate.

Se referă la comportamentul între 
indivizi în societate. De exemplu, 

aceasta se poate observa în 
protejarea drepturilor omului, 

educație.

CARACTERISTICA  
CULTURALĂ

CARACTERISTICA  
ECONOMICĂ

Se referă la a fi conștient de Se referă la a fi conștient de 
existența patrimoniului cultural existența patrimoniului cultural 

comun. Aceasta poate fi observată comun. Aceasta poate fi observată 
în acțiuni de protejare a mediului, în acțiuni de protejare a mediului, 
munca împotriva discriminării și a munca împotriva discriminării și a 

rasismului.rasismului.

Existența unei relații între cetățeni 
și piața muncii. Adică, faptul că ești 
cetățean al unui stat îți oferă dreptul 

la muncă.
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În fiecare stat, există două tipuri de persoane: persoanele fizice și persoanele 
juridice.

Persoanele fizice suntem noi, indivizii și ne putem deosebi chiar prin nume 
(numele pe care îl primești la naștere), locul de domiciliu (unde ai locuința 
principală) sau reședința (acolo unde ai locuința secundară) și, mai ales, cetățenia.

Persoanele juridice sunt reprezentate de autorități publice, instituții publice, 
organizații non-guvernamentale, societăți comerciale, ele identificându-se prin 
sediu, denumirea acesteia și naționalitate.

CE ÎNSEAMNĂ CONCEPTUL DE 
NAȚIONALITATE?

În fiecare stat, există două tipuri de persoane: persoanele fizice și persoanele 
juridice.

Persoanele fizice suntem noi, indivizii și ne putem deosebi chiar prin nume (numele 
pe care îl primești la naștere), locul de domiciliu (unde ai locuința principală) sau 
reședința (acolo unde ai locuința secundară) și, mai ales, cetățenia.

Persoanele juridice sunt reprezentate de autorități publice, instituții publice, 
organizații non-guvernamentale, societăți comerciale, ele identificându-se prin 
sediu, denumirea acesteia și naționalitate.

Pe lângă conceptul de cetățenie, trebuie să știi ce înseamnă și naționalitatea.

Dacă cetățenia indică apartenența la un stat (pentru că trăiești în România, ești 
cetățean român), naționalitatea înseamnă apartenența la un popor, la un grup etnic.

Îți aduci aminte că la început am discutat despre faptul că România, începând cu 
anul 2007 este membră a Uniunii Europene? Astfel, din 2007, ne putem numi și 
cetățeni europeni, câștigând anumite drepturi europene: dreptul de a vota și de a fi 
aleși în Parlamentul European, dreptul de a călători într-un alt stat membru doar pe 
baza unui act de identitate etc.
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Minoritatea
Minoritatea este un subgrup de indivizi care este format din mai puțin de o jumătate 
din populație.

Știai că? Într-un stat, există mai multe categorii de minorități: naționale, religioase, 
etnice, sexuale etc. Chiar dacă ei fac parte dintr-o minoritate, au aceleași drepturi 
ca și populația majoritară, iar orice discriminare bazată pe minoritate este strict 
interzisă de lege.

Știai că? Pe lângă populația majoritară și grupuri minoritare, într-un stat putem 
regăsi cetățeni ai altor state care pleacă din țara lor din diferite motive.

Emigranții
Imigranții sunt indivizi care pleacă din țara lor, din proprie inițiativă, într-un alt stat.

Refugiații
Refugiații sunt indivizi care fug din țara lor din cauza unor războaie, conflicte armate 
sau teama de a nu fi persecutați.

Din păcate, în anul 2022, România se confruntă cu un exod al refugiaților ucraineni, 
care au plecat din calea războiului și încearcă să își găsească un refugiu în țara 
noastră.
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DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI. 
ÎNTRE A AVEA DREPTURI ȘI A FI 
RESPONSABIL.

Auzim deseori că există diferențe între minori și majori. Însă, tu știi care sunt 
diferențele?

Orice persoană care are vârsta sub 18 ani este numit copil. Astfel, persoana care 
are sub 18 ani este denumită minor. De asemenea, copiii cu vârsta cuprinsă între 
14-18 ani sunt numiți și adolescenți.

Autoritățile publice acordă o atenție sporită și tinerilor. Aceștia au vârsta cuprinsă 
între 14-35 ani, iar Legea nr.350/2006 subliniază faptul că statul trebuie să sprijine 
activitățile de îmbunătățire a condițiilor necesare integrării socio-profesionale a 
tinerilor.

Atunci când ai vârsta sub 18 ani, ai anumite 
drepturi speciale de care trebuie să 
beneficiezi.
De exemplu, atunci când te naști, ai dreptul la un nume, de a-ți dobândi cetățenia 
și, mai ales, de a fi îngrijit de părinții tăi. Acest drept poate naște și anumite 
responsabilități, ca de exemplu, responsabilitatea de a asculta de părinți și de a-i 
îngriji pe parcursul vieții lor.

Faptul că studiezi, îți oferă dreptul la educație.Totuși, responsabilitatea ta este să 
înveți și să îți faci temele pe care le primești.

