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Capitolul 1
Introducere

#tiai c! este constitu$ional s!-$i sar! 
$and!ra atunci când sim$i nu doar 
c! statul nu-"i face treaba, dar mai 
lucreaz! "i împotriva bun!st!rii tale? 
Î$i prezent!m, în continuare, câteva 
argumente din Constitu$ia României, 
singurul "i cel mai valoros manual de 
cet!$ean!

Articolul 16:  (1) Cet"#enii sunt egali în fa#a legii $i a 
autorit"#ilor publice, f"r" privilegii $i f"r" discrimin"ri. (2) 
Nimeni nu este mai presus de lege.
Articolul 30: (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a 
opiniilor sau a credin#elor $i libertatea crea#iilor de orice fel, 
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. 
Articolul 31: (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice 
informa#ie de interes public nu poate fi îngr"dit. (2) Autorit"#ile 
publice, potrivit competen#elor ce le revin, sunt obligate s" 
asigure informarea corect" a cet"#enilor asupra treburilor 
publice $i asupra problemelor de interes personal.
Articolul 34: (1) Dreptul la ocrotirea s"n"t"#ii este garantat. 
(2) Statul este obligat s" ia m"suri pentru asigurarea igienei $i 
a s"n"t"#ii publice.
Articolul 35: (1) Statul recunoa$te dreptul oric"rei persoane la 
un mediu înconjur"tor s"n"tos $i echilibrat ecologic.
Articolul 39: Mitingurile, demonstra#iile, procesiunile sau 
orice alte întruniri sunt libere $i se pot organiza $i desf"$ura 
numai în mod pa$nic, f"r" nici un fel de arme.
Articolul 40: (1) Cet"#enii se pot asocia liber în partide 
politice, în sindicate, în patronate $i în alte forme de asociere.
Articolul 49: (1) Copiii $i tinerii se bucur" de un regim special 
de protec#ie $i de asisten#" în realizarea drepturilor lor. (5) 
Autorit"#ile publice au obliga#ia s" contribuie la asigurarea 
condi#iilor pentru participarea liber" a tinerilor la via#a politic", 
social", economic", cultural" $i sportiv" a #"rii.
Articolul 51: (1) Cet"#enii au dreptul s" se adreseze 
autorit"#ilor publice prin peti#ii formulate numai în numele 
semnatarilor. (2) Organiza#iile legal constituite au dreptul s" 
adreseze peti#ii exclusiv în numele colectivelor pe care le 
reprezint". (3) Exercitarea dreptului de peti#ionare este scutit" 
de tax". (4) Autorit"#ile publice au obliga#ia s" r"spund" la 
peti#ii în termenele $i în condi#iile stabilite potrivit legii.
Articolul 52: (1) Persoana v"t"mat" într-un drept al s"u ori 
într-un interes legitim, de o autoritate public", printr-un act 
administrativ sau prin nesolu#ionarea în termenul legal a unei 
cereri, este îndrept"#it" s" ob#in" recunoa$terea dreptului 
pretins sau a interesului legitim, anularea actului $i repararea 
pagubei. Caut" alia!i $i alege cea mai potrivit" strategie 
pentru a-!i revendica cet"!enia. 

Ce 
Spune 
Constitu!ia. 
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Capitolul 2
Ce pot face 
când îmi sunt 
înc!lcate 
drepturile

Capitolul 2.1
Dreptul la un 
mediu 
s!n!tos "i 
echilibrat 
(art. 35)
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 1. 
Pe strada mea 
se taie sau 
toaleteaz" 
incorect copaci. 
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„Statul recunoa"te dreptul fiec!rei 
persoane fizice la un mediu 
s!n!tos, accesul liber pentru 
recreere în spa%iile verzi proprietate 
public!, dreptul de a contribui la 
amenajarea spa%iilor verzi, la crearea 
aliniamentelor de arbori "i arbu"ti, 
în condi%iile respect!rii prevederilor 
legale în vigoare.” (legea 24/2007)

Ce 
Trebuie 
S! 
"tii. 

