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Ce e, totuși, 
civismul?



PASUL 1: 
Observă și
întreabă

Exemple
● Ești multumit de cum merg lucrurile?

Nu simți că ar fi loc pentru îmbunătățiri?

Ce te-a enervat când ai citit știrile de azi?

In drum spre locul de muncă, observi

frecvent aceeași problemă și te gândești cum 

ai putea-o solutiona?Întrebări simple, dar puternice



Poate că îți dorești ca orașul în care trăiești să fie mai respirabil. 



Nu ești singurul!

http://youtube.com/v/t81gIy9LztM


Poate vrei să te bucuri de un parc natural minunat, dar lucrurile sunt prea 

complicate, susțin autoritățile 



Nu ești singurul!



Câțiva ani mai târziu...



PASUL 2: 
Conștientizea
ză că nu ești

singur.

De ce nu face nimeni

nimic?
● Oamenii sunt uimitor de buni

la a inventa motive pentru a 
nu se implica.
Da, este greu și este nevoie de 
timp și de energie și poate 
chiar și de bani.

● Dar oare merită? 
● Absolut.

Serios, nu ești singurul care își
dorește o viață mai bună. Nu 

asta ne dorim toți?



Cu siguranță sunteți dezamăgiți când vedeți că autoritățile locale iau decizii importante cu privire 

la modul de a cheltui banii contribuabililor fără a cere opinia acestora (așa cum zice legea)...



Sunt lucrurile obișnuite, 
Minore, care conteaza!



De fapt nu! Sunt lucrurile mari care contează…



● De fapt, totul 

contează și este OK să

fie așa. Dacă rezonezi

cu o cauză, ai toate 

drepturile de a lupta 

pentru ea.



Studiu de caz. Cinema Favorit.



PASUL 3: 
Conștientizează

că ești
cineva. Reacționează.

Acel cineva din întrebarea “De ce

nu face cineva ceva?”



Schimbarea se întâmplă când NOI avem un 
plan

Oamenii se tem în mod natural de 

schimbare. 

Este un comfort mental și

emoțional să menții lucrurile așa 

cum au fost dintotdeauna. 

Dar timpurile noi vin cu probleme

noi ce necesită comportamente

noi.

Schimbă-te. Schimbă-mă. 

Schimbă-ne. 



Toate aceste cauze pot fi rezolvate

De sus în jos >

Creează politici.

De jos în sus >

Organizează și pune presiune.

Proiectul tău ce face?
Vorbim în breakout rooms.



PASUL 4: 
Educă-te.

● Care este diferența 

dintre un cetățean și 

un locuitor al orașului/ 

satului?Lărgește-ți viziunea asupra lumii.



Avem o democrație. Știm cum funcționează?



Trei instrumente. 

problema 
beneficiarilor 
proiectului

obiectivul legat 
de influențarea 

procesului 
decizional

decidenți/ 
instituții cu 

atribuții

aliați și 
parteneri

decizie prin care se 

influențează problema



PASUL 5: 
Get civically fit!

Nu va dura mult să

fim mai bine

echipați pentru a 

ne schimba 

comunitatea.

Join us, we have cookies ☺



I. PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SURSA FOTO: PENALISTAN.RO



LEVEL 
#1

Încălzirea de bază înainte de antrenament:
Ne informăm în legătură atribuțiile fiecărei instituții



PROCESUL LEGISLATIV





Funcțiile parlamentului

➔ adoptarea bugetului
➔ declararea mobilizării generale sau parțiale
➔ reglementarea alegerilor
➔ reglementarea organizării și desfășurării referendumului
➔ organizarea și funcționarea organelor statului,

Legislativă

De stabilire a principalelor direcții ale activității 
social-economice, culturale, statale și juridice

➔ Funcția principală

De alegere, formare, avizare a formării, numire sau 
revocare a unor autorități sau instituții publice

➔ Îl poate suspenda din funcție pe Președintele României
➔ Acordă votul de încredere programului și Guvernului
➔ Poate retrage încrederea acordată Guvernului
➔ Numește Avocatul Poporului.

