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Despre acest ghid 

Prin acest ghid explicăm câteva noțiuni:

ACTIVISMUL CIVIC
CAMPANIILE CIVICE
IMPLICAREA CIVICĂ
FORME DE ORGANIZARE COMUNITARĂ
 

Activismul și implicarea civică sunt modalități prin care putem schimba comunitățile în care trăim. 

Aș vrea să schimb ceva,
dar cum să fac?

Cine mă ascultă? 

Oricum nu se schimbă nimic. 

Ba da. Poți schimba multe
și poți începe de oriunde.

Pentru fiecare formă de implicare am descris instrumente (legale sau organizatorice), practici frecvent 
întâlnite, pași de urmat care să-i ajute pe cei care vor să schimbe ceva în jurul lor. Și, desigur, să 
reușească în inițiativele lor. 

Veți vedea că lucrurile sunt mai simple decât par. 
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Ce veți putea regăsi în acest ghid: 

(Despre) Activismul civic – 
cum poți începe sau susține o schimbare1

(Despre) Implicare civică – 
cum au făcut alții, ce poți face tu 2

Pași de urmat pentru 
o campanie sau inițiativă locală 3

Pe lângă aceste orientări, veți regăsi și o colecție de povești inspiraționale, cetățeni care au reușit, de 
cele mai multe ori singuri sau alături de o comunitate mai bine sau mai puțin organizată, să schimbe 
locuri, cartiere, servicii publice proaste, o parte din nevoia de educație, atitudini, politici publice, legi. 
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DESPRE PROIECT

De la ce am pornit
Vrem servicii publice mult mai bune. Vrem ca atunci când 
mai mulți cetățeni reclamă un serviciu public ineficient 
(sau chiar lipsa lui) problema să fie auzită și pusă pe 
traseul priorităților decidenților publici. Vrem adminis-
trații locale care să nu risipească banii publici pe proiecte 
la întâmplare, pe priorități doar de ele știute,dictate de 
interese sau de clientela locală ori de partid. Când 
administrațiile locale decid investiții, acestea trebuie să 
se bazeze pe cât mai mult pe nevoi reale ale cetățenilor 
și în funcție de urgența lor. Primul pas este că aceste 
nevoi, ale comunității, să fie cunoscute. Prin demersuri 
structurate: sondaje, consultări, evenimente publice, 
bugetare participativă. Deopotrivă este important ca 
cetățenii să participe la aceste forma de implicare în 
număr cât mai mare.

Nu ajunge să fim nemulțumiți
Trebuie să ne adunăm și să convingem cât mai mulți 
oameni cu aceleași dorințe să nu mai stea deoparte. 
Trebuie să știm ce putem noi schimba și cum putem 
pune presiune pe administrație să se schimbe în bine. 
Trebuie să ne consultăm și să știm ce vrem și cui cerem 
să rezolve o problemă reală și concretă. 
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Ce plan am avut în acest proiect
Proiectul și-a propus astfel să răspundă unei nevoi din 
ce în ce mai apăsătoare la nivelul societății din România 
– sprijinirea cetățenilor activi și stimularea implicării 
acestora în activități de tip watchdog și monitorizare la 
nivelul administrațiilor publice locale. De ce? Pentru a 
pune umărul la creșterea eficienței și transparenței 
politicilor și serviciilor publice.
 
Lucrăm timp de un an și jumătate, alături de cinci echipe 
locale din tot atâtea orașe, exact la aceste aspecte: să 
generăm și să susținem campanii locale în funcție de 
prioritățile cetățenilor.

În București (Sectorul 1), în Timișoara, în Reșița, Buzău și 
Râmnicu Vâlcea vom organiza ( sau deja am organizat) 
consultări publice, sondaje online, focus grupuri, întâlni-
ri, programe de training și leadership prin care vrem să 
identificăm, cu ajutorul cetățenilor, cele mai importante 
schimbări pe care ei și le doresc pentru orașul lor.