 1. 
Pe strada mea 
se taie sau 
toaleteaz" 
incorect copaci. 

Între#inerea spa#iilor verzi se asigur" de c"tre proprietarii $i 
administratorii acestora.
În cazul spa#iilor verzi care apar!in domeniului public, între#i-
nerea spa#iilor verzi revine prim"riei prin A.D.P. (Administra#ia 
Domeniului Public).
Autorit"#ile administra#iei publice locale au obliga#ia s" #in" 
eviden#a spa#iilor verzi (Registru Spa#ii Verzi).
În ceea ce prive$te toaletarea arborilor ornamentali (tei, 
salcâm, castan, ar#ar, mesteac"n, stejar etc.), este interzis" 
interven#ia cu t"ieri în coroana acestora. Excep#ie fac lucr"rile 
de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaz" 
siguran#a traficului pietonal, a imobilelor aflate în apropiere, 
precum $i a celor de pe traseul re#elelor aeriene.

Ce
Po#i
Face.

 1. 
Pe strada mea 
se taie sau 
toaleteaz" 
incorect copaci. 

Verific" dac" institu#ia care se ocup" de toaletarea sau t"ierea 
copacului are aviz de mediu. Toaletarea $i/sau t"ierea f"r" 
aviz de mediu este fapt" penal".
Verific" dac" procesul de toaletare sau t"iere, cât $i avizul 
respect" prevederile legale. 
Verific" unde se încadreaz" copacii în Registrul Spa#ii Verzi.

Dac" institu#ia nu are aviz de mediu $i nu respect" prevederile 
legale:
• Cheam" Poli#ia Local"
• Sun" la serviciul Control $i Protec#ia Mediului 
• Mobilizeaz" vecinii $i ie$i!i în strad" 
• Sesizeaz" Garda de Mediu
• Solicit" autorit"#ilor s" replanteze copaci acolo unde au 

avut loc defri$"ri (activit"#ile de replantare sunt finan#ate din 
bugetul local – finan#"ri pentru cheltuieli de regenerare)
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Ce 
Trebuie 
S! 
"tii. 
Ac!iunile de reamenajare ar trebui s" aib" panou de informare. 
De asemenea, informa!ii despre proiect ar trebui s" g"se$ti 
pe site-ul institu!iei $i/sau în Hot"rârile de Consiliu Local 
adoptate în cadrul $edin!elor de consiliu (la care po!i participa 
în baza Legii 52/2003 privind transparen!a decizional" în 
administra!ia public"). 

 2. 
Spa!iul dintre 
blocuri sau o 
zon" din parc 
este brusc 
împrejmuit" de 
un #antier. 

 2. 
Spa!iul dintre 
blocuri sau o 
zon" din parc 
este brusc 
împrejmuit" de 
un #antier. 

Ce 
Po#i 
Face.
 
• Po!i suna, scrie $i/sau merge în audien!" la Administra!ia 

Domeniului Public din cadrul prim"riei de care apar!ine 
spa!iul respectiv $i le po!i cere informa!ii în baza Legii 
544/2001.

• Dac" se desf"$oar" lucr"ri f"r" existen!a unui panou care s" 
ofere toate informa!iile necesare, po!i sesiza Inspectoratul 
de Stat în Construc!ii

• Odat" ce ai aflat suficiente informa!ii $i ai discutat cu 
cât mai mul!i vecini, lua!i leg"tura cu beneficiarul lucr"rii 
(probabil Administra!ia Domeniului Public/Prim"ria). Ar"ta!i 
c" pentru comunitate e important s" fie consultat" atunci 
când se fac astfel de lucr"ri. Spune!i cum considera!i voi c" 
ar trebui s" fie amenajat spa!iul respectiv $i de ce.

