




Ghidul de implicare civică pentru tineri s-a născut din inițiativa 
unei echipe independete de alumni ai programului FLEX (Future 
Leaders Exchange), program prin care anual elevi de liceu din 21 
de țări studiază timp de un an academic în Statele Unite ale Am-
ericii. Acest program este la cel de-al 27-lea an de existență și este 
fi nanțat de către Departamentul de Stat SUA.

Acest ghid face parte din proiectul YES! Youth Engagement for So-
ciety Camp, care se afl ă în acest an la prima sa ediție. Proiectul are 
ca scop principal încurajarea tinerilor de a fi  activi în comunitățile 
lor, prin mai buna informare a acestora în legătură cu rolurile insti-
tuțiilor și diferite moduri de implicare civică.

Youth Engagement in Society (YES) Camp este un proiect fi nanțat 
de către Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și imple-
mentat de o echipă independentă de alumni ai programului Future 
Leaders Exchange (FLEX) cu sprijinul American Councils for Interna-
tional Education Romania (ACRO). Proiectul nu reprezintă în mod 
necesar poziția fi nanțatorului sau a ACRO. Conținutul proiectului și 
rezultatul acestuia sunt în întregime responsabilitatea benefi cia-
rului fi nanțării
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Salut! Da, la tine ne referim, tu, cu dorința de a schimba lumea! De 
a lua inițiativă și de a deveni un lider în comunitatea ta! Acest ghid 
a picat în mâinile potrivite, pentru că a fost creat pentru oameni ca 
tine, care își doresc o schimbare pozitivă asupra societății! Dacă nu 
știi de unde să începi, ghidul prezent este un bun început. Sperăm 
că te va ajuta să găsești răspunsurile potrivite la întrebările pe care 
le ai.

În continuare, felicitări pentru primul pas. Mergi către direcția 
bună!

Prin ghidul YES! propunem un suport activ, practic și prietenos 
pentru tinerii ca tine, dornici să se implice în comunitatea lor. Cu 
ajutorul ghidului vei învăța care sunt drepturile și cine și cu ce te 
poate ajuta în rezolvarea problemelor cu care tu și colegii tăi vă 
confruntați.

De la prima și până la ultima pagină a acestui ghid, vei fi îndrumat 
pas cu pas spre a acționa ca un adevărat cetățean. Temele abordate 
se referă inclusiv la însușirile unui tânăr implicat, prezentarea unor 
situații în care probabil ai fost sau a fost cineva cunoscut ție și 
facilitarea rezolvării acestora prin diferite mijloace (petiții pe care 
le poți semna și crea, presiune publică, proteste, flashmob-uri etc.) 
și mai ales, încurajarea pentru a iniția acțiunea și de a o menține 
până la atingerea obiectivului inițial.

Împreună vom realiza harta cu noțiunile și pașii necesari în 
implementarea unui plan, care să te ajute să te reprezinți și să îți 
reprezinți comunitatea și colegii. Te vom informa cu privire la rolul 
tinerilor în societate, care ne sunt drepturile și libertățile, instituțiile 
statului care ne pot ajuta. De la școala ca instituție, vom ajunge 
la Consiliul Național al Elevilor și vom vorbi despre rolul acestuia. 
Vom parcurge noțiuni de advocacy și vom învăța să implementăm 
un proiect. Fiecare capitol conține și fișe de activități practice 
ajutătoare. Hai să începem.

Youth Engagement in Society (YES) Camp este un proiect organizat 
de trei absolvenți ai programului Future Leaders Exchange (FLEX) și 
finanțat de către Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. 





Pentru a începe traseul nostru 
în viața activă comunitară, tre-
buie să înțelegem câteva noți-
uni ca să ne fi e mai ușor. Este un 
ABC pe care ne bazăm că îl vei 
înțelege cu ușurință.

Odată ce ai ajuns aici, știi deja 
că vrei să te implici. Să îți creezi 
o bază a noțiunilor este es-
ențial. Deschiderea ta față de 
nevoile apropiaților tăi, făcută 
prin cadrele legale, ajutătoare 
reprezentării comunității tale 
se numește “politică”. Tu vei fi  
un tânăr care se implică, dar 
uneltele tale ajutătoare stau 
în legile care te interesează în 
funcție de nevoia pe care o ai, 
modalitatea prin care folosești 
legea în favoarea ta și a cauzei 

pe care o susții. Spunem acestea 
într-un context în care demersul 
tău va sta în acțiunile pe care le 
vei face în spațiul public.
Este foarte important de reținut 
faptul că a face politică nu este un 
lucru negativ, așa cum este câteo-
dată perceput. Politica reprezintă 
cea mai pură formă de partici-
pare a tinerilor la viața societății 
și nu cum este de la sine înțeles 
în societatea noastră modernă 
românească.

Cum schimbarea vine o dată cu 
dedicarea către o cauză care 
afectează mai mulți oameni sau 
chiar pe tine, lucrurile merg spre 
un impact pozitiv asupra soci-
etății în care trăiești. Așadar, 
da. Ai ajuns unde trebuie.



Educația civică este un subiect des întâlnit în ultimul timp. 
Oamenii încep să se informeze asupra drepturilor lor și se implică 
în activități de informare online, semnează petiții și devin, practic, 
activi în realizarea schimbării pe care o doresc în societate. În 
punctul acesta, înseamnă ca acești oameni fac politică.

Prin politică, înțelegem activitate a puterii de stat în domeniul 
conducerii treburilor publice, interne și externe. Campaniile de 
advocacy și petițiile (vei afla în capitolele următoare despre 
acestea) sunt o formă de a contribui la politică prin dialogul care se 
produce cu instituțiile care sunt în subordinea Statului. Prin aceste 
unelte îți poți exprima dorința de a schimba ceva.

Rolul pe care îl avem în societate este acela de cetățean. Acest 
lucru înseamnă că avem drepturi, dar și obligații față de statul 
în care locuim. Obligațiile noastre sunt de a respecta legile și 
prerogativele consimțite de către putere, de a sesiza o neregulă pe 
care instituțiile o pot rezolva și de a fi în contact cu drepturile pe 
care le avem, consimțite prin lege. Este un schimb echitabil: noi 
respectăm statul, statul ne respectă înapoi."

IMPLICARE
Un pas important este să te implici în activități de voluntariat care 
te vor ajuta să înțelegi nevoile comunității din care faci parte. Pe 
plan personal, te va face să înțelegi ce este empatia, vei înțelege 
cum decurge organizarea unui eveniment și îți va oferi o experiență 
valoroasă pentru sine. Vei dobândi multe abilități care te vor ajuta 
mai departe. Partea cea mai tare este că, implicându-te îi poți 
convinge și pe alții să facă la fel!
Implicarea se referă la mai mult decât voluntariat, dar majoritatea 
lucrurilor pe care le poți face vin din implicare voluntară. Faptul că 
îți dorești să aduci o schimbare este mai mult decât suficient, dar 
pentru asta e nevoie și de...



INTERES
Partea care ne aduce pe noi toți la un numitor comun este interesul 
față de schimbarea pe care vrem să o realizăm. Ne interesează să 
avem o educație bună, condiții bune de trai, acces liber la infor-
mații și libertate neîngrădită a expresiei. Trebuie să urmărim care 
sunt pașii de urmat spre îndeplinirea lor, dar să fi m și conștienți de 
instituțiile și oamenii care stau la baza lor și care au puterea de-
cizională și executivă spre îndeplinirea acestora.

Puterea exemplului este un factor important, pentru că dacă noi nu 
am fi  interesați, cei cărora le cerem toate acestea cum ar putea fi  
interesați să ne ajute? Asta înseamnă că fi ecare dintre noi are un…

ROL
Rolul pe care îl avem este în primul rând cel de cetățean, 
fapt care ne oferă restul drepturilor de care benefi ciem(ser-
vicii medicale, educație, etc.). Este de la sine înțeles că sun-
tem cetățeni ai României, dar asta nu e sufi cient pentru a ne 
face auziți. Fiind locuitori ai unui stat democratic (gr., dem-
os= popor, kratos=putere), noi avem puterea de a decide. 
Atunci cand majoritatea nu este informată, noi ar trebui să 
informăm și să ajutăm la balansarea puterii poporului prin 
interesul sporit spre implicarea fi ecăruia dintre noi. Are sens, 
nu? Rolul fi ecăruia este la fel de important, pentru că noi toți 
contribuim la formarea unei societăți. Depinde de acțiunile 
fi ecăruia dacă ducem societatea spre o direcție bună sau rea.

Benefi ciile pe care le avem ca cetățeni sunt servicii din partea 
statului pe care le primim în mod aproape fi resc. Atunci când 
acestea par a fi  inexistente, dar există totuși grupuri de oame-
ni care le primesc în condiții bune, atunci asta se numește…



PRIVILEGIU
Întâlnim această noțiune des, deoarece există într-adevăr oameni 
privilegiați în societate. Privilegiul de a fi la putere nu explică 
abuzurile de putere. Statutul unui individ care conduce o instituție 
publică nu trebuie să îi dea drept liber la a încălca drepturile unei 
alte persoane sau ale unui grup de oameni. Faptul că profesorul 
se “răzbună” pe un elev care nu s-a pregătit suficient pentru oră, 
țipând la el, iar profesorul fiind “iertat” doar pentru faptul că are 
autoritate prin statutul pe care îl are, se numește privilegiu. 

Ca cetățeni într-un stat democratic, avem privilegiul de a vota. 
Comparând statutul cetățeanului român, democrat cu statutul unui 
cetățean care locuiește într-un stat cu un regim politic restrictiv 
(ex.: comunism), îl putem numi privilegiat pentru că are dreptul 
conferit de stat de a vota și de a-și exercita puterea decizională.

Tipuri de sisteme politice

Democrația este forma de guvernare care conferă cetățenilor 
puterea de a decide și le oferă suveranitate. Vocea poporului este 
cea care predomină acest tip de conducere. Statul este subordonat 
dorințelor poporului, iar decidenții, cei de la conducere, sunt aserviți 
noua. Legea este de partea cetățenilor, dar în momentul când cei 
investiți cu puterea de a face lucrurile funcționale rămân inerți 
în fața nevoilor maselor sau fac abuz de putere, este de datoria 
noastră, in calitate de cetățeni, să ne implicăm direct și să ne 
folosim de legile și de uneltele legislative care țin de cauza pentru 
care vrem să luptăm.



Autocrația
este forma de guvernare în care un singur 
om deține toată puterea unui stat, 
neîngrădit de vreo lege. Se mai poate 
asocia cu termene ca “absolutism” și 
“tiranie”.
(sursa: webdex.ro)

Democrația directă
se referă la sistemul în care cetățenii 
participă direct la guvernarea unui stat 
sau al unui oraș. Există state cu tradiție 
democratică care au abordat acest tip de 
guvernare și s-a dovedit a fi  funcțional, 
exact prin faptul că oamenilor le sunt 
acordate îndatoriri și îi responsabilizează 
pentru bunăstarea lor și a comunității din 
care fac parte.