,,Orice drept implică o responsabilitate, 
orice oportunitate - o obligaţie, orice 
proprietate - o datorie.”
John D. Rockefeller.
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De asemenea, ai dreptul la îngrijirea medicală corespunzătoare sau așa-numitul 
drept la sănătate, însă ai responsabilitatea să ai grijă de tine, pentru a scade riscul 
de a te îmbolnăvi.

Ai dreptul să fii ascultat și să îți expui punctul de vedere, însă ai responsabilitatea 
de a îi asculta pe ceilalți.

Ai dreptul de a participa la activități culturale și artistice, însă ai responsabilitatea de 
a te implica activ în comunitate, pentru a deveni cetățean activ.

De asemenea, ai dreptul de a nu fi discriminat, deoarece orice persoană trebuie 
să fie protejată împotriva oricărei forme de discriminare, însă și tu la rândul tău ai 
responsabilitatea de a nu-i discrimina pe ceilalți.

Drepturile tale atunci când devii major
Atunci când devii adult, adică atunci 
când împlinești vârsta de 18 ani, unul 
dintre cele mai importante drepturi 
pe care le dobândești este dreptul 
de a vota. Este foarte important să îți 
exerciți acest drept, deoarece votul tău 
poate ajuta la schimbarea societății 
în care trăiești. Responsabilitatea 
noastră, ca cetățeni ai unui stat, este 
de a ne implica activ în societate, 
iar mersul la vot este o acțiune de 
implicare civică.

Atunci când dobândești dreptul la 
vot, vei avea posibilitatea să devii și 
membru al unui partid politic, ori să 
constitui unul cu cel puțin doi prieteni 
de-ai tăi. Partidele politice, conform 
legii, sunt „asociații cu caracter politic 
ale cetățenilor români cu drept de vot, 
care participă în mod liber la formarea 
și exercitarea voinței lor politice”. 
Ele sunt nevoite să asculte nevoile 
cetățenilor, astfel încât să creeze 
politici publice în funcție de aceste 
nevoi.

De asemenea, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Adică, tu poți 
să îți exprimi opiniile, gândurile, credințele prin orice fel, însă nu uita că și aici ai 
responsabilitatea de a nu-i jigni pe alții, iar la rândul tău, să asculți părerile celor din jur.

Vei observa că orice drept naște o responsabilitate. Un stat democratic pune 
accentul pe protecția unor drepturi precum: egalitatea, libertatea, demnitatea umană 
și respectarea drepturilor omului. Însă, responsabilitatea noastră de cetățeni este să 
ne cunoaștem aceste drepturi și să avem grijă să le respectăm și pentru cei din jurul 
nostru.
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EXERCIȚII

1. De cele mai multe ori, în discuțiile noastre vorbim despre drepturile 
cetățenești. Însă, care sunt responsabilitățile noastre? Gândiți-vă la 
câteva responsabilități, punându-le în aplicare în grupul vostru de 
prieteni.

2. Imaginați-vă un caz: Elevul A consideră că elevul B are un aspect 
neplăcut și spune asta cu voce tare. Credeți că elevul A încalcă anumite 
drepturi ale elevului B? Care sunt acestea? De ce este necesar să 
respectăm pe cei din jur, implicit drepturile acestora?

3. În clasa ta există un coleg care este de o altă etnie față de a ta. Ce faci 
împreună cu colegii pentru a-l integra?

4. Identificați definiția discriminării.

5. Menționați cel puțin patru efecte negative ale descriminării.

6. Vizitează centrul vechi al orasului, oprește-te și citește cu atenție 
informațiile și notițele de pe plăcuțele comemorative, observă clădirile 
vechi, istorice, lăcașurile de cult (biserici, catedrale, muzee) și 
identifică pe baza acestora minoritățile etnice și religioase. Susțineți cu 
argumente importanța multiculturalității din comunitatea voastră.
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7. Marcați cu (+) informațiile cunoscute și cu (-) pe cele necunoscute. Fiți 
sinceri!

A. Drapelul naționalal României este un tricolor cu benzi verticale, 
începând de la lance, albastru, galben și roșu. 

B. Naționalitatea este obținută la naștere 

C. Poți avea mai multe naționalități în funcție de legislația statului în 
care trăiești

D. Cetățenii români sunt, din anul 2007, și cetățeni europeni 

E. Într-un stat pot exista mai multe minorități care dețin drepturi 
egale cu populația majoritară. 

F. Naționalitatea reprezintă apartenența la un popor, la un grup 
etnic. 

G. Cetățenia indică apartenența la un stat
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8. Completează fraza:

A. Am dreptul la un nume, de a fi îngrijit de părinții mei. Am 
responsabilitatea de a...

B. Am dreptul la educație. Am responsabilitatea de a...

C. Am dreptul la îngrijire medicală. Am responsabilitatea de a...

D. Am dreptul de a fi ascultat. Am responsabilitatea de a...

E. Am dreptul de a nu fi discriminat. Am responsabilitatea de a...

F. Am dreptul de a vota. Am responsabilitatea de a...
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9. Dați cinci exemple din fiecare categorie de mai jos: 

A. Minorități naționale:

B. Minorități religioase: 

C. Minorități etnice: 

D. Minorități sexuale:



IV. COMUNITATEA
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„Nu există putere de schimbare 
mai mare decât o comunitate care 
descoperă ceea ce îi pasă”
Margaret J. Wheatley

Deseori, probabil ai auzit de cuvântul „comunitate” și de faptul că noi, cetățenii, 
aparținem unei comunități. Însă, tu știi ce înseamnă mai exact acest lucru?