Apoi trecem la fapte: ne adunăm și facem un plan prin 
care să obținem acele schimbări.

Este un plan despre o nevoie tot mai mare la nivelul 
societății: avem nevoie de cât mai mulți cetățeni în 
mijlocul proceselor de decizie de la nivel local, să le 
influențeze, să le ajusteze și să vină cu soluții care core-
spund nevoilor reale ale lor și ale comunităților din care 
provin. 

Ghidul pentru activism civic și colecția poveștilor inspi-
raționale sunt parte a proiectului „Activism civic în prac-
tică - sprijin pentru cetățenii activi în susținerea unor 
servicii publice eficiente și transparente la nivel local" 
derulat de Centrul Român de Politici Europene, în part-
eneriat cu Fundația Comunitară Buzău, Fundaţia Comu-
nitară Vȃlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și 
Fundaţia Comunitară Timişoara cu sprijinul financiar 
Active Citizens Fund - România, program finanțat de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 
2014-2021. 

Detalii se regăsesc pe
www.activismcivic.ro

„Lucrăm împreună pentru o Europă
verde, competitivă și inclusivă"
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ACTIVISMUL CIVIC 

Protestele împotriva OUG 13 reprezintă una din 
cele mai bune dovezi din România postcomu-
nistă care arată că implicarea civică poate 
schimba ceva. OUG 13 a fost unul dintre cele 
mai grave atacuri la adresa sistemului judiciar 
din România și a luptei anticorupție. Ordonanța 
ar fi adus modificări substanțiale, care ar fi 
„șters” infracțiuni de corupție și ar fi scos de sub 
incidența legii penale o serie de suspecți ai 
dosarelor anchetate de Direcția Națională Anti-
corupție sau chiar trimise în instanță.

Cum poți începe sau susține o schimbare

Pentru o lungă perioadă activismul civic a fost apana-
jul ONG-urilor. Activismul înseamnă implicarea 
cetățenilor pentru a obține schimbări ale politicilor 
publice și mecanismelor de luare a deciziilor. Una din 
cele mai cunoscute campanii de activism din țară este 
„Salvați Roșia Montană”, care a contribuit la apariția 
unei generații de activiști și care a stimulat apariția 
mai multor mișcări civice. Din generația de activiști 
care au susținut „Salvați Roșia Montana” au apărut 
mai târziu grupurile care au participat la protestele 
Colectiv și apoi la protestele din 2017-2018 împotri-
va OUG 13 și a schimbărilor legilor justiției. 

Putem vorbi despre activism ca despre o practică de 
a folosi acțiuni directe și viguroase în suportul sau în 
opoziție cu o problemă controversată de pe agendă 
societății. Cauzele în jurul cărora se mobilizează 
activiștii sunt, în general, cele care pot genera emoții 
în societate: încălzirea globală/mediu, tăierea ilegală 
a pădurilor, anticorupție, drepturile LGBTQI+, com-
baterea violenței împotriva femeilor. 
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INSTRUMENTE CARE SUNT FOLOSITE 
DE CĂTRE ACTIVIȘTI: 

Petiții și scrisori deschise
Sunt folosite frecvent pentru a pune presiune pe autorități locale sau centrale, pe corporații, pe entități 
care dețin (prea multă) putere. Cu cât mai multe semnături de susținere sunt pe scrisori sau pe petiții 
cu atât mai multă atenție va fi atrasă. Una din cele mai cunoscute platforme online pentru depunerea 
de petiții este Declic (declic.ro).

Exemple de campanii recente derulate de această platformă:

Nemulțumirea a fost cauzată de modul în care au fost organizate secțiile de votare din diasporă 
la alegerile europarlamentare din 2019. Românii din diaspora au fost nevoiți atunci să stea ore 
în șir la cozi pentru a putea să voteze sau chiar nu au reușit să-și exercite votul. Au fost adunate 
125.502 de semnături prin petiția Declic. 
Pe data de 15 iulie 2019 ministrul Teodor Meleșcanu a fost remaniat.