Dictatura
este o formă de guvernare în care 
autoritatea politică şi executivă este 
deţinută de o singură persoană sau 
entitate politică. În dictaturi, autoritatea 
politică este exercitată întotdeauna prin 
diverse mecanisme şi măsuri opresive.”
(sursa: descopera.ro)

Democrație reprezentativă 
popoarele dețin puterea și se conduc 
singure, dar, fi indcă e imposibil ca toată 
lumea să o exercite efectiv, elaborarea 
legilor și gestionarea statului se face 
prin reprezentanți. Desemnarea lor se 
face în urma concursului de programe 
electorale, de angajamente pe care 
candidații și le iau în fața electoratelor. 
Câștigătorii urmează să pună în 
practică ce-au propus.”
(sursa: reporterglobal.ro)



A FI 
CET    EAN
   Schimbarea reală din 
comunitate se produce în 
momentul când un individ, un 
cetățean întocmai ca tine, 
își dorește ca aceasta să se 
producă. Oamenii dedicați, 
dornici și vocali stau la baza 
rezolvării neajunsurilor din 
comunitate și a îmbunătățirii 
calității vieții tuturor din 
societate.

    “Ești un individ în societate, 
care contribuie la ea, chiar dacă 
nu dorești în mod explicit”, fi x 
prin prisma alegerilor tale, fi e 
ele neutre față de schimbare 
sau îndreptate spre ea. 
Prin neutralitate înțelegem 
lăsarea lucrurilor întocmai 
cum sunt, cu mențiunea că 
ne afectează în continuare 
deciziile în baza legală a celor 
care ne conduc. Așadar, de 

ce să nu ne implicăm, dacă 
oricum infl uențăm societatea 
prin acțiunile noastre?

   Pentru a înțelege mai bine 
ce înseamnă să fi  un cetățean 
activ, am lansat întrebarea: 
"ce tip de cetățean ți se 
potrivește?"

“Alegerile politice au consecințe politice”

potrivește?"



Cetățeanul participant
 care este activ în organizarea 
de evenimente la care pot 
contribui și alți oameni la 
schimbare. Acesta inițiază 
campanii de advocacy, 
strânge lumea, o informează. 
În această ecuație, el este 
tipul de om care vede că lumea 
are nevoie și ia inițiativa de a 
face ceva mai mult. E tipologia 
liderului. Oferă timp, energie 
și resurse acțiunilor pe care 
le inițiază. El este cel care 
organizează.Cetățeanul orientat spre justiție

cel care nu doar ia inițiativa de a crea 
campanii și de a aduna oamenii, dar 
și le analizează nevoile, consultă 
legea și completează reclamații 
pe care le trimite spre instituțiile 
publice. Este o resursă umană ideală 
pentru orice inițiativă cetățenească, 
fi x din prisma faptului că înțelege 
cum funcționează sistemul. El este 
cel care atinge problema.
(sursa: Digital Issues to Action, 
Mikva Challenge)

Cetățeanul cu responsabilitate 
personală
care se implică în comunitatea 
sa prin acte caritabile, acțiuni 
de voluntariat, donații. Acesta 
își investește timpul și resursele 
spre o cauză bună, participă 
la campanii, petiții, dar nu ia 
inițiativa de a coordona. Din 
comoditatea personală, acesta 
dispune de bunăvoință spre 
într-ajutorarea semenilor lui 
și a societății la o scală mică, 
dar importantă. El este cel care 
participă.

organizează.



Un stat este o comunitate organizată politic, având instituțiile 
guvernamentale la conducere. Mediul public și teritorial îi intră 
sub guvernare. Constituția României consacră principiul separării 
puterilor în stat, după cum urmează:

Constituția României
consacră principiul separației 
puterilor în stat. Puterea 
statului trebuie divizată în 
diferite compartimente cu 
puteri și responsabilități 
separate și independente. Cea 
mai comună separare a acestor 
puteri este cea tripartită, care 
se întâlnește la majoritatea 
națiunilor moderne, unde este 
vorba de puterile legislativă, 
judiciară și executivă, cu 

mențiunea că aceste funcții 
nu pot fi cumulate în aceeași 
mână. Prin transmiterea 
separată a atribuțiilor către 
parlament, guvern și președinte, 
administrație, precum și către 
judecători independenți, 
puterea statală este ținută în 
echilibru prin intermediul unor 
controale reciproce (echilibrul 
puterilor), apărându-i astfel pe 
cetățeni de eventualele acțiuni 
despotice ale statului.

Separarea puterilor 
in stat

În cadrul unui stat, există trei ramuri:

•Legislativ
•Judecătoresc
•Executiv

Pentru a înțelege statul, va trebui să înțelegem aceste cadre 
împuternicite prin lege, care se ocupă de lucruri diferite. 
Funcționarea statului de drept este fundamentată pe această 
separare pentru o mai bună și mai organizată guvernare. Statul 
de drept este “un stat organizat pe baza principiului separaţiei 
puterilor în stat, care garantează independenţa reală a justiţiei şi 
are drept scop promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului.”
(sursa: dreptmd.wordpress.com)



Puterea legislativă sau deliberativă
reprezentată de către Parlament 
care propune, dezbate și aprobă 
legi.

Puterea executivă,
care curpinde Președintele și 
Guvernul. Președintele atestă 
existența legilor emise de 
către Parlament, iar Guvernul 
se asigură de implementarea 
legilor. Guvernul poate lua 
hotărâri cu valoare de lege prin 
OUG-uri, spre exemplu.

Puterea judecătorească,
reprezentată de către 
instanțele judecătorești (în 
frunte cu Înalta Curte de 
Casație și Justiție, urmată 
în ordine ierarhică de către 
Ministerul Public (parchetele 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, curții de 
apel, tribunale și judecătorii) 
și Consiliul Superior al 
Magistraturii.

Odată înțelese aceste chestiuni de 
ordin legal, ne putem concentra 
atenția asupra instituțiilor de 
interes cauzei noastre (vezi 
capitolul “Instituțiile care mă pot 
ajuta”).

reprezentată de către Parlament 
care propune, dezbate și aprobă 

Puterea judecătorească,
reprezentată de către 
instanțele judecătorești (în 
frunte cu Înalta Curte de 
Casație și Justiție, urmată 
în ordine ierarhică de către 
Ministerul Public (parchetele 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, curții de 
apel, tribunale și judecătorii) 

Magistraturii.



Ce este puterea politică?
Dar cea de stat?
Diferența este la nivel legislativ: puterea politică desemnează 
puterea poporului, în timp ce puterea de stat reprezintă partea 
instituționalizată a puterii politice (sursa: ABCivic). În timp ce 
funcția fundamentală a statului (putere politică) este cea de 
a asculta și de a realiza voința poporului, dapoporului este cea 
de a-și spune nevoile în fața statului. Așadar, dreptul nostru ca 
cetățeni este să ne facem auziți și este consimțit prin lege. Statul 
este obligat de toate instanțele legale să ia în considerare cererea 
poporului, dacă este o cerință majoritară. Aceasta se poate aduce 
la cunoștință prin metode “vocale”: campanii, petiții, proteste, 
marșuri, etc. (vezi capitolul “Advocacy” sau altele).

TINERII ȘI ADULȚII
În această mare de concepte și unelte care să ne ajute să ne 
îndreptăm spre implicarea civică activă, forța oamenilor este 
importantă pentru a pune presiune pe instituțiile publice. Dat 
fiind contextul actual, exista atât oameni care ne pot ajuta cât și 
oameni care să rămână reticenți față de eforturile noastre.

Deschiderea tinerilor către acest nou tip de abordare a problemelor 
este o noutate pentru adulții care au alte valori și alte priorități. 
Fiecare generație are punctele sale forte în dezvoltarea societății 
noastre. Ce este benefic e faptul că, deși diferențele ne îndepărtează 
(aparent) unii de alții, ne pot apropia în egală măsură. 

0



În vremea noastră, unde tehnologia avansează și unde aproape oricine 
deține un smartphone cu conexiune la internet, este mult mai ușor să 
îți faci opinia publică. Libertatea de expresie a atins cote imense, fapt 
care a ajutat tinerii să se identifice mult mai ușor cu nevoia de a afla 
mai multe. Disponibilitatea către informare, sursele, dar și rețelele de 
socializare ajută la răspândirea ideilor.

În acest subcapitol ne vom rezuma la contactul tânăr-adult în legătură 
cu implicarea în viața comunitară, cetățenia activă pe care cu toții ne-o 
dorim.

Deși cu ideologii opuse, tinerii pot ajuta adulții spre înțelegerea nevoilor 
lor, având în vedere direcția spre care se îndreaptă societatea: progres 
tehnologic, de exprimare liberă prin aceasta și înafara ei. Tehnologia 
și libertatea de expresie de care dispun tinerii în mediul online îi fac 
să fie mult mai curajoși în a exprima verbal punctul de vedere propriu. 
S-a început implicarea tinerilor în spațiul public, exact pentru faptul că 
dispun de libertatea din online.

REȚELELE DE SOCIALIZARE ajută la răspândirea 
ideologiei liberale, a valorilor europene și nu numai a drepturilor omului, 
ajungând ușor pe ecranele oricui, dar mai ales al tinerilor. Adulții, pe de altă 
parte, consideră că această libertate nu e tocmai benefică pentru tineret. 
De aceea, scepticismul și deprecierea opiniei publice tinere. Obișnuința 
le-a stagnat dorința de a depune vreun efort față de colectivitate, pentru 
că fiind în sistem, lucrând și având contact direct cu instituțiile publice și 
cele private, văzând cât de corupte pot fi, nu au speranța că pot schimba 
ceva în mod plauzibil și vizibil. De aici și neîncrederea.
Deși aceste diferențe de valori și priorități sunt foarte clare, există un 
factor benefic schimbării pe care ne-o dorim. 

Sociologul Roger Hart a scris despre implicarea tinerilor în cartea 
sa numită “Children’s Participantion: The Theory and Practice 
of Involving Young citizens in Community Development and 
Environmental Care” (“Participarea tinerilor: Teoria și practica 
implicării tinerilor cetățeni în dezvoltarea comunității și îngrijirea 
mediului înconjurător”) pentru UNICEF în anul 1997. Această lucrare 
inovatoare adună munca celor tineri și deopotrivă cea a adulților 
aliați de peste tot din lume într-un context al unei mișcări pentru 
participare. Scara Participării Tinerilor este un instrument util.