De control parlamentar De conducere în politica externă

➔ Controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte și programe;
➔ Controlul exercitat prin comisiile parlamentare;
➔ Controlul exercitat prin întrebări și interpelări;
➔ Parlamentarii pot cere și obține informațiile necesare;
➔ Controlul exercitat prin rezolvarea petițiilor cetățenilor;
➔ Controlul exercitat prin Avocatul Poporului.

➔ Ratificarea și denunțarea instrumentelor internaționale



LEVEL 
#2

Program de antrenament indoor 
pentru tonifierea mușchiului civic:



Ce fac parlamentarii? Sau ce ar trebui să facă:

Trebuie să dea dovadă de transparenţă 
în activitatea parlamentară.

Au obligaţia menţinerii unui dialog 
permanent cu cetăţenii pe problemele 
care îi interesează şi care rezultă din 
asumarea şi exercitarea mandatului de 
parlamentar.

Participarea la lucrările Camerei din care 
fac parte reprezintă pentru deputaţi şi 
senatori o obligaţie legală, morală şi 
regulamentară.



Ce drepturi au parlamentarii? 

Dreptul la iniţiativă legislativă;

Dreptul de a iniţia şi de a susţine moţiuni 
simple sau de cenzură;

Dreptul de a face declaraţii politice, de a 
pune întrebări, de a face interpelări şi alte 
asemenea intervenţii;

Dreptul de a sesiza Curtea Constituţională, 
potrivit art. 146 lit. a) -c) din Constituţie, 
republicată;

Dreptul de a cere suspendarea din funcţie 
sau punerea sub acuzare a Preşedintelui 

Dreptul de control parlamentar sub toate 
formele de exercitare a acestuia, în 
reglementarea prevăzută de lege şi de 
regulamentele parlamentare;

Dreptul la cuvânt, libertatea de exprimare şi 
dreptul de vot.



Ce beneficii au parlamentarii? 

Indemnizație brută / lună

Preşedintele Camerei Deputaţilor - 21.850 lei

Vicepreşedinţii Camerei - 20.330 lei

Secretarii şi chestorii - 19.950 lei

Liderii grupurilor parlamentare - 19.000 lei

Preşedinţii comisiilor permanente au o 
indemnizaţie brută lunară de 18.430 lei

Deputaţii - 17.100 lei

Consilierii parlamentari: salariu de bază 
între 6.573 lei şi 10.368 lei, cu sporul de 
condiţii vătămătoare între 986 lei şi 1.555 lei.

experţii parlamentari au salarii de bază între 
5.988 lei şi 8.295 lei, plus sporul de condiţii 
vătămătoare de 15%

Cofetarii au salariul de bază 3.670 lei cu un 
spor de 551 lei

Bucătarii au salariul de bază de 4.770 lei, cu 
sporul de 716 lei.



Fii stalker-ul unui parlamentar

Antrenament indoor

Mai poți verifica și declarația de avere, CV-ul și 
ce declară public (+fact-checking)



LEVEL 
#3

Antrenament outdoor pentru tonifierea mușchiului civic



Cere-i rapoarte

Cum poți 
sâcâi un 
parlamentar?

Parlamentarii primesc bani lunar pentru a-și deschide un birou în teritoriu.

Fă-le o vizită (dacă îi găsești) și să ia-i la rost despre activitatea lor în Parlament.



II. AUTORITĂȚILE LOCALE

LEVEL 
#1

Încălzirea de bază înainte de antrenament:
Ne informăm în legătură atribuțiile fiecărei instituții



Ce face Consiliul Local?

educație // sănătate // tineret & sport // ordine 
publică // dezvoltare urbană // cultură + 
conservarea monumentelor parcurilor, 

rezervații etc // poduri & drumuri // proteția 
mediului + punerea în valoare a resurselor 
naturale // evidența personelor // locuințe 
sociale + serviciile sociale pentru protecția 

grupurilor vulnerabile // situații de urgență + 
salvamont/salvamar // alimentarea cu apă, 

gaz, canalizare, salubrizare, energie termică // 
iluminat public // transport public 

ORGANIZEAZĂ INSTITUȚIILE ȘI SE 
OCUPĂ DE FUNCȚIONAREA LOR

SE OCUPĂ DE DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU

SE OCUPĂ DE COOPERAREA 
INSTITUȚIONALĂ

ADMINISTREAZĂ DOMENIUL 
PUBLIC ȘI PRIVAT

SERVICII PUBLICE



Ce face Primarul?