Gândește-te la faptul că tu și încă câțiva prieteni de-ai tăi aveți interese comune. 
Comunitatea o reprezintă grupul vostru de prieteni, deoarece sunteți un grup de 
persoane care aveți comportamente similare.

Prin intermediul unei comunități, voi puteți împărtăși aceeași limbă, religie, profesie, 
naționalitate, vârstă etc.

O comunitate poate avea sens doar dacă membrii acesteia, sau măcar o parte din 
ei, își revendică în mod conștient apartenența la grup, dar nu și în cazul în care ea 
ar fi definită din exterior, fără asentimentul persoanelor interesate.

Cum îți poți da seama cărei comunități aparții?

1. Cultura membrilor este similară.

2. Interacțiunea intensă între membrii grupului (ex: echipa de sport).

3. Similaritatea de statut între membrii grupului (ex: elevii dintr-o 
școală).
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EXERCIȚII

1. Cum pot fi motivaţi cetăţenii unui oraş/sat să devină o comunitate? Ce 
trebuie să facă pentru a deveni o comunitate?

2. Citește și comentează citatul de la pagina 25, al lui Margaret J. 
Wheatley.

3. Definește termenul de comunitate într-o frază, folosind următoarele 
etichete: 

A. Grup

B. Similar

C. Persoane

D. Comportamente

E. Idei 

F. Limbă 

G. Religie 

H. Profesie 

I. Naționalitate 

J. Vârstă 

K. Aceleași

L. Membri 

M. Conștient 

N. Exterior 

O. Asentiment 

P. Apartenență

Q. Cultură

R. Interacțiune 

S. Statut 

T. Similaritate
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4. Ce dar ai face comunității tale locale?

5. Prezintă cinci abilități/calități sau alte lucruri pe care ești pregătit să le 
dăruiești celorlalți/comunității, fără să aștepți recunoaștere.

6. Rugați pe un prieten sau un coleg să vă spună:

A. Ce apreciază cel mai mult la voi și 

B. Ce crede că ați putea îmbunătăți/dezvolta. Nu îl întrerupeți, și 
încercați să nu deveniți defensivi. Mulțumiți-i la final!



V. INSTITUȚII
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 „Orice om investit cu 
putere este predispus 

să abuzeze de ea și să-
și ducă autoritatea până 

la capăt.”
Charles de Secondat,  
Baron de Montesquieu

SEPARAȚIA PUTERILOR ÎMPREUNĂ 
CU ECHILIBRUL ACESTORA

Separația puterilor în stat constituie unul dintre cele mai importante principii ale 
democrației, care pune accentul pe faptul că puterea trebuie împărțită, iar fiecare 
instituție să aibă responsabilități separate. Totuși, trebuie să îți menționăm faptul 
că acest principiu nu înseamnă că instituțiile nu colaborează între ele, ci faptul 
că puterea nu trebuie să fie oferită unei singure persoane, pentru că aceasta ar 
putea abuza de ea. Prin oferirea de atribuții către Parlament, Guvern, Președinte 
și instituții judecătorești, puterea este echilibrată, astfel cetățenii pot fi apărați de 
posibilele acțiuni neconforme ale statului.

Gândește-te la încă doi prieteni de-ai tăi, iar voi reprezentați această separație a 
puterilor. Fiecare sunteți diferiți și aveți la bază valori și identități diferite, însă totuși 
sunteți prieteni, discutați, ieșiti împreună, prin urmare, colaborați. Așa este și cu 
separația puterilor în stat, care este extrem de valoroasă în crearea unei armonii în 
societate.
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INSTITUȚIILE NAȚIONALE

Pentru a înțelege mai bine funcționarea statului, îți vom povesti despre rolul 
instituțiilor statului. În urma respectării principiului separației puterilor în stat, sunt 
respectate și alte două principii extrem de valoroase, independența justiției și 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Puterea legislativă este reprezentată 
de Parlament, și conform articolului 
61 din Constituție, „este organul 
reprezentativ al poporului român și 
unica autoritate legiuitoare a țării”.

Ce înseamnă de fapt acest lucru? Odată la fiecare 4 ani, cetățenii cu drept de vot își 
aleg reprezentanții care îi vor reprezenta în Camera Deputaților și Senat. Deputații 
și senatorii propun, dezbat și aprobă legi, acestea din urmă fiind cele care stau la 
baza activităților noastre zilnice. Ulterior, după ce sunt adoptate legile, ele devin 
obligatorii atât pentru cetățeni, cât și pentru celelalte instituțiile ale statului, din 
momentul în care acestea sunt promulgate de către Președintele României.

De exemplu, faptul că te poți plimba în siguranță cu bicicleta pe pistă sau cu mașina 
pe stradă, este pentru că ai o lege care stipulează aceste drepturi, numit Codul Rutier.

Puterea executivă este împărțită în două 
instituții, Guvernul și Președintele
Guvernul este alcătuit din prim-ministru și miniștri, în special. Principala atribuție a 
Guvernului este de implementarea legilor adoptate de Parlament, având în vedere 
că exercită conducerea administrației publice (centrale și locale).