Teodor Meleșcanu - DEMISIA! 

Ca urmare a procesului de alegere al procurorului șef european și divergențelor create în jurul 
candidaturii Laurei Codruța Kovesi, a fost inițiată această petiție în semn de suport pentru candi-
datura sa. Au fost strânse 148.521 semnături.

Susținem candidatura Laurei Codruţa Kövesi pentru funcția de procuror șef european. 

Petiția avea ca scop să pună presiune pe guvern pentru înființarea Poliției Animalelor. Au fost 
strânse în total 18.752 de semnături, iar ministrul de interne Marcel Vela a anunțat un proiect 
de ordonanță de urgență care modifică Legea 205/2014 de protecție a animalelor și înființează 
Poliția Animalelor. Acest proiect prevede ca animalele aflate în pericol vor putea fi preluate și 
salvate de potențiali agresori fără ca oamenii legii să aibă nevoie de mandat pentru a intra pe o 
proprietate privată.

Poliția Animalelor. 

https://campaniamea.declic.ro/petitions/teodor-melescanu-demisia
https://campaniamea.declic.ro/petitions/sus%C8%9Binem-candidatura-laurei-codruta-kovesi-pentru-func%C8%9Bia-de-procuror-sef-european
https://campaniamea.declic.ro/petitions/politia-animalelor-2
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Transparența decizională 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizion-
ală în administrația publică stabilește proceduri 
clare prin care cei interesați să poată contribui la 
ajustarea legislației, a reglementărilor, deciziilor 
publice înaintea adoptării lor.

Astfel, administrația publică - centrală sau locală 
- are obligația de a publica, prin diferite instru-
mente, propunerile pe care vrea să le aprobe. 
Anunțul trebuie să fie public cel puțin 30 de zile 
lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de 
către autorități. La publicarea anunțului, adminis-
trația va stabili o perioada de cel puțin 10 zile 
calendaristice pentru a primi în scris propuneri, 
sugestii, opinii.

Cu toate că în România drepturile cetățenești 
provenite din implementarea legii 52/2003 sunt 
în vigoare de aproximativ două decenii, în prez-
ent participarea cetățenilor la procesul decizional 
rămâne una fragmentată și inaccesibilă în prac-
tică pentru multe categorii de români.1 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public reprezintă proba-
bil cel mai la îndemână instrument pentru 
cetățeni de a crește transparența autorităților 
publice, și publica informații pe care, de cele 
mai multe ori, autoritățile le vor uitate sau 
ascunse undeva pe pagina proprie sau la 
avizier. Autoritățile publice sunt obligate să 
răspundă tuturor solicitărilor de informații în 
termen de 10 zile, sau după caz, 30 de zile, dacă 
solicitarea este una complexă.

Acces la informațiile de interes 
public

Petiții și adresări directe au-
torităților publice (inclusiv cele 
cu funcție de control)

Ai observat că o instituție publică are lipsă 
accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități 
în clădirea în care își desfășoară activitatea. Poți 
trimite o adresă (online sau offline) și să le 
semnalezi acest lucru și să ceri rezolvarea 
situației. Poți cere apoi autorităților publice care 
au competențe în respectarea legislației privind 
persoanele cu dizabilități (Agenția Națională 
pentru Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 
dizabilități, copii și adopție) să efectueze un 
control, să impună măsurile de remediere nece-
sare și să iți transmită planul și perioada în care 
autoritatea în cauză trebuie să soluționeze cele 
semnalate. 

Acesta este numai un exemplu, însă poți utiliza 
instrumentul de adresare și de semnalare a prob-
lemei, respectiv ulterior de solicitare a verificării 
celor semnalate, aproape în orice situație unde 
legislația este implementată deficitar la nivelul 
unei instituții publice din comunitatea ta. 