Exist" o serie de reglement"ri care stabilesc regulile pe baza 
c"rora se poate interveni în spa!iul public, inclusiv reguli de 
consultare a cet"!enilor din zon". G"se$ti aici mai multe 
informa!ii.

http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/02/Ghid_Cetateni_CERE_Civica-Compressed-2.pdf
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 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construc!ia unui 
bloc. Nu #tim ce 
vor sa fac", dar 
am auzit c" va 
fi un bloc de 10 
etaje.
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Ce
Trebuie
S!
"tii. 
Oprirea unei construc!ii este posibil" în trei feluri: 
1. Fie prim"ria emitent" revoc" autoriza!ia. 
%i se opresc lucr"rile.

2. Fie&Inspectoratul de Stat în Construc!ii (ISC)&face verific"ri 
(dac" $antierul exist" deja) $i spune dac" autoriza!ia $i/sau 
certificatul de urbanism respect" sau nu diferite norme, apoi 
trimite Prefecturii, care anun!" instan!a (în cazul acesta se 
opresc lucr"rile pân" la decizia instan!ei - doar când prefectul 
face sesizare se opresc lucr"rile, dac" cet"!enii dau în 
judecat" nu se opresc).

3. Fie se ac!ioneaz" direct în judecat" $i la finalizarea 
procesului, în caz de câ$tig, se opresc lucr"rile.

 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construc!ia unui 
bloc. Nu #tim ce 
vor sa fac", dar 
am auzit c" va 
fi un bloc de 10 
etaje.

Ce 
Po#i 
Face. 

Nu exist"& o re!et" unic"  a pa$ilor care pot fi parcur$i, îns" î!i 
recomand"m urm"toarele lucruri:
1. Documenteaz!-te
Exist" o autoriza!ie de construire $i un certificat urbanism? 
Ce spun ele? Exist" un PUD – Plan Urbanistic de Detaliu? 
Ce spune el $i cum se încadreaz" în PUZ-ul (Plan Urbanistic 
Zonal) de sector? Câ!i oameni sunt afecta!i, cine e 
beneficiarul construc!iei, ce spun asocia!iile de proprietari din 
zon"?

2. Analizeaz! diversele aspecte (norme)
Care e în"l!imea permis" în zon", ce în"l!ime i-a fost permis" 
cl"dirii în construc!ie, care sunt distan!ele dintre cl"dirile 
din jur $i construc!ia actual". Aici este util ajutorul unui 
specialist (arhitect, urbanist). De asemenea,&Legea 50/1991, 
actualizat" în 2017, privind autorizarea execut"rii lucr"rilor 
de construc!ii,&ofer" informa!ii cu privire la normele în care 
trebuie s" se încadreze construc!iile.

3. Creeaz! un grup local, adun! cât mai mul#i oameni 
implica#i direct
• Vorbe$te cu vecinii afecta!i 
• Scrie o peti!ie $i adun" semn"turile oamenilor din jur (model 

 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construc!ia unui 
bloc. Nu #tim ce 
vor sa fac", dar 
am auzit c" va 
fi un bloc de 10 
etaje.

https://isc.gov.ro
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/petitii.pdf
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de peti!ie)
• Trimite peti!ia c"tre toate institu!iile
• Organizeaz" un protest
• Mergi la întâlniri cu autorit"!ile responsabile
• Vezi $i&fi$a noastr" de mobilizare
 
4. Ia leg!tura cu institu#iile responsabile 
Po!i trimite peti!ii $i/sau programa audien!e cu: Inspectoratul 
de Stat în Construc!ii (ISC), Prim"ria de Sector (primar, 
arhitect $ef, director urbanism), Prim"ria de Municipiu, 
MDRAP, Prefectura (pentru legalitate actelor, dac" este cazul), 
Consiliul Local/General, Disciplina în Construc!ii (sub Poli!ia 
Local", sub Consiliul Local)

 5. Creeaz! cât mai mult! vizibilitate pentru mesajul t!u 
Atât în comunitate, cât $i la autorit"!i, persoane din afara 
comunit"!ii. Po!i crea o pagin" de Facebook (cre$te vizibilitate 
cauzei, pune presiune pe autorit"!ile direct responsabile), 
distribui comunicate de presa, organiza un eveniment public 
lâng" $antier.