În comparație cu Parlamentul, unde cetățenii votează direct reprezentanții (deputații 
și senatorii), guvernul este votat de către Parlament, conform articolului 103 din 
Constituție:
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„Preşedintele României desemnează 
un candidat pentru funcţia de 
prim-ministru, în urma consultării 
partidului care are majoritatea 
absolută în Parlament ori, dacă nu 
există o asemenea majoritate, a 
partidelor reprezentate în Parlament, 
iar candidatul la funcția de prim-
ministru va cere votul de încredere al 
Parlamentului”.

Pe lângă conducerea administrației publice, Guvernul poate să adopte diferite acte 
normative, precum:

1. Ordonanțe (simple și de urgență). Ordonanțele de urgență pot fi 
adoptate doar în situații extraordinare a căror reglementare nu poate 
fi amânată. În ceea ce privește ordonanțele simple, poate fi adoptată 
o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe 
simple.

2. Hotărâri – acestea se adoptă pentru organizarea executării legilor.

Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat o dată 
la 5 ani, de către cetățenii cu drept de vot, acesta reprezentând statul român în 
politica externă.

Președintele exercită funcția de mediator între puterile statului și între stat și 
societate, medierea fiind necesară atunci când există conflict între cele trei puteri 
constituționale. O altă funcție esențială este cea de reprezentare, având în vedere 
că pe plan extern are atribuția de a acredita viitorii ambasadori sau de a semna 
diferite tratate internaționale, iar pe plan intern are atribuția de a promulga legile.
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Puterea judecătorească
Puterea judecătorească este reprezentată de instanțele judecătorești (judecătorii, 
tribunale, Curți de Apel), iar cea care este superior ierarhică, este Înalta Curte de 
Casație și Justiție. Trebuie să știi că justiția este accesibilă oricui, deoarece conform 
articolului 124 din Constituție, ea este „unică, imparțială și egală pentru toți”.

Vei observa că în special Guvernul, Parlamentul, Președintele și Înalta Curte de 
Casație și Justiție sunt dispuse la nivel național, adică au sediul la București, 
capitala României.

Ai văzut că deși avem o separație a puterilor, fiecare instituție având rolul ei, de 
fapt ele colaborează între ele? Parlamentul adoptă legea, iar Guvernul o pune în 
aplicare, astfel încât, tu ca și cetățean, să beneficiezi de respectiva lege.

INSTITUȚIILE LOCALE

Totuși, având în vedere că tu locuiești într-o anumită localitate din România, în 
fiecare localitate există instituții locale, dar care evident, colaborează cu instituțiile 
naționale. Aceste instituții sunt subordonate autorităților publice centrale, deoarece 
în mare parte, ele sunt finanțate de bugetul de stat.

Vei observa că cele mai apropiate de nevoile cetățeanului sunt autoritățile publice 
locale deoarece cunosc situația din fiecare oraș/municipiu/comună/sat. Ele sunt 
interconectate cu nevoile noastre și încearcă să le rezolve prin implementarea de 
proiecte finanțate din bugetul local sau alte bugete.

Consiliul Local
Consiliul Local este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, fiind 
compusă din primar și consilierii aleși pe o perioadă de 4 ani. El este instituția 
care guvernează la nivel local, în funcție de tipul de așezare (oraș, municipalitate, 
comună, etc.).
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Rolul acestuia este de a „delibera”, adică de a lua decizii în numele nostru, adică al 
cetățenilor din acea localitate. Pe scurt, el trebuie să inițieze proiecte în funcție de 
nevoile cetățenilor. Un alt rol direct legat de nevoile noastre, este faptul că el aprobă 
bugetul propus de către primar.

Vei vedea în capitolele următoare că noi suntem cei care alegem consilierii locali, 
deci și aici avem un rol imens în a fi cetățeni activi și implicați.

Închipuiește-ți că tu ești cetățean al localității X și că îți dorești să ai mai mult spațiu 
verde în proximitatea casei tale. Ce poți face în acest caz?

ȘTIAI CĂ...

  
Fiecare consilier 
trebuie să aibă întâlniri 
regulate cu cetățenii, 
așa numitele audiențe. 
Deoarece el este 
reprezentantul nostru 
la nivel local, ai dreptul 
să mergi la întâlniri cu 
el, ori de câte ori vrei 
să discuți cu el.

O altă posibilitate 
este de a participa la 
ședințele Consiliului 
Local. Conform legii, 
ședințele consiliul local 
sunt publice, iar tu ai 
dreptul să participi ori 
fizic, ori online. Deci, 
ce mai aștepți?

Poți să fii chiar tu unul 
dintre inițiatorii unui 
proiect de hotărâre, cu 
condiția de a fi susținut 
de cel puțin 5% din 
populația cu drept de 
vot din localitatea ta.

Primăria
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 
a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 
Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor 
Consiliului Local. Acesta conduce instituțiile publice de interes local și serviciile 
publice de interes local. Acesta, este ales o data la 4 ani, de cetățenii cu drept de vot 
din localitatea respectivă.