1 https://www.adr.gov.ro/transparenta-decizionala/

https://www.adr.gov.ro/transparenta-decizionala/
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Demonstrații și proteste 

Printre cele mai cunoscute forme de activism. 
Demonstrațiile sau protestele unesc cetățenii 
care au un scop comun. Ele se pot desfășura 
într-un loc anume, cu o semnificație pentru 
cauza susținută, pot fi în marș pe o anumită rută 
aleasă, pot fi în semn de respect pentru o trage-
die întâmplată. Salvați Roșia Montană, Colectiv, 
Noaptea ca hoții - OUG 13 sunt protestele cele 
mai cunoscute în România postdecembristă. 

Acțiuni de protest care au ca scop afectarea 
economică a unei ținte alese, de exemplu o 
firma care susține o cauză controversată. În 
România au fost campanii de boicot îndreptate 
spre companii furnizoare de combustibil sau 
spre diverse lanțuri de supermarketuri care 
susțineau cauze controversate. Ele au succes 
doar dacă reușesc să atragă de partea lor 
foarte mulți adepți. 

Boicoturi
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Există mai multe abordări ale rezolvării problemelor și susținerii cauzelor odată ce acestea au fost 
identificate și ele țin de ceea ce se numește implicarea civică. 

În același timp avem și mai multe tipuri de probleme: sistemice sau punctuale, care afectează toată 
populația sau doar o anumită categorie socială, cu efecte la nivel național sau doar o anumită localitate 
sau regiune, etc. 

Implicare civică –
cum au făcut alții, ce poți face tu 

Rezolvările sunt și ele complexe: 

Aceasta este o soluție foarte practică și prag-
matică în care ONG-ul/inițiatorul identifică o 
problemă și găsește o soluție pe care o imple-
mentează. Tot inițiatorul, de regulă un ONG, o 
fundație sau o asociație, strânge resursele 
necesare și le direcționează acolo unde este 
nevoie. 

Exemplu: România are, din păcate, multe cazuri 
de copii care se nasc prematur și ale căror șanse 
la supraviețuire ar putea crește considerabil 
dacă maternitățile din cât mai multe comunități 
ar avea dotări cu aparatură medicală esențială 
pentru acești bebeluși. Abordarea rezolvării 
problemei: strângem bani și dotăm spitalele cu 
incubatoare. 

Rezolvăm împreună. ....................................

Salvații Copiii este unul dintre ONG-urile cele 
mai active în zona aceasta, a inițiat programul 
“Fiecare Copil Contează” prin care și-a propus 
să-și concentreze eforturile pe dotarea materni-
tăților cu echipamente medicale performante și, 
foarte important, pe dezvoltarea programelor 
de suport medico-social parental adresate 
familiilor din comunitățile defavorizate. Acest 
program a reușit în perioada 2010-2021 dotar-
ea cu aparatura tehnică a 102 unități medicale 
ajutând astfel la salvarea a 140.000 de copii.

Campanii de conștientizare. 

Avem o problemă, soluția pe care noi am 
găsit-o este să educăm cetățenii și vom 
strânge resurse pentru a demara o campanie 
de conștientizare a problemei și a soluției pe 
care noi o avem. 

Exemplu: 
Nu arunca chiștoace. Avem o problemă prin 
faptul că mulți fumători nu știu cât de toxice 
sunt resturile de țigară. Punem pe agenda 
publică această problemă și le dăm soluție: nu 
mai aruncați, purtați cu voi scrumiere mobile, 
asupra voastră sau în mașină. Campania are un 
impact semnificativ.

.............
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Campanii de strângere de semnături. 

De regulă, problemele ce necesită astfel de soluții sunt complexe, la care un ONG singur nu are cum să 
reușească. Sunt probleme care au nevoie de intervenția autorităților și/sau schimbări legislative. Una din 
cele mai cunoscute platforme pentru strângerea de semnături în România este declic.ro. Orice necesită 
intervenția unei autorități se pretează acestui tip de rezolvare pentru că presiunea publică este un instru-
ment util care a început să funcționeze și în Romania. 