 6. Observ! $antierul. Problemele sesizate intr! în 
responsabilitatea Disciplinei în Construc#ii
• Trebuie s" fie afi$at un panou cu anul de finalizare, 

beneficiar, num"r autoriza!ie, macheta construc!iei (cum va 
ar"ta ea)

• Verific" dac" intrarea utilajelor se face pe unde se 
men!ioneaz" oficial. Unele str"zi au limit"ri de tonaj. Trebuie 
s" se cure!e dac" se face mizerie pe strad", ro!ile utilajelor 
s" fie cur"!ate

• Zgomotul se permite doar în anumite ore, $antierul trebuie 
s" aib" plas" de protec!ie, muncitorii s" aib" echipament 
(dac" se fac mut"ri de ma$ini, trebuie s" fie afi$at un anun! 
pentru locuitori)

Alte resurse utile
• Ghid pentru cet!#eni – Pe marginea $antierului
• Ghid de ac#iune juridic!&
• Manual de advocacy&(ce po!i face în afar" de instan!a, în 

zona de presiune public")

 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construc!ia unui 
bloc. Nu #tim ce 
vor sa fac", dar 
am auzit c" va 
fi un bloc de 10 
etaje.

Capitolul 2.2
Dreptul de 
a fi informat 
(art. 31)

https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/petitii.pdf
http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/mobilizarea-comunitatii.pdf
http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/02/Ghid_Cetateni_CERE_Civica-Compressed-2.pdf
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/01/Ghid-Practic-de-Actiune-Juridica-pentru-Cetateni-si-Organizatii.pdf
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/02/Manual_advocacy.pdf
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Atunci când te deranjeaz" o problem" din spa!iul public (se 
construie$te o cl"dire nepotrivit", se taie copacii, s-au stricat 
leag"nele din parc), primul pas este s" încerci s" afli mai 
multe informa!ii: al cui este terenul?, ce scrie în autoriza!ie?, 
ce institu!ie este responsabil"?, exist" o hot"râre a consiliului 
local? etc.

În România, Legea 544/2001 privind liberul acces la informa!ii 
de interes public î!i d" dreptul s" ceri $i s" prime$ti informa!ii 
$i documente de interes public. Conform legii, o informa!ie de 
interes public este orice informa!ie care prive$te activit"!ile 
sau rezult" din activit"!ile unei autorit"!i sau institu!ii publice. 
Exist" $i unele excep!ii, descrise la art. 12 - documentele $i 
informa!iile secretizate, datele personale etc.

 
 4. 
Vreau s" aflu cine 
de!ine terenul 
unei construc!ii 
sau ce autoritate 
e responsabil" 
pentru cur"!enia 
parcurilor. 

Ce
Trebuie
S!
"tii.

 
 4. 
Vreau s" aflu cine 
de!ine terenul 
unei construc!ii 
sau ce autoritate 
e responsabil" 
pentru cur"!enia 
parcurilor. 

Ce 
Po#i 
Face. 
Procedura prin care se pot solicita astfel de informa!ii este destul 
de simpl": o cerere scris" depus" la registratura institu!iei sau 
transmis" pe fax sau pe email.
Autoritatea public" este obligat" s" furnizeze informa!iile solicitate 
în 10 zile de la depunerea cererii. Dac" durata necesar" este mai 
mare, termenul se poate prelungi pân" la 30 de zile (cu notificarea 
solicitantului în termen de 10 zile). În cazul în care autoritatea 
refuz" s" ofere informa!iile, invocând un temei legal, aceasta 
trebuie s" r"spund" în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii.