Comunele, orașele și municipiile au câte un primar și viceprimar, iar municipiile 
reședință de județ au un primar și doi viceprimari. Viceprimarii sunt aleși de către 
Consiliul Local.
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Rolul primarului este de a executa hotărârile adoptate de Consiliul Local și conduce 
serviciile publice locale. (serviciile publice locale sunt acele servicii de care 
trebuie să dispună fiecare cetățean: salubrizare, iluminat public, energie electrică, 
apă, etc.). Primăria este organizată în diferite departamente ale primăriei, iar în 
funcție de nevoile tale, poți să contactezi direct primarul, sau să te îndrepți către 
departamentul specific nevoii tale.

Știai că atât primarul, cât și Consiliul Local 
pot fi destituiți prin referendum local?

Referendumul pentru dizolvarea Consiliului Local și a încetării mandatului primarului 
se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 
25% din numărul cetățenilor cu drept de vot.

Consiliul Județean
Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, dar constituită la 
nivel județean. El este compus din consilieri județeni, aleși în mod direct de cetățenii 
cu drept de vot ai județului respectiv.

El are rolul de a aproba, la propunerea Președintelui Consiliului Județean, bugetul 
județului și virările de credite. De asemenea, stabilește, pe baza avizului consiliilor 
locale, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului.

Președintele Consiliului Județean este ales în mod direct de către cetățeni, iar 
acesta propune bugetul pe care îl administrează. De asemenea, coordonează 
serviciile publice de interes județean și poate da dispoziții către primari. El are și 
calitatea de vicepreședinte al Comitetului pentru Situații de Urgență Județean și, în 
situații de forță majoră, colaborează cu reprezentantul Guvernului.
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Prefectura
Teritoriul României este împărțit în 41 de județe, plus municipiul București, iar la 
nivelul fiecărui județ există câte un Prefect. În comparație cu celelalte instituții, el 
nu face parte din aparatul administrativ local, ci este un reprezentant al Guvernului, 
adică este puntea de legătură între administrația locală și cea centrală.

El are rolul de a asigura implementarea la nivel local a tuturor politicilor publice 
guvernamentale și, de asemenea, să verifice legalitatea actelor administrative ale 
administrației publice locale, având posibilitatea de a le ataca în instanță dacă le 
consideră ca fiind ilegale.

Așa cum ți-am povestit, un alt rol important al prefectului este că la el trebuie să 
ajungă cererea cetățenilor atunci când ei doresc dizolvarea Consiliului Județean, a 
Consiliului Local sau eliberarea din funcție a primarului.
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EXERCIȚII

A: „Pentru a nu se abuza de putere trebuie ca aceasta, în cadrul 
fiecărei ordini existente să fie temperată de altă putere. În fiecare 
stat există trei feluri de putere: puterea legislativă, puterea 
executivă privitoare la guvernarea lucrurilor care derivă din 
drepturile oamenilor și puterea executoare a celor care derivă 
din dreptul civil. În numele celei dintâi se elaborează legi cu 
caracater temporar sau pentru totdeauna. În numele celei de-a 
doua se declară pace sau război. În virtutea celei de-a treia se 
pedepsesc infracțiunile sau se judecă litigiile dintre persoanele 
particulare. Pe cea din urmă o vom numi putere judecătorească.”

B: „Atunci când o persoană reunește atât puterea legislativă câ 
și puterea executivă nu există libertate. Nu există libertate nici 
atunci când puterea judecătorească nu este separată de puterea 
legislativă și de cea executivă.” 

Montesquieu, Despre spiritul legilor (1748)



37 ASPYRE.POLYLOGOS.EU

1. Precizați, din sursa A, care este justificarea lui Montesquieu pentru 
existența mai multor puteri în stat.

2. Identificați sursa care prezintă rolul puterilor in stat și precizați care sunt 
cele trei puteri în stat și ce atribuții are fiecare.

3. Prezentați, pe baza sursei B, care este consecința directă a controlului 
unei singure persoane asupra celor trei puteri in stat.

4. Formați trei grupe, iar fiecare dintre acestea să reprezinte cele trei 
puteri. Găsiți modele de colaborare, astfel încât să respectați principiul 
separației puterilor în stat.

5. Împreună cu colegii tăi formați un Consiliu Local prin care să dezbateți 
nevoile comunității voastre. Ulterior, adoptați o hotărâre prin care să 
rezolvați problema respectivă. A fost ușor? Care au fost impedimentele?



VI. IMPLICARE  
ȘI PARTICIPARE
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ROLUL NOSTRU ÎN COMUNITATEA 
ÎN CARE TRĂIM

În calitate de membri ai unei comunități, fiecare dintre noi are atât drepturi cât și 
responsabilități. Însă nu este suficient să știm că avem drepturi și responsabilități. 
Acestea necesită a fi aflate și înțelese astfel încât să devenim conștienți de rolul 
nostru în comunitate. Exact!

Fiecare dintre noi are un rol în comunitatea în care trăiește. De multe ori ai auzit 
probabil expresia „Sunt cetățean European și am drepturi!” Este corect spus, însă 
unde sunt responsabilitățile? De multe ori uităm de responsabilități și ne gândim 
doar la ce ne avantajează pe noi. Dar este oare acest lucru corect?

Bunicul meu îmi spunea tot timpul: Nepoate dragă, ce dai, aia primești! Deci haideți 
să ne gândim la drepturi și responsabilități ca la un proces de GIVE and TAKE. 
Adică? Păi să vedem.