Campanii de advocacy. 

Advocacy-ul este unul din cele mai importante instrumente pe care un ONG, grup civic sau grup de 
cetățeni le poate folosi și poate influența ori contribui la dezvoltarea societății. Este un proces complex, 
care implică cercetare, identificare a nevoii și a soluției, transpunerea ei într-o formă simplificată pentru 
a fi comunicată, atragerea de suporteri. Amendarea, inițierea sau schimbarea legislației (curente sau 
propuse) în interesul legitim al societății sau al unor grupuri sau categorii din societate trebuie să fie 
principalul obiectiv al campaniei.  

................
...............

...............
..................

Organizarea comunitară. 

Este un tip de soluție care în România este puțin aplicat. Există know-how, de exemplu la Centrul de 
Resurse pentru Participare Publică (CeRe) din București sau Fundația Civitas din Cluj. Este însă o soluție 
care necesită o abordare diferită: implică identificarea nevoii, aplicarea unei presiuni pe instituția statului 
care poate rezolva această problemă. Această abordare implică faptul că ONG-ul are capacitate de coag-
ulare, cunoștințe juridice necesare, pentru a prezenta soluții concrete, argumentate în dialogul cu admin-
istrația publică, să aibă experiență în comunicare pentru a reuși să explice atât decidenților, cât și grupu-
rilor țintă ori publicului larg, problema și soluțiile concrete de rezolvare.  

Campanii prin social media.

Sunt tot mai eficiente pentru că au capacitatea de a atrage atenția unui număr foarte mare de oameni 
într-un timp foarte scurt. Revoluția prin Twitter din 2009, Euromaidanul din Ucraina în 2013 sunt doar 
două exemple de campanii de activism care nu ar fi avut succes fără social media.

Una din cele mai de impact campanii civice în social media din România este cea derulată sub #rezist. A 
avut un impact important în online și a facilitat obținerea unei vizibilități mai mari pentru grupurile 
civice existente, dar și apariția unor grupuri noi, care s-au coagulat în jurul acestui concept. În promova-
rea #rezist un rol important l-a avut susținerea altor grupuri civice: Declic a asigurat repede și un vizual 
al hashtagului. Geeks for Democracy a preluat #rezist foarte repede și, din fonduri proprii, a produs 
materiale promoționale cu acest hashtag, iar voluntari din mai multe grupuri le-au împărțit la proteste.  
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Pași de urmat pentru o campanie locală

Atunci când decideți să începeți, să vă implicați sau doar să susțineți o inițiativă civică sau o campanie 
pentru o cauză, rezolvarea unei probleme sau exprimarea unor nemulțumiri va fi necesar să țineți cont 
de câteva etape. 

PROBLEMA. 
Cum identific corect problema

Identificarea corectă a problemei, chiar dacă pare 
de multe ori un exercițiu simplu, necesită o docu-
mentare atentă. Uneori suntem în fața unor 
chestiuni punctuale, evidente - trebuie reparată 
strada, locul de joacă pentru copii, toaletarea 
corecta a copacilor. Alteori, problema de rezolvat 
este mai complexă: un serviciu public de proastă 
calitate, o practică curentă, netransparentă și/sau 
coruptă - pornind de la construcțiile (presupus 
legale sau ilegale pe spații verzi, până la poluar-
ea aerului - calitatea acestuia în aglomerările 
urbane, lipsa unor servicii esențiale pentru 
anumite categorii ale populației). După ce prob-
lema a fost definită și argumentată, pasul 
următor este deopotrivă 
important. 