Treptele participării 

8) Tineri inițiați
 decizii discutate cu adulții. Acest lucru se întâmplă când proiectele sau 
programele sunt inițiate de către tineri, iar deciziile sunt luate împreună (tineri-
adulți). Acest tip de proiect le oferă putere celor mai tineri, în același timp, 
lăsând tinerii să învețe din experiențele celor mai mari. (Tânăr-adult)

7) Tineri inițiați și direcționați
 Această treaptă se referă la proiectele inițiate și coordonate de cei tineri. Aici, 
adulții au rolul de a fi încurajatorii acestora. (Activism condus de tineret)

6) Adulții inițiază
 împart luarea deciziilor cu cei tineri. Apare atunci când proiectele sau programele 
sunt inițiate de către adulți, dar procesul de luare a deciziilor se realizează 
împreună cu tinerii. (Cercetare și participare activă)

5) Consultați și informați
 Se întâmplă atunci când cei tineri oferă păreri adulților pentru proiecte sau 
programe gândite și desfășurate de adulți. Tinerii sunt informați despre modul 
în care părerile lor vor fi luate în considerare și puse în acțiune, iar adulții le vor 
prezenta schema de ansamblu, în avans (Consilii de consultari cu tinerii)

4) Atribuit într-un mod informat
 Aici, cei tineri primesc un rol specific și li se oferă atribuții clare. (Bordul 
comunității tinere)

3) Rol simbolic
 La această treaptă, celor tineri doar li se pretinde un rol, doar că nu îl au în 
adevăratul sens al cuvântului. Ei nu au puterea de a decide ce fac sau cum se 
implică și de obicei, au puțină putere spre deloc. (Adultism)

2) Decorație 
Apare atunci când cei tineri sunt folosiți ca și motiv pentru a crește puterea unei 
cauze, într-un mod indirect. (Adultism)

1) Manipulare
 Apare când adulții folosesc tinerii să le susțină cauza și pretind că respectiva 
cauză este focusată pe cei tineri. (Adultism) 

S-au tot căutat modalități pentru această dezbatere între generații, când cel 
mai indicat este să colaborăm împreună pentru un bine comun. Astfel, ambele 
grupe de vârstă ar putea colabora armonios pentru a aduce o schimbare.





Dreptul la liberă exprimare (C.R., 
art. 30)
Atunci când simți că ceva nu merge 
bine în comunitatea ta și vrei să iei 
atitudine, însă ceilalți îți spun că 
nu ar trebui să fi i vocal, ține minte 
că dreptul la liberă exprimare este 
garantat de Constituție! Libertatea 
de opinie și libertatea de exprimare 
nu pot fi  restrânse.

Libertatea întrunirilor (C.R., art. 39)
Protestele și fl ashmob-urile reprezintă un mod creativ de a atrage atenția 
decidenților cu privire la o anumită problemă generală cu care se confruntă 
membrii comunității din care faci parte. Atâta timp cât respectă Legea 
nr. 60/1991, adunările publice pot fi  organizate în mod neîngrădit.

În România, precum în orice alt stat, cetățenii benefi ciază de un set de 
drepturi și libertăți cetățenești, prevăzute în Legi și alte acte normative.
Dintre toate drepturile și libertățile existente, vom vorbi despre cele 2 
categorii de drepturi care pot sprijini activitatea ta, în calitate de tânăr 
implicat în comunitate:
Drepturile pe care le vei regăsi în paginile următoare sunt extrase din 
Constituția României și din Statutul Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 
4742/2016.



Dreptul la informație (C.R., art. 
31)
Autorităţile publice, potrivit 
competenţelor ce le revin, au 
datoria de a asigura informarea 
corectă a cetăţenilor asupra 
treburilor publice şi asupra 
problemelor de interes personal. 
Pe scurt, statul are datoria să îți 
pună la dispoziție orice informație 
privind funcționarea instituțiilor 
publice (buget, organigramă, 
hotărâri CA etc.), cât timp aceste 
informații nu sunt clasifi cate.

Dreptul de asociere (C.R., art. 40)
Unde-s mulți, puterea crește! - la fel e și în comunitate: dacă vrei să 
faci lucrurile să meargă mai bine, nu poți face asta pe cont propriu. 
Fie că vorbim despre un grup informal, un grup de inițiativă sau o 
asociație, dreptul la asociere e fundamental pentru mișcările civice 
din orice comunitate.



Pe lângă drepturile fundamentale, pe care le au toți 
cetățenii, în calitate de elev, ai un set de drepturi supli-
mentare, aplicabile în școală. Aceste drepturi sunt 
prevăzute în documentul care stă la baza vieții de elev: 
Statutul Elevului

Dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise (SE, 
art. 7, alin. l)

Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în ter-
men de maximum 15 zile lucrătoare; (SE, art. 7, alin. s)

Dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau 
la baza situaţiei şcolare; (SE, art. 7, alin. w)

Dreptul de a oferi feedback semestrial cadre
lor didactice care predau la clasă, prin fi şe anonime. 
Acestea vor fi  completate la clasă şi predate cadrelor 
didactice în vederea identifi cării celor mai efi ciente 
metode didactice. (SE, art. 7, alin. aa)

Dreptul de a le fi  consemnată în catalog absenţă, doar 
în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este in-
terzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 
(SE, art. 7, alin. aa)

Dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
în vigoare, fără perturbarea orelor de curs. (SE, art. 10, 
alin b)

Dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, orga-
nizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele 
elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, 
economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele 
asemenea, în condiţiile legii; (SE, art. 10, alin. a)

DREPTURILE ELEVILOR

Pe lângă drepturile fundamentale, pe care le au toți 
cetățenii, în calitate de elev, ai un set de drepturi supli-
mentare, aplicabile în școală. Aceste drepturi sunt 
prevăzute în documentul care stă la baza vieții de elev: 
Statutul Elevului

Dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise (SE, 
art. 7, alin. l)

Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în ter-
men de maximum 15 zile lucrătoare; (SE, art. 7, alin. s)

Dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau 
la baza situaţiei şcolare; (SE, art. 7, alin. w)

Dreptul de a oferi feedback semestrial cadre
lor didactice care predau la clasă, prin fi şe anonime. 
Acestea vor fi  completate la clasă şi predate cadrelor 
didactice în vederea identifi cării celor mai efi ciente 
metode didactice. (SE, art. 7, alin. aa)

Dreptul de a le fi  consemnată în catalog absenţă, doar 
în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este in-
terzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 
(SE, art. 7, alin. aa)

Dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
în vigoare, fără perturbarea orelor de curs. (SE, art. 10, 
alin b)

Dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, orga-
nizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele 
elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, 
economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele 
asemenea, în condiţiile legii; (SE, art. 10, alin. a)





Pentru a înțelege cum mă poate ajuta o instituție, mai întâi 
trebuie să știu ce este o instituție. 

Ce este o instituție

O instituție publică are personalitate juridică. Aceasta gestionează 
resursele financiare publice. Instituțiile sunt subordonate autorităților 
publice centrale: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de 
specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autoritățile 
administrative autonome. În mare parte, acestea sunt finanțate, în 
totalitate sau în cea mai mare parte de către bugetul de stat sau de 
către bugetele locale (ex.: universitățile de stat, școlile de stat, teatrele 
de stat, muzeele de stat, spitalele statului, policlinici, etc.).
Instituțiile locale sunt cele mai apropiate autorități față de cetățeni. 
Ele răspund nevoilor oamenilor prin implementarea legii și finanțarea 
diverselor proiecte, acțiuni locale și proiecte de interes public. Primele 
care trebuie trase la răspundere în cazul unor probleme locale, care țin 
fie de bugetul local sau de administrație (modul în care sunt gestionate 
aceste fonduri și ce se fac cu ele), sunt instituțiile locale: Primăria și 
Consiliul Local.

Toată acțiunea de gestionare a banilor publici, a guvernării în funcție 
de nevoile cetățenilor unui oraș, de implementare a politicilor publice 
într-un spațiu local sau național, se numește administrație publică. 



Administrația publică

O administrație publică locală este autonomă și are capacitatea 
de a soluționa și de a gestiona, în numele cetățenilor pe care îi 
reprezintă, treburile administrative și financiare de interes public. 
Aceasta este partea aplicată cu care ne întâlnim zi de zi. Secretarele 
de la școală sunt parte al organismului de administrație publică! 
De asemenea, este un subiect într-o continuă expansiune, fiind 
știința care se ocupă de gestiunea resurselor în reglementare cu 
legea și cu sectorul public (însemnând toate instituțiile care sunt 
în subordinea statului). Aceasta este partea teoretică de care se 

Consiliul local

Conform legii, consiliul local este autoritatea deliberativă de la 
nivelul localității, fie ea comună, oraș sau municipiu. Cei care iau 
decizii pentru comunitate sunt componenta acestui consiliu. El ar 
trebui să aibă inițiativa unor proiecte care să corespundă dorințelor 
și nevoilor locuitorilor.

Membrii consiliului, ziși și consilieri, se aleg în urma votului 
alegătorilor. De aici și alegerile locale. Ei sunt aleși pe liste de partid, 
cu excepția celor care candidează ca independenți.

•Consiliul local avizează sau aprobă, studii, prognoze și programe 
de dezvoltare economico-sociale, de organizare și amenajare a 
teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, 
inclusiv participarea la programe de dezvoltare județeană, 
regională și zonală.

•Consiliul alege din rândul consilierilor viceprimarul sau viceprimarii

•Consiliul local aprobă bugetul local propus de către primar, 
împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei 
bugetare

•Consiliul local administrează domeniul public (care ține de stat) și 
domeniul privat (nu ține de stat) al comunei sau orașului



•Consiliul numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, 
conducătorii serviciilor publice de interes local, precum și pe cei 
ai instituțiilor publice din subordinea sa. În anumite cazuri aplică 
sancțiuni disciplinare, în condițiile legii, persoanelor pe care le-a 
numit.

•Hotărăște vânzarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 
comunei sau orașului.

•Analizează și aprobă, în condițiile legii, documentațiile de 
amenajare a teritoriului și urbanism a localităților, stabilind 
mijloacele materiale și financiare necesare în vederea realizării 
acestora.

Cum mă ajută consiliul local?

Consilierii, pe lângă atribuțiile lor politice (activitatea în comisii 
și participarea la ședințele consiliului), au obligația să acordeze 
regulat audiențe cetățenilor. Programul trebuie făcut public și este 
o bună ocazie să propuneți consilierilor diferite proiecte importante 
pentru comunitate.

Fiecare consilier este obligat să aibă întâlniri cu cetățenii, iar datele 
sale de contact (număr de telefon, adresă de e-mai) ar trebui să fie 
accesibile oricui, alături de programul destinat întâlnirilor.

•Poți contacta un consilier local pentru a programa o audiență în 
care să discuți problema pe care o ai tu sau comunitatea ta
•Poți participa la ședințele de consiliu, fără să anunți în prealabil. 
•Dacă vrei să iei cuvântul pentru a propune un proiect sau să intervii 
pe un proiect de hotărâre, va trebui să depui o cerere la registratură, 
prin care informezi acest lucru. Consilierii au dreptul să voteze să 
nu te asculte.