Dou" lucruri sunt importante în formularea cererilor de informa!ii de interes 
public:
• S" identifici cât de bine po!i care este institu!ia care de!ine informa!ia pe 

care o dore$ti. Dac" nu $tii sigur, e mai bine s" transmi!i cererea simultan 
acelor institu!ii pe care le crezi responsabile.

• S" precizezi cât mai clar informa!ia sau documentul pe care vrei s" îl ob!ii. 
Ex.: copia procesului verbal de recep!ie a lucr"rilor xxx, hot"rârea consiliului 
local privind yyy, informa!ii cu privire la planurile $i proiectele prim"riei de 
sector privind parcela de la adresa zzz etc.

Nu uita s! ceri num!rul de înregistrare, te poate ajuta ulterior!
Ai grij" s" precizezi adresa (email sau po$tal") la care dore$ti s" prime$ti 
informa!iile solicitate. Autoritatea respectiv" poate pretinde plata copiilor 
documentelor pe care le solici!i.

Ce faci dac! nu prime$ti informa#ia
• Reclama!ie administrativ" adresat" $efului institu!iei responsabile – 

transmis" în termen de maxim 30 de zile de la primirea refuzului (sau de la 
depunerea cererii care a r"mas f"r" r"spuns)

• Plângere la sec!ia de contencios administrativ a tribunalului în a c"rui raz" 
teritorial" domiciliezi sau în a c"rui raz" teritorial" se afl" institu!ia vizat". 
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la primirea refuzului (sau de la 
depunerea cererii care a r"mas f"r" r"spuns). 
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 5. 
Vreau s" cer, 
s" propun sau 
s" reclam ceva 
autorit"!ilor. 
Cum pot face o 
scrisoare sau o 
peti!ie
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Ce
Trebuie
S!
"tii.
Ordonan!a nr. 27 din 2002 reglementeaz" solu!ionarea 
peti!iilor la nivelul institu!iilor publice. Prin peti!ie se în!elege 
„cererea, reclama!ia, sesizarea sau propunerea formulat" în 
scris sau prin e-mail, pe care un cet"!ean ori o organiza!ie 
legal constituit" o poate adresa autorit"!ilor publice centrale 
$i locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor 
$i ale celorlalte organe centrale din unit"!ile administrativ-
teritoriale, societ"!ilor na!ionale, societ"!ilor comerciale 
de interes jude!ean sau local, precum $i regiilor autonome, 
denumite în continuare autorit"!i $i institu!ii publice.”
Peti!ia trebuie s" con!in" datele de identificare ale 
peti!ionarului. În caz contrar, aceasta nu va fi luat" în 
considerare. Termenul de r"spuns este de 30 de zile 
calendaristice de la data înregistr"rii peti!iei. Dac" r"spunsul 
necesit" mai mult" documentare, institu!iile pot prelungi 
termenul de r"spuns cu cel mult 15 zile.

 5. 
Vreau s" cer, 
s" propun sau 
s" reclam ceva 
autorit"!ilor. 
Cum pot face o 
scrisoare sau o 
peti!ie

 5. 
Vreau s" cer, 
s" propun sau 
s" reclam ceva 
autorit"!ilor. 
Cum pot face o 
scrisoare sau o 
peti!ie

Sfaturi 
Utile
Scrisorile/peti%iile pot fi înso$ite de liste de 
semn!turi. Acest lucru nu este obligatoriu, dar 
poate cre"te impactul peti$iei.

P!streaz! un mesaj simplu "i la obiect care s! 
con$in! date relevante! Scrisorile/peti$iile pot fi 
trimise prin po"t!, prin fax "i/sau prin email.

Cere num!r de înregistrare (pe email, la telefon 
sau la registratur!) pentru fiecare peti$ie depus!!

Vezi un model de peti$ie aici.

http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/petitii.pdf
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Capitolul 2.3
Dreptul de a 
protesta 
(art. 39)
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 6. 
Vreau s" organizez 
un protest. 
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Cum 
Po#i 
Proceda.