DOCUMENTAREA. 
Care sunt cauzele problemei 
și cine e responsabil  

Oricât de simplă ar fi chestiunea de rezolvat, 
există câteva detalii esențiale care trebuie 
aflate: cine este responsabil, cui mă adresez. 
Nu vă mulțumiți doar cu identificarea unei insti-
tuții responsabile de problema pe care o doriți 
rezolvată. Identificați departamentul, cine 
anume se ocupă, ce funcție are.  
După ce aflați răspunsurile la aceste întrebări, 
importantă este și adresarea problemei către 
cei responsabili. Oferiți toate datele, descrieți 
problema, solicitați explicit răspuns. 
Există instrumente legale prin care vă puteți 
adresa instituțiilor publice printre care, cele mai 
cunoscute sunt petițiile, audiențele și cererile de 
informații publice pe Legea 544/2001 privind 
accesul la informațiile cu caracter public.
Un ghid complet despre utilizarea acestui 
instrument găsiți aici și aici. 

https://www.edu.ro/legea-544
https://apador.org/ghid-practic-pentru-juristi/
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SUSȚINĂTORI.
Cine ar putea fi aliați ai cauzei 
și identificarea lor

Din momentul în care ați identificat problema 
veți înțelege că ea nu este doar a dvs. Sunt cu 
siguranță mulți alții, vecini, prieteni, oameni din 
cartier, colegi care s-au lovit de ea. Aduceți și 
implicați mai mulți oameni interesați, preocupați 
de aceeași problemă.  
Identificați, de asemenea, la nivelul decidenților 
cine sunt actorii, cine ar putea fi în favoarea 
rezolvării problemei identificate și adresați-vă și 
lor. Identificați și cine ar putea fi oponenții și ce 
interese au.  
Căutați asociații, organizații non-guvernamen-
tale, grupuri de inițiativă locală, activiști, influen-
ceri care s-au mai implicat în rezolvarea unor 
probleme similare pentru a găsi (i) bună prac-
tică. (ii) susținere și chiar implicare și (iii) reco-
mandări pentru inițiativa dvs. 

PLAN DE ACȚIUNE. 
Cum rezolvăm problema 

Modalitatea și instrumentele pe care le alegeți 
depind de mai multe elemente: cine e respons-
abil, cum ajungi acolo și în cât timp. Poate este 
suficientă o reclamație sau este nevoie de mai 
multe petiții/reclamanți pe același subiect la mai 
mulți factori decizionali, o audiență, o petiție, un 
grup de cetățeni în audiență, un protest. Luați de 
asemenea în calcul să vă adresați mass media 
locale și/sau naționale. Sau poate este nevoie de 
toate cele enumerate. 

După ce identificarea, documentarea și instru-
mentele sunt conturate, este indicat să faceți un 
plan de acțiune cu termene de livrat și de 
urmărit. De cele mai multe ori, nu veți obține 
rezolvarea problemei printr-o singură acțiune. 
Răspunsurile dinspre instituțiile publice nu vin 
întotdeauna la timp și, cel mai frecvent, nu sunt 
cele pe care le așteptați. O nouă intervenție 
trebuie gândită, iar instrumentele trebuie regân-
dite și adaptate. 

COMUNICAREA

Este un element important pe parcursul întregii inițiative, fie că veți alege să comunicați 
prin canalele personale (social media, grupuri de interes, tematice), în intervenții publice 
(dezbateri, consultări, evenimente, conferințe) sau mass media. Pentru fiecare trebuie să 
aveți în vedere mesaje simple, coerente, argumente valide și verificabile. 



Ghidul tău 
pentru 
o campanie civică locală 

Acest ghid a fost scris de Mihai Tudorică, expert dezvoltare organizațională, și coordonat de echipa 
Centrului Român de Politici Europene.  

Mihai Tudorică este fost activist civic, co-fondator al grupului #Rezistența și specialist în dezvoltare 
organizațională. A acompaniat grupurile de inițiativă din Buzău, Râmnicu Vălcea și Reșița care au dus la 
apariția fundațiilor comunitare din orașele menționate. 

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în 
mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații 
accesați www.eeagrants.org.

Proiect derulat de:

Februarie 2022