0



•Cetățenii pot propune și ei proiecte de hotărâre, cu condiția să fie 
susținut de către 3 sau 5% din locuitorii cu drept de vot al localității
•Poți intra pe site-ul Primăriei sau poți solicita lista proiectelor 
de hotărâre care urmează să intre în dezbatere în consiliul local, 
pentru a le analiza.
•Poți propune consilierilor diverse inițiative pe care să le ducă mai 
departe.

Primăria
Primarul este o autoritate a administrației publice prin care se 
realizează autonomia locală, care asigură respectarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale cetățenilor și punerea în aplicare 
a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și a 
ordonanțelor Guvernului și a hotărârilor consiliului local. Acesta 
conduce serviciile publice locale și aparatul său de specialitate.

Primarul este ales o dată la 4 ani prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat de cetățeni. Comunele, orașele și municipiile 
au câte un primar și un viceprimar, iar municipiile reședință de județ 
au un primar și doi viceprimari, aleși în condițiile legii.

Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept 
al acestuia, ales fiind de către consiliul local. Atribuțiile sale sunt 
delegate de primar.

Ce face primarul?

•Execută hotărârile consiliului local (și primarul poate să emită 
dispoziții, spre exemplu dispoziție de numire a unei persoane într-o 
funcție publică)
Conduce serviciile publice locale (salubrizarea, iluminarea publică, 
alimentarea cu apă, energie electrică)
Întocmește bugetul local
Ia măsuri și implementează planurile urbanistice, după ce le supune 
aprobării consiliului local
•Numește, sancționează și suspendă raporturile de serviciu sau de 
muncă ale personalului din primărie și conducătorii instituțiilor și 
serviciilor publice locale



Primarul poate fi demis dacă cetățenii înaintează o cerere semnată 
de către 25% din locuitorii cu drept de vot din localitate. Prefectul 
inițiază organizarea unui referendum, la care trebuie să fie prezenți 
50%+1 din numărul de locuitori.

Cum mă ajută primarul?
Putem interacționa cu acesta prin audiențe și întâlniri periodice 
organizate în mod obligatoriu în care îi putem cere să facă ceva 
anume pentru comunitate (ex.: “dorim un parc în cartierul nostru”, 
“nu vrem să se construiască acea clădire în centrul cartierului”, 
etc.).
Dialogul cu primarul este deja asigurat prin obligativitatea pe 
care acesta o are să asculte opinia publică, dar pentru acest lucru, 
cetățenii trebuie să își dorească să o facă. De multe ori, primarii 
nu sunt contactați de către cetățeni pentru că nu știu că se pot 
adresa direct conducerii primăriei în cadrul audiențelor.
Dacă sunt probleme care țin de un domeniu specific, cetățenii se 
pot adresa direct diverselor departamente din Primărie printr-o 
solicitare de informație sau cerere de acțiune, ori direct consilierilor 
locali, care acționează în numele localnicilor.

Departamente ale Primăriei
Serviciul relații comunitare și politici publice
Asigură comunicarea instituției cu mediul economic, religios și 
sportiv
Biroul Relații cu societatea civilă 
Analizează și monitorizează mediul cultural, religios, sportiv și cel 
al societății civile, inclusiv de tineret
Compartimentul pentru tineret și sport 
Propune și gestionează programe de voluntariat pentru tineri și 
organizează în parteneriat cu instituții publice sau private, acțiuni 
pentru tineret 
Centrul de Informații pentru Cetățeni
Asigură legătura dintre cetățean și administrația publică locală, 
coordonează audiențele la nivelul conducerii primăriei, realizează 
legătura dintre administrația publică locală și instituțiile locale și 
centrale
Consiliul local este cel care spune ce trebuie să fie făcut, iar Primăria este 
instituția care implementează.



Prefectura
În fiecare județ, există câte un prefect, care este reprezentant 
al Guvernului în teritoriu, având rolul de a veghea asupra legii de 
către autoritățile administrației publice locale. El nu face parte 
din aparatul administrativ local, ci reprezintă legătura dintre 
administrația publică locală și cea centrală a statului.

Prefectul poate ataca, total sau în parte, în fața instanței de 
contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local sau 
de consiliul județean, precum și dispozițiile emise de primar sau de 
președintele consiliului județean.

Cum mă ajută prefectul?
Orice cetățean poate apela la prefect în cazul în care instituțiile 
locale nu respectă legislația.
Putem apela la prefect atunci când dorim dizolvarea consiliului 
județean, a consiliului local sau eliberarea din funcție a primarului.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este 
autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își 
desfășoară activitatea în domeniul discriminării. Consiliul este 
garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în 
conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele 
internaționale la care România este parte. Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării funcționează în baza republicată, 
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Cum mă ajută CNCD?
Ne apără drepturile atunci când sunt încălcate (fiind vorba de 
diferențiere, discriminare sau favorizarea altor oameni în baza 
etniei, a sexului, orientării sexuale, etc.)
Oferă informații publicului cu privire la ce se poate considera abuz 
discriminator și oferă cadrul legal prin care să dovedești acest fapt.
Sancționează faptele de discriminare semnalate prin sesizări din 
partea cetățenilor sau autosesizări din partea Colegiului Director 
al CNCD.





Școlile din România funcționează în baza unui mecanism destul 
de greoi și complex, însă acest capitol te va ajuta să înțelegi mai 
bine procedurile prin care elevilor le revin anumite roluri.

Legislație relevantă:

În paginile ce urmează vei regăsi mai multe acte normative (legi, 
hotărâri de guvern, ordine de ministru etc.), care te pot ajuta să 
înțelegi mai bine modul în care funcționează instituțiile școlare:

Legea educaț iei naț ionale nr. 1/2011; - aici poți găsi aspecte 
generale privind modul în care funcționează educația din România: 
de la principii, la atribuțiile directorilor și până la modul în care 
sunt fi nanțate unitățile de învățământ;

Legea 544/2001

A liberului acces la informaț iile de interes public + HG 123/2002 
privind normele metodologice de aplicare; - așa cum ai afl at la 
capitolul Drepturi și libertăți, statul român are datoria de a pune la 
dispoziția cetățenilor săi informațiile de interes public (adică cele 
care au legătură cu banii publici, dar nu numai); Această Lege e 
cea care detaliază acest drept, oferind proceduri și termene clare 
privind modul în care poți accesa aceste informații;



OMENCS 5447/2020

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților 
de învățământ preuniversitar (ROFUIP); - Aici poți găsi aspecte 
punctuale privind funcționarea școlilor din România; atenție! Nicio 
prevedere din regulamentul școlii tale nu poate să fie contrară 
prevederilor acestui Regulament-cadru, întrucât acesta e superior 
din punct de vedere legal, fiind aprobat prin ordin de ministru.

OMEN 4619/2014

Pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționarea 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar; - După cum vei afla în următoarele pagini, Consiliul 
de Administrație reprezintă forul decizional suprem din școală. 
Acolo sunt aprobate.

La nivelul unității de învățământ funcționează diferite organisme, 
care reprezintă în mod fidel principiul separării puterilor în stat: 
Consiliul de Administrație reprezintă puterea legislativă (emite 
hotărâri general obligatorii pentru toți membrii comunității 
școlare - elevi, profesori etc.)
 Direcțiunea - director + director adjunct - reprezintă puterea 
executivă (pune în aplicare deciziile CA-ului), iar puterea 
judecătorească e reprezentată de instanțele judecată, al căror rol 
este de a soluționa litigiile. Instanțele nu reprezintă un organism 
al unității de învățământ, ele fiind instituții separate ale statului 
român



Direcțiunea (dir. + dir. adj.):

Reprezintă „puterea executivă”
Are următoarele atribuții:
reprezintă unitatea de învățământ în fața instanțelor de judecată 
(reprezentant legal)
propune spre aprobare consiliului de  administrație regulamentul 
de organizare și  funcționare al unității de învățământ;
propune spre aprobare consiliului de  administrație proiectul de 
buget și raportul  de execuție bugetară (banii școlii și cum vor fi  
cheltuiți;
îndeplinește alte atribuții stabilite de către  consiliul de 
administrație, conform legii

Consiliul de Administrație 

•Format din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:
•Directorul unității de învățământ (care exercită și funcția de 
Președinte al Consiliului de Administrație)
•Reprezentanți ai profesorilor
•Reprezentanți ai autorităților locale (Consiliului Local și Primarul/
un reprezentant al acestuia)
•Reprezentanți ai părinților
•Un reprezentant al elevilor, în cazul liceelor
•Reprezentanții fi rmelor partenere ale școlii (în cazul unităților de 
învățământ profesional și tehnic)

reprezintă „puterea legislativă”
se întrunește lunar 
are următoarele atribuții: 
•Dezbate &  aprobă:
•bugetul unității de învățământ
•planul de investiții
•materiile opționale
•transferurile elevilor &  profesorilor
•orarul școlii 



Profesorul diriginte:

motivează absenţele elevilor, în 
conformitate cu prevederile ROFUIP 
şi ale regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ;
Monitorizează situaţia la învăţătură a 
elevilor;
Colaborează cu cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică, în activităţi de 
consiliere şi orientare a elevilor clasei;
Organizează acţiuni de orientare 
şcolară şi profesională pentru elevii 
clasei

Consiliul profesoral:

•format din toți profesorii unității școlare
•gestionează și asigură calitatea actului didactic
•propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii
•validează  fi șele  de  autoevaluare  ale  personalului  angajat  al  
•unității  de  învățământ, în baza cărora se stabilește califi cativul 
anual
•aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor
alege cadrele didactice membre ale Consiliului de Administrațiealege cadrele didactice membre ale Consiliului de Administrațialege cadrele didactice membre ale Consiliului de Administrați





Consiliul Național al Elevilor (CNE) este structura de reprezentare a 
tuturor elevilor din România, care acționează atât la nivel național, cât 
și la nivel județean (CJE)  și școlar (CȘE). Misiunea CNE este de a lupta 
atât pentru respectarea drepturilor elevilor, câ t ș i pentru un sistem 
educaț ional de calitate, centrat pe benefi ciarii direcț i ai sistemului de 
î nvă ț ă mâ nt.

Scurt istoric

•În anul 1991 apar primele Consilii Școlare ale Elevilor, ca forme de 
asociere ale elevilor, într-un proaspăt regim democratic.

•În anul 1999 prinde contur primul Consiliu Județean al Elevilor, în 
județul Cluj.

•În anul 2002, în județul Dâmbovița apare primul CJE condus doar 
de către elevi;

•În anul 2006 apare Consiliul Național al Elevilor, format din doar 18 
județe. În același an este adoptat primul Regulament de Organizare 
și Funcționare al CNE.
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Cum mă pot implica?
Anual, au loc alegeri în cadrul Consiliului Elevilor. Pentru început, 
ia legătura cu Președintele Consiliului Școlar al Elevilor din liceul 
tău, pentru a afla care sunt posturile vacante la nivelul unității de 
învățământ. Cere de la acesta informații cu privire la mecanismul 
de funcționare a Consiliului și strategiile acestuia.
 