Conform hotărârii Ministerului Sănătății, fiecare cetățean român are dreptul la 
analize gratuite și decontări oferite de CNAS (Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate) în cazul unor probleme de sănătate. Totuși, exercitarea acestui drept 
este condiționată de o responsabilitate, și anume: plata la zi a cotizației la CNAS. 
Această plată se face ori de angajator (în cazul în care ești angajat), ori de stat (în 
cazul în care ești elev sau student). Dacă nu ești cu plata la zi sau ai refuzat să 

  „Singuri, putem face 
atât de puțin. Împreună 

putem face atât de 
multe.”
Hellen Keller
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cotizezi la CNAS pentru că ai considerat că statul te stoarce de bani, atunci rămâi 
cu problemele de sănătate nerezolvate sau amânate.

Care e concluzia? A avea drepturi nu înseamnă că totul ni se cuvine fără 
să depunem efort în acest sens. Sunt și situații în care, deși ne îndeplinim 
responsabilitățile, nu ni se respectă drepturile. De obicei nu ne sunt respectate 
drepturile, pentru că nici noi ca cetățeni nu le cunoaștem și nu ne informăm. De 
aceea, e bine să te informezi cu privire la drepturile tale, pentru a ști să pui piciorul 
în prag atunci când e nevoie.

Nu uita, că în zilele noastre, informația este putere. Un cetățean bine informat este 
un cetățean protejat și puternic, sau cel puțin, un cetățean mai greu de păcălit.

IMPLICAREA NOASTRĂ PRIN 
EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT

„Nu sunt turmentat, dar eu...  
Eu, pentru cine votez?”
Caragiale, Ion Luca, O scrisoare pierdută, 1884

Votul este atât un drept cât și o responsabilitate a noastră ca indivizi. Dacă nu vrem 
să fim ca cetățeanul turmentat din piesa lui Caragiale, atunci e nevoie să fim cât 
mai informați. Noi întotdeauna ne-am informat cu privire la candidații de la alegerile 
prezidențiale, parlamentare, locale sau europarlamentare.

Ca cetățean ai responsabilitatea să-ți folosești dreptul cât mai corect, și să nu votezi 
orbește. Filtrează mereu informațiile prin propria conștiință și alege cât mai înțelept. 
Votul nu e o mândrie, este un drept, o reponsabilitate și un simbol al democrației. 
Dacă nu tratăm serios acest aspect, să nu ne așteptăm la o democrație adevărată, 
ci doar la o imitație de democrație.
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ADVOCACY

Ce pot face eu în calitate de cetățean când îmi cunosc foarte bine drepturile și 
responsablitățile? Îi pot ajuta pe ceilalți, mă pot implica activ în comunitate.

Să îți oferim un exemplu: eu provin din mediul rural. Majoritatea oamenilor au o 
educație medie și mulți dintre ei, prinși în vâltoarea evenimentelor de zi cu zi, nu 
acordă importanță drepturilor lor și ajung să fie păcăliți sau folosiți. Nea Ilie, lucra de 
peste 10 ani la o fabrică. Brusc, a avut o problemă de sănătate și avea nevoie de 
îngrijiri medicale la spital. La externare, nea Ilie află că trebuie să plătească pentru 
spitalizare o sumă mare de bani. De ce? Ei bine, angajatorul nu-i plătise asigurarea 
medicală. Disperat, nea Ilie a cerut ajutor, așa că m-am dus împreună cu el la 
protecția muncii și am făcut reclamație pentru nerespectarea drepturilor angajatului 
de către angajator. Nea Ilie, a avut noroc atunci, pentru că angajatorul, nu a vrut mai 
multe probleme, și i-a plătit spitalizarea.

Ce am făcut eu pentru Nea Ilie se numește Advocacy, adică, am pledat în fața unei 
instituții pentru a-l ajuta pe Nea Ilie să-i fie respectate drepturile.

Știai că tu ai puterea de a influența direct factorii de decizie? Acest fapt 
înseamnă să faci advocacy.

Ce înseamnă mai exact acțiunea de 
advocacy?

„Advocacy este procesul prin care 
cetățenii organizați îi influențează pe 
actorii politici în luarea unei decizii 
pentru a rezolva o problemă din 
comunitate”
(Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Manual de 
Advocacy, 2015).
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Deci, pe scurt, pentru a putea influența factorii de decizie, este important să cunoști 
alte persoane interesate de a rezolva acea problemă, de a vă stabili o strategie și 
de a formula o campanie.

Strategia de advocacy se bazează pe diferite aspecte, printre care:

1. Se bazează pe oameni – cetățenii au posibilitatea de a-și exercita 
puterea pentru a participa la luarea de decizii.

2. Este incluzivă – cu cât ai mai mulți prieteni care împărtășesc 
aceleași valori, cu atât aveți șanse mai mari de a influența deciziile 
actorilor politici.

3. Pune accentul pe valori – pentru a avea câștig de cauză, grupul de 
lucru trebuie să aibă o cauză „nobilă”, care poate fi rezolvată.

4. Influențează actorii politici – cetățenii încearcă să găsească soluții 
la problemă împreună cu factorii de decizie, iar aceștia ulterior 
adoptă politici publice.