REPREZINTĂ STATUL

PREZINTĂ PROIECTE ȘI RAPOARTE 
CONSILIULUI LOCAL

SE OCUPĂ DE SERVICIILE PUBLICE

FACE ȘI EXECUTĂ BUGETUL LOCAL ALTE ATRIBUȚII

E autoritate tutelară,  și ofițer de 
stare civilă. Organizează alegeri, 

referendum și recensământ.

Negociază împrumuturi și emite 
titluri de valoare în numele 

primăriei. Verifică înregistrarea 
fiscală a contribuabililor.

Proiecte de strategie economică, 
socială și de mediu. Raport anual 
privind starea economică, socială 

și de mediu a primăriei + alte 
rapoarte, la solicitarea consiliului

Coordonează realizarea serviciilor 
publice de interes local. Ia măsuri 
pentru prevenirea și gestionarea 

situațiilor de urgență. Etc.

Asigură elaborarea și 
implementarea planurilor 
urbanistice.

Emite avize, acorduri și 
autorizații date în 
competența sa.

Asigură realizarea lucrărilor 
în domeniul protecției 
mediului și gospodăririi 
apelor.



Obligațiile aleșilor locali:

De a ne informa despre 
toate faptele și actele 
administrative ce inte-
resează colectivitatea 
locală;

Să organizeze periodic, cel 
puțin o dată pe trimestru, 
întâlniri cu noi, cetățenii; să 
acorde audiențe și să 
informeze consiliul local în 
legătură cu problemele pe 
care le-am ridicat noi;

De a-și perfecționa 
pregătirea în domeniul 
administrației publice 
locale (cursuri de pregătire, 
formare și perfecționare 
organizate în acest scop de 
instituțiile abilitate)



LEVEL 
#2

Program de antrenament indoor 
pentru tonifierea mușchiului civic:



Antrenament indoor

Verificăm ce mai apare pe ordinea de zi a ședinței consiliului local și ce se mai discută;

Verificăm raportul de activitate al comisiilor de specialitate din cadrul consiliilor locale sau raportul consilierilor locali;

Cum le 
monitorizăm
activitatea?



Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. 

Gantere 
legislative

P.S. Găsiți legile actualizate pe 

legislație.just.ro



Antrenament outdoor pentru
tonifierea mușchiului civic

Pentru când vom reveni la normal...

Participarea la ședințele consiliului
local (au loc lunar și sunt publice).

Putem propune consiliilor locale și
consiliilor județene pe a căror rază
domiciliem, spre dezbatere și adoptare, 
proiecte de hotărâri;



LEVEL 
#3

Cum îi tragem de mânecă?



Cerem rapoarte

Trimitem petiții

Luăm interviuri consilierilor locali în legătură cu activitatea lor;

Propunem consilierilor să inițieze întâlniri cu cetățenii pe diverse teme, conform atribuțiilor lor.

Putem propune transmiterea live a ședințelor consiliului local;

Cum îi tragem de mânecă?



Pentru alergătorii de cursă lungă



Fitness goals achieved



Și pauză de streching ☺

Proiectul tău ce face?

Ce dileme au apărut între timp?



Hai să vorbim. 
Ce linii de 
acțiune ai 
pentru proiect?



Studiu de caz. 
De la proiecte punctuale la schimbări sistemice.



De ce avem nevoie 
să putem genera și 
mai mult bine?



Mulțumim!

Ne găsiți pe weare@funkycitizens.org.

Sau pe www.funky.ong.

Sau pe Facebook. 

Stay civically fit. 

mailto:weare@funkycitizens.org
http://www.funky.ong/