Ulterior, în funcție de posturile disponibile la nivelul unității de 
învățământ, depune-ți dosarul de candidatură și organizează-ți 
campania electorală!

În ceea ce privește candidaturile la nivel județean, lucrurile stau un 
pic altfel:

•Pentru funcția de președinte CJE/CMEB pot candida președinții 
CȘE, un elev delegat către Adunarea generală a CȘE sau o persoană 
care a ocupat un mandat cu o durată de minim 6 luni în Biroul 
executiv în mandatul precedent. 

•Pentru funcția de vicepreședinte CJE/CMEB pot candida președinții 
și vicepreședinții CȘE, un elev delegat către Adunarea generală 
a CȘE sau o persoană care a ocupat un mandat cu o durată de 
minimum 6 luni în Biroul executiv în mandatul precedent. 

•Pentru funcția de secretar executiv al CJE/CMEB pot candida 
președinții și secretarii executivi ai CȘE, un elev delegat către 
Adunarea generală a CȘE sau o persoană care a ocupat un mandat 
cu o durată de minimum 6 luni în Biroul executiv în mandatul 
precedent.

•Pentru funcțiile din cadrul Biroului executiv al Consiliului Național 
al Elevilor pot candida doar președinții Consiliilor Județene ale 
Elevilor.



REUȘITELE CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ELEVILOR
•Interzicerea sancționării elevilor pe criteriul nepurtării uniformel-
or;

•Redobândirea dreptului de vot în Consiliul de Administrație al 
reprezentantului elevilor din învățământul profesional;

•Publicarea Statutului Elevului - document ce reglementează drep-
turile și îndatoririle elevilor;

•Manuale gratuite pentru toți elevii;





Advocacy constă în preluarea puterii instituțiilor publice de către 
cetățeni. Este un întreg proces care are la bază sublinierea în mod 
public a problemelor din societate și prezintă o abordare nouă și vocală 
a acestora. Datorită faptului că este o abordare nouă în spațiul public, 
advocacy-ul este setat pe incluziune și prezintă ascensiune prin numărul 
de oameni care participă. Un singur om nu poate duce o campanie. Cu 
cât sunt mai mulți oameni care militează spre același scop, abia atunci 
putem spune că vom fi  auziți de către cei investiți cu putere.

Cine suntem? Ce vrem să facem?
Advocacy este focusat pe munca mai multor oameni. Împreună cu 
o echipă bine organizată, formată din oameni în care ai încredere 
că au valori comune față de campania ta, poți începe să îți pui 
întrebări specifi ce asupra componentei inițiativei voastre. Doar că 
mai întâi, trebuie să știți cine sunteți și cu ce vă identifi cați.

Foarte important este să știți cine sunteți și cu ce valori vă 
identifi cați. Care este grupul-țintă vizat de către campania voastră, 
pașii propriu-ziși de punere pe picioare? De ce resurse dispuneți? La 
început de drum, puterea grupului vostru stă în autocunoaștere. 
Asta oferă o imagine clară și denotă organizare din partea grupului 
sau coaliției voastre. Resursele sunt esențiale de luat în calcul, fi e 
că e vorba de timpul investit, fi e că e vorba de capitolul fi nanciar 
sau capitalul social.
Dar mai întâi…



Numele grupului/coaliției 
voastre.
Defi nitoriu pentru identitatea 
grupului, identifi carea sa în 
dialog cu publicul și cu potențialii 
aliați.

Resursele de care 
dispuneți
Timpul, fi nanțele și numărul 
de oameni de care dispuneți 
sunt criterii de bază pentru 
clădirea unei campanii bune 
de advocacy.

Research 
pe partea de organizații sau persoane 
care sunt activ implicate în cauza 
pentru care vreti să luptați.
Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți 
dacă mai există oameni care să vă 
poată ajuta cu experiența lor în 
reprezentare cetățenească și dacă 
cauza pentru care luptați este deja 
acoperită de prea multe grupuri care 
se ocupă activ de multă vreme.

de advocacy.

Crearea unui canal de 
comunicare cu publicul
Pagina de Facebook, website-ul 
și adresa de email sunt adesea 
folosite pentru a crea un dialog 
mult mai ușor între public și 
organizația voastră, asta ajutând 
la menținerea și atragerea 
susținătorilor și creșterea 
vizibilității grupului.

Crearea unui canal de 
comunicare cu publicul
Pagina de Facebook, website-ul 
și adresa de email sunt adesea 
folosite pentru a crea un dialog 
mult mai ușor între public și 
organizația voastră, asta ajutând 
la menținerea și atragerea 
susținătorilor și creșterea 
vizibilității grupului.



A fi  organizat și punctual în campania voastră este esențial. 
Trebuie să știi exact pentru ce luptați, cum vă numiți, ce buget 
aveți și dacă motivul pentru care luptați merită și este nece-
sar în contextul actual.

Pentru ca o campanie de advocacy să funcționeze, trebuie 
specifi cate scopul și obiectivele care trebuie atinse. Întrebar-
ea la care e esențial să răspundeți este: 

•Pentru ce luptați? 
Cauza spre care vă îndreptați energia, timpul și resursele este 
primul pas înspre crearea presiunii publice prin campania 
voastră de advocacy. 
Dacă voi nu aveți clar stabilit grupul-țintă pe care îl vizați, 
cum pot cei de la putere să vă înțeleagă? 
În fond, sensul comunicării este dat de ceea ce înțelege 
celălalt, nu de ceea ce spunem. Așadar, trebuie să ne înțele-
gem, ca mai apoi să fi m înțeleși.

Campania de tip advocacy este focusată pe 
oameni, pe acțiunile întreprinse de aceștia. Tipul 
de abordare este important în funcție de motivul 
pentru care faci advocacy. 

oameni, pe acțiunile întreprinse de aceștia. Tipul 
de abordare este important în funcție de motivul 
pentru care faci advocacy. 



Pe scurt, prin advocacy...
Vă va ajuta să găsiți cele mai bune argumente și apoi mesaje 
pe care să le folosiți în relația cu factorii de decizie
Veti ști exact ce și cui cereți
Veți ști cum să explicați celorlalți cauza pentru care luptați
Veți ști clar dacă problema voastră e una pe care o puteți 
rezolva printr-o campanie de advocacy

Când problema pe care o vreți rezolvată este de competența 
autorităților și voi vă hotărâți să convingeți autoritățile să o 
rezolve, atunci asta înseamnă că faci advocacy. Este o implicare 
a cetățeanului în comunitatea sa prin apartenența la un grup 
sau la o organizație cu identitate juridică, participând activ la 
demersurile către îndeplinirea problemei.

Transparența decizională și echitabilitatea 
descriu în câteva cuvinte tipul ăsta de abordare. Fiind axat 
pe oameni și pe cauze reale, actuale, pe planuri concrete, 
transparența din partea organizației voastre și din partea 
liderilor și a celorlalte organizații face ca demersul pe care-l 
faceți să fie vizibil publicului larg. Aceștia pot empatiza cu 
cauza și astfel se pot alătura și alți oameni cauzei voastre.

Important e să știm ce vrem să facem și pentru ce.
Cauza este stimulul care se produce la nivel de comunitate. 
Atunci oamenii vor să acționeze către cauză.



Activități de Advocacy

Evenimente prietenoase în comunitate

Știind deja că puterea stă în numere, același principiu este valabil 
și în acest tip de activitate: pe cât de simplu sună, pe atât de re-
alizabil. 

Unitatea într-o comunitate este importantă și se poate realiza 
prin activități care să creeze legături între oameni și grupuri de 
oameni. Fie că e vorba de ateliere de lucru cu copiii sau de proiecții 
de filme, obiectivele cu care se asociază aceste activități sunt: oc-
azia de a crea oportunități de interacțiune în spațiul public, con-
sultarea comunității cu privire la problemele cu care se confruntă 
aceasta, dezbateri pe marginea unor subiecte de interes comun și 
de asemenea, mobilizarea comunității pentru a susține o anumită 
cauză. Scopul mare este cel de a uni oamenii dintr-o comunitate 
pentru bunăstarea acelei regiuni.

”Oamenilor le lipseşte sentimentul de comunitate, de apartenenţă la 
o comunitate, de solidaritate, de colaborare. Aceste neajunsuri pot fi 
depăşite atunci când oamenii au oportunitatea să se cunoască şi să in-
teracţioneze unul cu celălalt. Depăşirea neîncrederii poate fi rezolvată 
în contextul evenimentelor comunitare.”

Genul acesta de întruniri comunitare sunt ideale pentru a vă pro-
mova campania e advocacy pe care o pregătiți. 
Pliante broșuri informative stickere prezente la un stand informa-
tiv ajută să vă expuneți și să informați populația. De asemenea, 
puteți atrage oameni noi în campanie.

Maual de Advocacy, CeRe



Flash-mob
O activitate foarte des întâlnită și care este greu de trecut cu 
privirea. Pentru un flash-mob, persoanele implicate trebuie să își 
facă un plan înainte, pregătirea constând într-o coregrafie care 
să transmită un mesaj de interes public și care să atragă atenția. 
Luați în considerare locația (un spațiu public, circulat, semnificativ 
mesajului), data, ora și durata. De asemenea, trebuie să vă gândiți 
și la numărul de persoane care vreți să se implice.

Marșuri și proteste
Cu siguranță ați auzit de marșuri sau de proteste în mass-media. 
Acest tip de activitate se organizează cu un număr considerabil de 
organizatori și participanți. Desigur, scopul este cel de a transmite 
un mesaj specific, ceea ce înseamnă că toți oamenii implicați 
trebuie să militeze pentru aceeași idee. Marșurile sunt susținute 
de mesaje pe care anumiți oameni le scandează, pentru ca restul 
grupului să urmeze să strige la fel. De asemenea, pancartele sunt 
un element vizual care completează mesajul transmis de voi. Pentru 
ca un astfel de eveniment să se întâmple, aveți nevoie de un motiv 
care să mobilizeze mulți oameni.



Petiții și scrisori

Sunt foarte importante pentru promovarea grupului față de publicul 
larg. Puterea este dată de numărul mare de semnatari. Unitatea și 
majoritatea este esențială pentru soluționarea unei petiții sau a 
unei scrisori, iar numărul mare de oameni care au semnat denotă 
faptul că problema afectează un spectru mai larg al comunității 
tale. 