Pentru ca o acțiune de advocacy să aibă șanse mari de succes, trebuie să respecte 
anumite etape, printre care:

	Æ Să stabiliți cine sunteți
Cine credeți că poate face advocacy? Fiecare dintre noi. Însă, împreună suntem 
mai puternici.

Fie că vorbim de un grup informal, de o organizație, de un grup formal, trebuie să vă 
definiți grupul pentru că:

• Faceți vizibilă în comunitate problema.

• Vă conturați imaginea astfel încât să vă creșteți numărul de susținători ai 
cauzei.
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	Æ Ce vreți să faceți/ ce vreți să rezolvați 
prin acțiunea de advocacy?

După ce ați hotărât cine sunt cei care vor susține acțiunea, trebuie să stabiliți care 
este problema din comunitate pe care doriți să o rezolvați într-un interval de timp 
relativ scurt.

Într-o comunitate, există diferite probleme pe care ni le dorim să fie rezolvate: o 
stradă neasfaltată, lipsa spațiilor verzi, lipsa centrelor de tineret.

Exercițiu de formulare a problemei:

• Care este problema din comunitate?

• Problema pe cine afectează?

• De ce a apărut această problemă?

• Poate fi rezolvată printr-o campanie de advocacy?

Pentru a selecta problema pe care dorim să o rezolvăm, trebuie să ne asigurăm 
că aceasta poate fi rezolvată prin pârghiile pe care le avem. De asemenea, trebuie 
să ne gândim la soluțiile de rezolvare a problemei, astfel încât să producem 
schimbarea de care avem nevoie.

În această etapă veți ști cine sunteți, pe cine reprezentați și care este problema pe 
care doriți să o rezolvați împreună cu factorii de decizie.

De exemplu: Grupul TINEri Implicați este format din 40 membri și are peste 70 
susținători ai cauzei. În anul 2022, ei îi solicită primarului din localitatea Implicarea 
să creeze un centru de tineret, pentru ca tinerii să aibă unde să creeze proiecte 
pentru comunitate.

	Æ Susținerea cauzei
Trebuie să știți că deși o campanie de advocacy pornește de la o problemă, nu este 
îndeajuns să militați pentru rezolvarea unei probleme, ci trebuie să propuneți și o 
soluție, care este de fapt cauza pentru care militează grupul vostru.
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De aceea, o acțiune de advocacy poate să sune în felul următor:

Grupul TINEri Implicați este format din 40 membri și are peste 70 susținători ai 
cauzei. În anul 2022, ei îi solicită primarului din localitatea Implicarea să creeze 
un centru de tineret, pentru ca tinerii să aibă unde să creeze proiecte pentru 
comunitate. Pentru a se construi acest centru, grupul consideră că un imobil care nu 
mai este funcțional, ar putea fi modificat și transformat într-un centru de tineret.

	Æ Cercetarea factorilor interesați 
Părțile implicate într-o campanie de advocacy sunt:

1. Țintele
Ele sunt factorii de decizie care au puterea de a lua decizia de a 
rezolva sau nu problema. De exemplu, pentru construirea centrului 
de tineret, țintele sunt cei care pot crea o politică publică în acest 
sens (primarul și Consiliul Local).

2. Aliații și Susținătorii
• Aliații sunt acei factori care au un interes 

mare în rezolvarea problemei, dar au și 
dorința de a se implica. În cauza de mai sus, 
pot fi organizațiile de tineret din localitatea 
Implicarea.

• Susținătorii, deși nu au neapărat o putere mare 
de a acționa, ei vă pot ajuta în semnarea de 
petiții, de a face cunoscută cauza voastră.

3. Adversarii
Ei vor încerca să se opună cauzei voastre și vor încerca să 
împiedice rezolvarea problemei.



45 ASPYRE.POLYLOGOS.EU

ACȚIUNI DE ADVOCACY

Întâlniri directe cu factorii de decizie

AUDIENȚELE
Primarii și consilierii locali sunt obligați să acorde audiențe cetățenilor, pe baza unei 
cereri scrise. Pe durata mandatului lor, aleșii au un program cu publicul prestabilit, 
unde vei avea ocazia să participi pentru a-ți putea expune problemele. Programul 
audiențelor, în funcție de localitatea în care trăiești, îl vei găsi pe site-ul instituției 
respective (primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, etc.). De exemplu, primăria 
municipiului Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor pe site-ul propriu, cererile 
care pot fi depuse online la registratură.

 Ê e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri

Participarea la ședințele de Consiliu Local
Conform codului administrativ (OUG 57/2019) ședințele Consiliului Local sunt 
publice, accesul cetățenilor fiind liber în limita locurilor disponibile. Astfel, dacă vei 
observa că pe ordinea de zi a ședinței este un subiect care te interesează, ai dreptul 
de a participa la ședințe. Ordinea de zi va fi pusă la dispoziția cetățenilor printr-un 
anunț cu 5 zile înaintea ședinței, prin diferite metode de comunicare: afișare la 
avizierul instituției, postare pe site-ul instituției, social media etc. Respectivul anunț 
va avea informații precum data, ora, locul de desfășurare a ședinței publice, precum 
și ordinea de zi.