Fiind mai mulți, presiunea pe autorități este mult mai mare, decât 
dacă ați fi  în număr de cinci-zece semnatari. Vorba populară, 
“unde-s mulți, puterea crește”, se mulează perfect pe acest tip 
de campanie. Dacă organizația ta obține semnături din partea 
liderilor de opinie sau din partea celebrităților este ideal pentru 
promovarea petiției și convingerea publicului larg să semneze, dar 
esențial este să faceți un mic research înainte, să fi e oameni care 
chiar cred în susținerea campaniei tale și care au valori și intenții 
bune față de inițiativa voastră. Presa este o sursă bună pentru tipul 
acesta de informații.

Am înțeles faptul că petițiile și scrisorile sunt efi ciente atunci când sunt 
semnate de mai mulți oameni, dar de ce anume mai este nevoie?
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Trebuie să vă focusați pe momentul când lansați petiția/scrisoarea 
publică. Trebuie luat în considerare momentul, pentru că e mult 
mai benefic să fie înaintate petițiile deja semnate, înainte de un 
eveniment major (ex: promulgarea unei legi, înaintea campaniei 
electorale la alegerile locale, etc.), decât după ce acesta s-a 
petrecut. 

Impactul este mult mai mare și presiunea va fi vizibil pusă pe 
autorități. Prin “petiție” însumăm nevoia mai multor oameni de a 
își exprima nemulțumirea față de o acțiune cu un impact negativ, 
venită din partea autorităților față de comunitate. Sau din partea 
conducerii școlii față de elevii săi. Înaintarea petițiilor face ca 
autoritățile să reflecteze asupra deciziei, înainte ca aceasta să fie 
executată. 

Important este ca o petiție să conțină datele de indentificare ale 
petiționarului. Petițiile anonime și cele în care nu apare grupul sau 
organizația care le-a inițiat nu sunt luate în considerare. 

Ce este și-mai important la acest tip de abordare: dacă celelalte 
modalități mai blânde nu dau roade, este nevoie să apelați la 
abordări mai directe, precum este aceasta.

Detalii tehnice:

“Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la 
data înregistrării petiției. Dacă răspunsul necesită mai multă 
documentare, instituțiile pot prelungi termenul de răspuns cu cel 
mult 15 zile.”

Ordonanța nr. 27 din 2002 reglementează soluționarea petițiilor la 
nivelul instituțiilor publice.

Campaniile organizate de către Declic sunt focusate pe tipul de 
advocacy scris, manifestându-se prin petiții și scrisori. Pe site-ul lor, 
oricine poate iniția o petiție.



Cărți poștale, telefoane, scrisori
Tipul acesta de campanie creează presiune prin “puterea 
numerelor”. Prin puterea numerelor se pot convinge factorii decisivi 
de la putere să acționeze în direcția dorită de voi. Prin mobilizarea 
comunității de susținători să transmită un mesaj autorităților 
sau persoanelor în funcție care au putere decizională (decidenții) 
se poate face presiune de o mare forță. Imaginează-ți că îi scrii 
primarului din localitatea sau orașul tău că ceea ce face cu banii 
publici nu ajută comunitatea. Un singur e-mail nu schimbă nimic. 
În schimb, mai multe mesaje de acest fel alarmează autoritățile. 

Important pentru acest demers este să folosiți 
adresele individuale de e-mail ale celor în funcție. 
Asta creează disconfort persoanei/persoanelor 
vizate prin aglomerare administrativă. Acest 
tip de activități ajută, fi x prin faptul că atrage 
atenția asupra cauzei voastre. Tipul acesta de 
abordare se numește. sugestiv, “inundare”.

Fiind un tip de campanie care doar prin numărul 
oamenilor poate avea impact, oferă o voce 
celor care nu ar comunica în mod personal 
cu autoritățile. Prezența grupului oferă curaj 
membrilor săi.

Momentele cheie pentru tipul acesta de abordare 
sunt înainte de alegeri, înainte de vot, înainte de 
adoptarea bugetului pentru ceva anume, înainte 
de votul pentru cauza spre care luptați sau pentru 
a semnala indiferența față de o cauză reală în 
comunitatea voastră. E o trezire a autorităților 
față de problemele cu care se confruntă oameni 
din comunitate.



Cărțile poștale 
prezintă un avantaj prin 
impactul vizual pe care îl 
creează. Imaginile sugestive 
pe care le folosiți au puterea 
de a sensibiliza și a prezenta 
problema. Mulți oameni se uită 
întâi la imagine, mai apoi la 
text. Așa că imaginile trebuie 
să creeze curiozitatea față 
de textul prezentat. În plus, 
cărțile poștale nu trebuie să fi e 
deschise (precum scrisorile), 
iar imaginile de pe ele sunt 
mai greu de ignorat de către 
decidenți și de către aliații 
lor. Sunt ușor de completat și 
puteți trimite mai multe într-
un singur loc.

Campania de scrisori 
se realizează tot cu ajutorul susținătorilor, în mod ideal. Tipul acesta 
de abordare prezintă un angajament mai mare din partea celui ce 
semnează. Există modele de scrisori, dar un impact mai mare îl au 
scrisorile scrise de mână, individuale. Acestea trebuie să conțină 
același mesaj. Trebuie specifi cată o adresă la care autoritățile pot 
răspunde înapoi și de asemenea pot fi  trimise prin poștă, e-mail 
sau fax. 

Foarte important de reținut este faptul că noi nu ne dorim să 
producem evenimente neplăcute sau nefavorabile cauzei noastre. 
Pentru evitarea momentelor de acest gen, trebuie în mod necesar 
și serios să ne alegem activitatea de tip advocacy potrivită cauzei 
noastre și momentul oportun pentru ca aceasta să se întâmple. 
Noi folosim aceste unelte spre benefi ciul nostru și al cauzei în care 
credem, în niciun caz pentru a intimida sau pentru a crea o imagine 
de ansamblu proastă. De aceea, metodele non-ostile sunt primele 
cu care vom începe. În cazul cel mai extrem, apelăm și la cele mai 
puțin prietenoase.



Audiența este un drept consemnat de legea administrației pub-
lice locale 215/2001 care atestă obligativitatea consilierilor locali de 
a permite civililor să participe la dezbateri publice. De asemenea, 
cetățenii pot adresa probleme, pot înainta petiții și pot face pre-
siune în mod direct față de autorități prin acest tip de abordare. 
Contactul direct, față în față, este mult mai personal și are un im-
pact mai mare față de deciziile care se vor lua.
 momentul când vreți să adresați o problemă și să propuneți soluții, 
audiența este locul cel mai bun pentru a o face. Poziția autorităților 
față de problema semnalată de către voi și monitorizarea acesteia 
se face prin audiență. Este util să mergeți la sursa directă de unde 
să primiți informații clare și reale pentru a vă vedea poziția în con-
tinuare față de cauza voastră.
De asemenea, în momentul când demersurile scrise nu duc nicăieri, 
puteți merge în audiență și să depuneți o petiție direct persoanei 
responsabile pentru un impact mai mare.

Pașii de urmărit către o audiență:

1.Stabiliți scopul și ce doriți să obțineți în urma audienței

2.Obținerea audienței prin cerere scrisă cu număr de înregistrare, 
menționând faptul că veți fi un grup

3.Formulați clar și concis cerințele și soluțiile propuse de voi

4.Anticipați o negociere și gândiți-vă la persoana care va vorbi, 
despre ce și cât

5.Să aveți documente care să susțină argumentele cu care veniți 
(ex: studii, semnături de susținere, exemple de bune practici în 
situații similare, scrisori, poze, etc.)

6.Întâlnire de pregătire, unde vă veți atribui roluri: de la cine își ia 
notițe și până la persoana care va vorbi. Este indicat să faceți o 
repetiție pentru a estima corect și concret timpul, plus unde trebuie 
să vă concentrați atenția în mesajul pe care vreți să-l dați



În momentul audienței, faceți prezentările: cine sunteți?
Trebuie stabilit acest lucru de la bun început. Mai apoi, stabiliți 
subiectele ce urmează a fi  discutate. Faceți clar faptul că 
întâlnirea va fi  în termeni agreați de ambele părți. Anunțați 
faptul că faceți poze, că luați notițe și că informațiile strânse 
le veți face publice, înafara lucrurilor care nu pot fi  puse la 
dispoziția publicului pe motive întemeiate. Prezentați clar 
problema și soluțiile cu care veniți. Foarte important: păstrați-
vă pe poziții, convinși și crezând în continuare în cauza pentru 
care ați venit. Dacă se întâmplă să vă simțiți intimidați, este 
esențial de reținut faptul că este dreptul vostru să fi ți acolo. 
Obligația lor este să vă asculte mesajul și soluțiile propuse și 
să fi e un dialog deschis despre acestea.

După audiență e important să faceți publice informațiile, acest 
lucru responsabilizând oamenii prin accesul la actualități față 
de lupta care este dusă și de aceștia. Informați comunitatea 
prin canalele de socializare (ex.: Facebook, Instagram, etc.) și 
monitorizați demersurile făcute de către autoritatea publică. 
Gândiți planul pe mai departe în urma audienței: din fi ecare 
pas învățăm câte ceva. 





Pentru început, un proiect este o inițiativă serioasă căreia 
trebuie să-i dedici timp, resurse și implicare. Poate suna 
copleșitor, dar nu este deloc așa! Proiectele sunt de o im-
portanță majoră, exact pentru faptul că poate cuprinde 
multe activități care să ducă înspre direcția dorită de 
tine. Este un alt mod de a te implica în comunitatea ta. 
De asemenea, este o acțiune de durată, așadar motivul 
trebuie să fi e bine studiat, documentat și aplicat.

Înainte de a organiza orice eveniment, trebuie să iei patru lu-
cruri în vedere. Sunt patru întrebări, iar fi ecare trebuie să aibă un 
răspuns bine argumentat, cu mult research în spate.



1.Care sunt valorile și principiile mele?

Întrebarea aceasta poate fi tradusă și în „În ce cred eu cel 
mai mult?” sau „Ce este cel mai important pentru mine?”. 
Gândește-te la valorile și principiile care îți ghidează acțiuni-
le.

2.Ce mă pasionează?

Aici este simplu - ce pasiuni ai, ce îți place să faci, cu ce îți 
ocupi timpul.

3.Ce probleme am identificat la mine în comunitate?

Research, research, research. Fie că observi, întrebi grupul 
țintă sau chiar ești parte din acel grup țintă, asigură-te că 
problema pe care ai identificat-o chiar aparține comunității 
tale/ grupului tău țintă. Degeaba strângi oamenii să plantați 
copaci dacă sunteți în deșertul din Sahara.

4.De ce resurse dispun?

Aici iarăși - research, research, research. Ce resurse din jurul 
tău poți folosi? Poate fi un loc în care să faci un workshop, o 
cofetărie care ți-ar putea da prăjituri pe gratis la un coffee 
break, ori un prieten fotograf care ar face poze pro bono la 
evenimentul tău. Folosește-te de ce ai în jurul tău.

Există câțiva pași pe care ai nevoie să îi urmezi atunci când 
vrei să implementezi un proiect în comunitatea ta. 



1.Identifi carea problemei
Ai trei factori de luat în considerare:

a.Problema

Care este problema pe care vreau să o rezolv în comunitatea mea?
Există și alte probleme care stau la baza problemei pe care am 
identifi cat-o inițial?

b.Obstacole (factori socio-economici, atitudini și com-
portamente individuale, factori culturali și tradiționali)

Aș putea primi o reacție contradictorie de la comunitate dacă 
implementez acest proiect? Dacă da, cum aș putea să conving 
oamenii că proiectul meu este benefi cial pentru comunitate?
Există o lipsă de dorință politică, conștiință comunitară, ori resurse 
fi nanciare pe care trebuie să le adresez în proiectul meu? 

c.Schimbare - soluții și oportunități

Există și alte organizații/ grupuri/ tineri de la mine din comunitate 
care implementează proiecte similare?
Ce difi cultăți au întâmpinat?
La ce soluții inovatoare nu s-au gândit?
Ce difi cultăți au întâmpinat?
La ce soluții inovatoare nu s-au gândit?



2.Nivel de înțelegere mai profund
Care sunt, de fapt, problemele comunității tale? Poți afl a răspun-
sul acestei întrebări prin research:

•Research academic: surse ofi ciale, academia, studii
•Research consultativ: întâlniri informale cu comunitatea

Atunci când faceți research, adunați date, care pot fi  de două fe-
luri:

•Cantitative: statistici, informatică, matematică (orice care poate 
fi  măsurat cu numere)
•Calitative: testimonii personale, gânduri, opinii (adunate fi e prin 
întâlniri informale, ori prin formulare fi zice/ online)
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3.Analizează ce stakeholders ai putea 
avea și identifică grupul țintă

Stakeholder - o persoană sau un grup de persoane cu un interes, o 
implicare sau investiție în cauza proiectului.

Cine sunt, mai exact, stakeholderii într-un proiect?

Pot fi echipa de proiect, sponsori proiectului, grupul țintă. Dacă 
proiectul tău are ca obiectiv să influențeze actorii decizionali în 
legătură cu o problemă din comunitate, atunci și aceștia și oamenii 
care i-ar putea influența devin stakeholders. 

Grupul țintă

Asigură-te că oamenii care beneficiază de proiectul tău au, în-
tr-adevăr, nevoie de acesta. 

Grupul țintă este împărțit în:

•Beneficiari direcți - persoanele care beneficiază direct din 
proiectul tău (participanți, actori decizionali)

•Beneficiari indirecți - persoanele care beneficiază indirect din 
proiectul tău (persoane care vor fi influențate de beneficiarii 
direcți)



4.Setează-ți un scop și obiective
Scop - finalitatea pe care o urmărește proiectul, o intenție gener-
ală

Obiectiv - enunțuri clare prin care se descrie ceea ce urmează a fi 
realizat

Obiective SMARTIE

S - Specific (Specifice) - vizează rezultate concrete

M- Measurable (Măsurabile) - permite stabilirea cu exactitate a 
faptului că obiectivul a fost sau nu atins

A- Attainable (Abordabile) - obiectivul poate fi, într-adevăr, 
atins

R- Relevant (Relevante) - realizarea sa contribuie la impactul 
total al proiectului

T- Time-Bound (Încadrate în timp) - obiectivul conține perioada/ 
data la care trebuie să fie îndeplinit

I- Inclusive (Incluzive) - nu exclude anumite categorii de persoane

E- Equitable (Echitabile) - se bazează pe echitate, este just față 
de toate categoriile vizate în proiect



5.Buget și timeline
Pentru fiecare proiect, trebuie să aveți pregătit din avans și un 
buget și un timeline, care s-ar putea să fluctueze pe parcursul 
proiectului. 

Bugetul trebuie să fie precis, să specifice CE și CÂT aveți nevoie, iar 
pentru asta, trebuie să studiați prețurile de dinainte. 

Timeline-ul cuprinde toate acțiunile pe care voi trebuie să le luați 
pentru a duce la îndeplinire proiectului, cât și persoanele respons-
abile de aceste task-uri. 

Pentru timeline poți folosi diagrama Gantt, o unealtă dezvol-
tată la începutul secolului 20 de către un inginer mecanic și sociolog 
american pe nume Henry L. Gantt. Această ajută la monitorizarea 
proiectului și arată în timp real dacă acesta se încadrează în timp. 
Pentru a realiza o diagramă Gantt, există următorii pași de urmat:

•Întocmește lista cu activități - cât mai precis, arată pentru fiecare 
când poate începe cel mai devreme, dacă se intersectează cu alta 
și dacă da, care e prioritară.

•Notează pe fișă zilele și săptămânile până la finalizarea proiect-
ului.

•Introducerea sarcinilor - adaugă fiecare sarcină, inclusiv pri-
ma dată la care poți începe să te ocupi de ea. Deseneaz-o sub 
formă unei bare, a cărei lungime exprimă durata sarcinii. Specifică 
în scris deasupra barei timpul necesar pentru realizarea sarcinii.

•Împărțirea activităților - repartizează-le astfel încât acestea 
să fie în ordinea necesară. Aici trebuie să te asiguri că activitățile 
care depind de alte activități nu încep până când celelalte nu s-au 
încheiat. 



6.Echipa de proiect
Întotdeauna adună oameni lângă tine care sunt pasionați de 
proiect, și care înțeleg nevoia din spatele acestuia. Învățați împre-
ună cum să delegați responsabilități și cum să vă ajutați unii pe 
ceilalți. 

7.Executarea proiectului
După o perioadă de lucru comun, acum tu și echipa ta sunteți în 
etapa în care implementați proiectul. S-ar putea să fie stresant, 
deoarece vreți ca totul să meargă perfect, dar nu uitați că întot-
deauna vor exista amănunte la care nu v-ați gândit de dinainte. E 
ok să greșești uneori.

8.Monitorizare și Evaluare
După proiect, asigură-te că îi rogi pe participanți să completeze 
un formular de feedback, feedback pe care îl poți folosi la îm-
bunătățirea ta ca project manager, echipei tale, și a proiectului 
în sine. Dacă este vorba despre un training în care participanții au 
învățat niște skill-uri, trimite-le un formular după ceva timp, în care 
îi întrebi cum au folosit skill-ul/-urile respectiv/e. Nu uita să aduni 
testimoniale de la participanți, în care îi rogi să povestească de-
spre ce au învățat în cadrul proiectului tău; testimonialele pot fi 
verbale, scrise, audio sau video. Dacă proiectul tău a fost de advo-
cacy, urmărește cum autoritățile locale/ regionale/ naționale im-
plementează schimbările pe care le-ai propus.

De asemenea, nu uita să strângi toate bonurile, facturile, chi-
tanțele, deoarece va trebui să faci și un raport bugetar la sfârșit.



Cum să îți vinzi ideea
Fiecare proiect are nevoie de o anumită identitate atractivă, care îi face 
pe oameni să poată distinge între proiectul tău și altele din același do-
meniu. Pentru aceasta, ai nevoie de anumite lucruri.

1.O poveste în spate

Nu-ți fie rușine sau frică să povestești despre cum ți-a venit o idee, sau 
de ce faci proiectul respectiv. Proiectele cu povești în spate ies întot-
deauna în evidență. Spre exemplu, am numit Radiera Film Festival, un 
festival de film despre femeile șterse din materia școlară, deoarece 
atunci când mă gândeam la nume aveam o radieră roșie-albăstruie în 
față, apoi m-am jucat cu unele cuvinte: radieră - femei șterse. 

2.Identitate vizuală unitară

Folosește o paletă de culori complementare, ilustrații simpatice și 
puține fonturi, dar care se potrivesc între ele. Dacă nu te pricepi, între-
abă un prieten care se pricepe.

3.Media

Dacă proiectul tău nu apare în media, înseamnă că nu s-a întâmplat. 
Laudă-te cu proiectul tău. Cheamă ziare, televiziuni, radiouri la proiectul 
tău. Oamenii se bucură întotdeauna să vadă că se mișcă lucruri la ei în 
comunitate. 

4.Ce are proiectul tău în plus față de alte proiecte similare?

Trebuie să știi foarte bine ce aduce în plus proiectul tău față de altele 
anterioare și similare. Scoate în evidență aceste aspecte la interviuri, în 
fața comunității.

5.De ce este nevoie de proiectul tău?

Scoate în evidență necesitatea proiectului tău. Fă cunoscută întregii 
comunități problema pe care o abordezi. 



Cum să-ți comunici mesajul
Fie că este vorba despre cum să ajungi la grupul țintă pentru a-ți 
promova proiectul, fie că proiectul tău s-a terminat, dar vrei să 
informezi comunitatea despre ce s-a întâmplat, sau vrei să atragi 
atenția asupra campaniei de advocacy pe care să o conduci, ai 
nevoie de un mesaj clar și simplu pe care să îl transmiți oamenilor.

Întrebări la care trebuie să răspunzi înainte:

Cine este audiența mea?
Ce mesaje vor ajunge la audiență?
Care sunt cele mai bune moduri prin care pot ajunge la audiența 
pe care mi-o doresc?
Cum își iau oamenii știrile din comunitate?
Pe cine se bazează oamenii din comunitate pentru a le oferi in-
formații?
Ce platforme digitale și non-digitale folosesc aceștia?

Mesaje-cheie
Acestea te ajută să transmiți foarte ușor ideea proiectului tău și 
sunt folositoare mai ales atunci când proiectul tău este unul de 
advocacy. Este compus din:

Audiența țintă - ”Vrem să…”
Acțiune - ”facem…”
Problema - ”deoarece o să îmbunătățească…”



Tipuri de mesaje-cheie:

Mesaje-cheie prime

•Largi și atrag atenția oricărei audiențe
•Trebuie să fi e tema generală a proiectului tău
•Simple și directe astfel încât să atragi atenție 

Mesaje-cheie secundare

•Sprijină mesajul tău principal și explică cum poate fi  atins
•Concise și ușor de memorat
Specifi ce și trebuie să răspunsă întrebării: Ce legătură are asta cu 
•mine?



Strategia ta de comunicare

Poate că proiectul tău este o campanie online, ori poate că 
proiectul tău este susținut de o strategie de comunicare ca să 
ajungă la cât mai mulți oameni. 

1.Setează-ți de la început un scop și obiectivele de comunicare.
Înainte să începi să plănuiești cu exactitate strategia de comu-
nicare, după ce ai răspuns la întrebările de mai sus, trebuie să îți 
stabilești scopul și obiectivele de comunicare. Ca să înțelegi ce 
sunt acestea, adu-ți aminte explicația de la etapele pentru im-
plementarea unui proiect, și mai ales, nu uita că obiectivele tale 
trebuie să fie SMARTIE. 