Știai că? În perioada pandemiei, ședințele de Consiliu Local s-au desfășurat prin 
platforme online. Interesant este că și acum sunt ședințe ale Consiliului Local care 
se desfășoară online
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Campaniile cu petiții, petiții online și/sau 
scrisori
Aveți posibilitatea de a transmite către un ales local sau național, a mai multor 
scrisori care au același mesaj, sau o singură petiție însoțite de un număr mare de 
semnături.

Constituția România conferă dreptul la petiționare. Petițiile trebuie să conțină 
următoarele elemente: datele de identificare ale petiționarului(nume și prenume, 
semnătură).Potrivit ordonanței nr.27/2002, prin petiție se înțelege „înțelege cererea, 
reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, 
pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților 
și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, 
societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, 
denumite în continuare autorități și instituții publice”. Autoritățile și instituțiile publice 
au obligația de a răspunde la respectiva petiție în termen de 30 zile, indiferent de 
răspuns.

Proteste
Deseori, atunci când cetățenii simt că nu sunt ascultați, sau că nevoile lor nu sunt 
rezolvate, recurg la proteste. Acestea sunt văzute ca fiind o formă de putere a unei 
acțiuni de advocacy. Cu cât există mai mulți cetățeni la protest, cu atât șansele 
voastre să vă faceți cauza auzită în fața decidenților este mai mare.
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Advocacy este una dintre cele mai 
importante acțiuni de implicare 
civică. El nu trebuie văzut ca 
fiind doar găsirea unei probleme. 
Advocacy înseamnă ca cetățenii 
să se implice, să găsească soluții 
pentru rezolvarea acesteia împreună 
cu decidenții, iar decidenții au 
responsabilitatea de a crea politici 
publice pentru acea nevoie.

VOLUNTARIATUL

Ce înseamnă pentru tine voluntariatul? Ai făcut vreodată voluntariat?

Aceste întrebări trebuie să fie punctul de plecare în aventura voluntariatului. El este 
activitatea pe care un cetățean o desfășoară din proprie inițiativă, dedicându-și 
timpul și energia pentru a- i ajuta pe ceilalți, fără a aștepta o recompensă financiară. 
Care crezi că este cea mai mare recompensă pe care o primești dacă faci acțiuni de 
voluntariat? Noi credem că cea mai mare recompensă este faptul că acorzi ajutor 
necondiționat celor mai puțin norocoși. De asemenea, poți crea o comunitate mai 
puternică și mai implicată.
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EXERCIȚII

1. Împreună cu colegii tăi, formați un grup de inițiativă, găsind o problemă 
cu care se confruntă școala voastră. Găsiți un nume potrivit grupului 
vostru, iar ulterior răspundeți la următoarele întrebări:

A. Ce v-ați dori să aveți în școală?

B. Cu cine trebuie să vorbiți pentru ca problema să fierezolvată?

C. Ce acțiuni de advocacy folosiți?

2. Intrați pe site-ul primăriei din localitatea voastră și urmăriți ordinea de zi 
a ședințelor de Consiliu Local. Ce teme se abordează? Ar trebui să fie 
aduse și alte probleme în discuție?

3. În calitate de cetățean care își exercită dreptul la vot, identifică trei 
criterii după care te ghidezi când alegi primarul din orașul tău și alte trei 
criterii pentru alegerea președintelui consiliului județean.

4. Dorești să participi la alegerile locale pentru funcția de primar. 
Realizează un afiș care să te reprezinte, în vederea câștigării alegerilor.

5. Redactează un articol în revista școlii în care să prezinți o activitate de 
voluntariat la care ai dori să participi având în vedere: alegerea unui titlu 
sugestiv, două argumente în favoare activității propuse, activitatea în 
sine și urmările acestei activități pentru comunitatea ta.
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6. Formați patru grupe și căutați organizații nonguvernamentale care 
desfășoară acțiuni de voluntariat în cadrul localității tale. În ce domenii 
activează acestea? În care domenii ați vrea să desfășurați acțiuni de 
voluntariat?

7. Formați un ONG fictiv, gândindu-vă la ce activități ați dori să faceți, care 
sunt beneficiarii și ce nevoi au aceștia. Căutați ordonanța 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, și găsiți care sunt etapele de constituire a 
unei organizații/asociații sau fundații.
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VII. CONCLUZIE

Acest manual ajută tinerii să înțeleagă mai bine societatea în care trăiesc și, mai 
ales, să înțeleagă că puterea de a schimba în bine comunitatea stă în mâinile lor. 
Așa cum subliniază și citatul de mai sus, implicarea voastră aduce schimbare și vă 
poate face viitorul mai strălucit.

Noi am dori să rețineți câteva aspecte:

1. Există diferențe majore între a fi un simplu cetățean și a fi un 
cetățean activ. Fiți cetățeni activi și implicați-vă! Doar cu voi începe 
schimbarea!

2. Tinerii au un cuvânt de spus. Organizează cu grupul vostru de 
prieteni proiecte pentru comunitate: de la a face curat în parc, până 
la a discuta cu primarul, găsind soluții împreună pentru problemele 
din comunitatea voastră.

3. Nu contează comunitatea în care locuiți. Dacă vreți să faceți un bine, 
puterea stă în mâinile voastre.

4. Democrația nu este doar despre drepturi, este și despre 
responsabilități. Responsabilitatea de a face lumea mai bună.
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