2.Creează-ți mesaje cheie care ajung în mod eficient la audiența 
pe care ți-o dorești
Nu uita că mesajele cheie trebuie să fie în primul rând pe înțele-
sul persoanelor cărora le sunt destinate. Cu cât mai simplu și mai 
concis e mesajul, cu atât va avea mai mult efect.

3.Fă-ți o „hartă” cu resurse de comunicare accesibile
Oameni care te pot ajuta în comunicare - fotografi, ilustratori, 
jurnaliști pe care îi știi și care te-ar ajuta cu puține resurse

4.Găește canalele de comunicare cele mai eficiente
Aici intervine răspunsul la întrebările ”Cum își iau oamenii știrile 
din comunitate?” și ”Ce platforme digitale/non-digitale folosesc 
aceștia?”. 

5.Stabilește un timeline și indicatori de performanță
E bine să ai un plan de dinainte, să știi de dinainte ce, cum și unde 
postezi. La fel de important este să urmărești progresul - la câți 
oameni a ajuns știrea, câți oameni au reacționat, ce fel de reacții 
ai primit. Dacă vezi că reacția oamenilor nu e aceea pe care ți-o 
dorești, ai timp să schimbi lucruri la campania ta. 



1.Deleagă responsabilități 

Proiectul nu trebuie să îl faci 
singur, mai ales dacă este vorba 
despre unul complex. Adună în 
jurul tău oameni care sunt pa-
sionați de misiunea proiectului 
și mișcați lucrurile împreună. 
Uneori se întâmplă ca totul să 
devină mai copleșitor, în spe-
cial când se apropie executarea 
proiectului; ca să nu te aglom-
erezi, cere ajutorul atunci când 
simți că nu poți să duci totul 
până la capăt. Ca project man-
ager, rolul tău nu este să faci 
totul, și să primești ajutor din 
când în când de la cei din jurul 
tău, ci rolul tău adevărat este 
să delegi responsabilități tu-
turor membrilor din echipă și să 
supraveghezi tot ce se întâm-
plă. Știu că uneori tindem să 
credem că dacă facem noi totul 
o să iasă un proiect perfect, dar 
dacă perpetuăm această gân-
dire o să ajungem niște adulți 
epuizați. Și cred că vedem destul 
de mulți în jurul nostru acum. 

Proiectul nu trebuie să îl faci 
singur, mai ales dacă este vorba 
despre unul complex. Adună în 
jurul tău oameni care sunt pa-
sionați de misiunea proiectului 
și mișcați lucrurile împreună. 
Uneori se întâmplă ca totul să 
devină mai copleșitor, în spe-
cial când se apropie executarea 
proiectului; ca să nu te aglom-
erezi, cere ajutorul atunci când 
simți că nu poți să duci totul 
până la capăt. Ca project man-
ager, rolul tău nu este să faci 
totul, și să primești ajutor din 
când în când de la cei din jurul 
tău, ci rolul tău adevărat este 
să delegi responsabilități tu-
turor membrilor din echipă și să 
supraveghezi tot ce se întâm-
plă. Știu că uneori tindem să 
credem că dacă facem noi totul 
o să iasă un proiect perfect, dar 
dacă perpetuăm această gân-
dire o să ajungem niște adulți 
epuizați. Și cred că vedem destul 
de mulți în jurul nostru acum. 

Ultime sfaturi



2. Traineri, speakeri

Asigură-te că oamenii pe care îi inviți să țină cursuri sau dis-
cursuri sunt pregătiți. Înainte de a invita pe cineva în proiectul 
tău, fă un pic de background check. Intră pe profilul lor de 
LinkedIn, Facebook, blog, orice găsești. Internetul este un in-
strument foarte important în munca din spatele proiectului 
tău. Pe lângă internet, întreabă oamenii din jurul tău care 
sunt mai angrenați în lumea societății civile pentru recoman-
dări. Cea mai eficientă metodă, și cea pe care o prefer person-
al, este să le combinați pe acestea două - mai întâi întrebați, 
apoi verificați pe internet; dar desigur, poate merge și invers 
- căutați, găsiți pe internet, apoi întrebați pe cineva care a 
lucrat sau știe pe cineva care a lucrat cu persoana respectivă 
și vă pot spune o părere.

3.Așteptări

Când vii cu o inițiativă, pornești cu toată energia și ajungi să 
ai așteptări foarte ridicate și nerealiste care posibil să nu se 
îndeplinească. De aceea este extrem de important să ai tot 
timpul în minte obiectivele SMARTIE și să înțelegi că uneori ex-
istă anumite limite în implementarea proiectelor - fie că aces-
tea sunt financiare, socio-culturale, ori orice altceva, este cel 
mai bine să pornești de la mai mic, observi reacții, înveți lu-
cruri noi, și apoi să crești. S-ar putea ca uneori acel trainer 
pe care ți-l doreai foarte mult să nu îți răspundă la mesaj, ori 
ca membrii echipei tale să nu fie la fel de motivați ca tine de 
proiect. O să te simți uneori un pic pierdut, frustrat și demo-
tivat - trebuie să înveți să te ierți când se întâmplă asta și să 
cauți în tine motivația pe care o aveai la începutul proiectului 
ca să continui. Până la urmă, proiectul tău s-a născut din per-
severența ta.
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4.Măsoară impactul și gândește-te cum poți dezvol-
ta conceptul pentru ediții următoare

Întotdeauna prima ediție a unui proiect e mai degrabă ediția 
de sacrificiu, așa cum îmi place mie să o numesc. Am expli-
cat mai sus cum poți să măsori impactul - formular de feed-
back, testimoniale de la participanți, urmărești evoluția par-
ticipanților în timp. Ia în considerare sugestiile venite de la 
participanți, notează ce le-a plăcut foarte mult, ce nu le-a 
plăcut, ce ar vrea să vadă în viitor, și pune-le în practică la 
edițiile următoare. Vorbește cu echipa după ce se termină to-
tul și stabiliți împreună cum puteți să veniți cu perspective noi 
care ar aduce un plus valoare proiectului vostru. Întotdeau-
na urmărește cum să evoluezi - nu numai proiectul, ci și tu ca 
project manager.

5.Nu uita că proiectul nu îl faci pentru tine, ci pentru 
cineva care chiar are nevoie de acesta

Acesta este cel mai valoros sfat pe care îl pot oferi. Chiar 
și în momentele cele mai grele, când ești în prag de burn-
out, ori pur și simplu nu îți ies lucrurile, adu-ți aminte că 
la baza proiectului stau nevoile unui grup de oameni. Nu 
te implica într-un proiect pentru capital de imagine, ci 
implică-te strict în ceea ce crezi.

Parcurgând întregul ghid, acum ești pregătit pentru a face primul 
pas, mai aproape de comunitatea ta. Sperăm că îți va fi de folos, 
că ți-am stârnit curiozitatea, deoarece drumul tău ca cetățean 
activ abia acum începe!





Puterea ___________________ sau deliberativă, 
reprezentată de către ___________________ 
care propune, dezbate și ___________________ 
legi.
Puterea executivă, care cuprinde 
_________________ și ____________________  
_________________ atestă existența le-
gilor emise de către Parlament, iar 
_________________ se asigură de implementar-
ea legilor.
_________________  judecătorească, reprezen-
tată de către instanțele ________________ (în 
frunte cu Înalta ____________ de Casație ___  
Justiție, urmată în ordine ierarhică de către 
Curtea de Apel, _____________ și judecătorii) și 
de Ministerul Public.



1.

2.

6.

5.

7.

10.

9.

8.

3. 4.

1. Dreptul de a primi ... evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile 
lucrătoare.
2. Dreptul de a ... rezultatele evaluărilor scrise.
3. Dreptul de a oferi feedback ... cadrelor didactice care predau la 
clasă, prin fişe anonime.
4. Dreptul de a forma, ... şi participa la grupuri, organizaţii, structuri 
sau mişcări care promovează interesele elevilor.
5. Statul are datoria să-ți pună la dispoziție orice ... privind funcțion-
area instituțiilor publice, cât timp acestea nu sunt clasificate. 
6. Dreptul la liberă ... este garantat de Constituție.
7. Dreptul la ... , în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără 
perturbarea orelor de curs. 
8. Dreptul de a le fi consemnată în catalog ... , doar în cazul în care nu 
sunt prezenţi la ora de curs.
9. Dreptul la ... este fundamental pentru mișcările civice din orice 
comunitate, indiferent dacă vorbim de un grup de initiațivă sau de o 
asociație.
10. Cât timp respectă Legea nr. 60/1991, adunările publice pot fi orga-
nizate în mod neîngrădit, deoarece respectă dreptul la libertatea ...



Ce face primarul?



1. Serviciul relații 
comunitare și politici pub-
lice 

2. Biroul Relații cu 
societatea civilă 

3. Compartimentul
 pentru tineret și sport 

4. Centrul de Informații 
pentru Cetățeni

A. Propune și gestionează pro-
grame de voluntariat pentru 
tineri și organizează în part-
eneriat cu instituții publice sau 
private, acțiuni pentru tineret 

B. Asigură legătura dintre 
cetățean și administrația 
publică locală, coordonează 
audiențele la nivelul conducerii 
primăriei, realizează legătura 
dintre administrația publică 
locală și instituțiile locale și 
centrale

C. Analizează și monitorizează 
mediul cultural, religios, sport-
iv și cel al societății civile, 
inclusiv de tineret/ 

D. Asigură comunicarea in-
stituției cu mediul economic, 
religios și sportiv



Cum faci advocacy?

Care sunt persoanele cheie din comunitate care va pot ajuta?

Materiale: Umane:

Posibili adversari:



Care sunt valorile si principiile mele?

De ce resurse dispun?

Care este scopul proiectului?

Care sunt obiectivele proiectului?





Răspunsuri
A – 3; B – 2; C – 1.

legislativă, Parlament, aprobă, Președintele, Guvernul. Președin-
tele, Guvernul, Puterea, judecătorești, Curte, și, tribunale.

rezultatele, contesta, semestrial, adera, informatie, exprimare, 
protest, absenta, asociere, intrunirilor.

Ce face primarul?

• Execută hotărârile consiliului local (și primarul poate să 
emită dispoziții, spre exemplu dispoziție de numire a unei per-
soane într-o funcție publică)
• Conduce serviciile publice locale (salubrizarea, iluminarea 
publică, alimentarea cu apă, energie electrică)
• Întocmește bugetul local
• Ia măsuri și implementează planurile urbanistice, după ce 
le supune aprobării consiliului local
• Numește, sancționează și suspendă raporturile de serviciu 
sau de muncă ale personalului din primărie și conducătorii insti-
tuțiilor și serviciilor publice locale

1 D, 2 C, 3 A, 4 B

2. Nivel de înțelegere mai profund
3. Analizează ce stakeholders ai putea avea și identifică 
grupul țintă
4. Setează-ți un scop și obiective
5. Buget și timeline
6. Echipa de proiect
7. Executarea proiectului

0




