 6. 
Vreau s" organizez 
un protest. 

Pasul 1. Scrie r"spunsurile pentru urm"toarele întreb"ri: 
a. Cine suntem noi, cei care organizez" protestul $i ce ne 
dorim? b. Care sunt lucrurile concrete pe care le cer? c. De 
la cine le putem ob!ine (acestea sunt !intele)? d. Cam câ!i 
oameni credem c" vor participa – mul!i sau pu!ini? 

Pasul 2. Preg"te$te un scenariu al protestului.
Planul prin care v" asigura!i c" ve!i ob!ine cel mai mare 
impact prin acest protest. Seam"n" un pic cu a face un film, 
pentru c" protestul trebuie s" transmit" un mesaj clar ($i 
ca imagine – pentru c" este important s" existe material de 
filmare pentru televiziuni $i fotografii puternice pentru presa 
scris" $i online $i pentru re!elele sociale), iar participan#ii 
trebuie s" primeasc" fiecare un “rol”, ca s" nu r"mân" pasivi 
$i dezorienta!i în cadru.

Pasul 3. Cere autoriza!ie pentru protest de la prim"rie (este o 
comisie dedicat" pentru acest subiect).

Pasul 4. F" cunoscut protestul – pentru cei care ar vrea s" 
participe, pentru pres" $i pentru !inte (ca s" pune!i presiune 
pe ele). Afi$e, flutura$i, Facebook, comunicat de pres", dar 
$i scrisori deschise/ e-mailuri directe c"tre !inte pentru a le 
anun!a.

Pasul 5. Preg"te$te recuzita protestului. Pancarte de carton 
scrise cu marker, afi$e de pânz" pe care scrie!i cu spray, afi$e 
scoase la imprimant", panglici, baloane, portavoce, PET-uri 
cu pietricele în ele etc. O recuzit" potrivit" poate compensa 
un num"r mic de participan!i.

Pasul 6. Ziua X
Stabile$te roluri (cine vorbe$te cu presa, cu poli!ia, cu noii 
veni!i pentru a-i informa, cu participan!ii pentru a-i mobiliza, 
cine face poze/ filmeaz" etc. ). Fi!i preg"ti!i pentru diferite 
situa!ii (plou", vine mai pu!in" lume etc.). Stabili!i ora de 
început $i de încheiere – fi!i preg"ti!i s" încheia!i mai repede.

Pasul 7. Dup" protest
Trimite materiale pentru pres", ca s" publice sau s" v" invite 
la emisiuni. Monitorizeaz" presa. Asigur"-te c" mesajul a 
ajuns la !inte – trimite scrisori, e-mail-uri, inclusiv cu link c"tre 
materialele de pres".
P"streaz" leg"tura cu sus!in"torii – scrie ce s-a întâmplat, 
cum vi s-a r"spuns, dac" a!i ob!inut ceva $i care sunt pa$ii 
urm"tori (pe Facebook, blog, într-un email colectiv sau prin 
afi$e postate în cartier). P"streaz" energia oamenilor!
Treci la etapa urm"toare! Acesta a fost doar un pas!

 6. 
Vreau s" organizez 
un protest. 
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Cum 
Po#i 
Denun#a 
Comportamentul 
Agresiv.

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l b" 
pe "la!”. 

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l b" 
pe "la!”. 

În primul rând, e de preferat s! conte"ti cât mai 
rapid procesele verbale pe care organele de 
ordine $i le-au întocmit cu aceast! ocazie. Normal 
ar fi s! contactezi un avocat care s! te îndrume, 
dar în linii mari, iat! care ar fi informa$iile pe care 
trebuie s! le "tii înainte de a face o contesta$ie:



GHID DE SUPRAVIE!UIRE CIVIC"
UN MATERIAL TAMTAM — GRUPUL “ONG-URI PENTRU CET"!EAN”

Po#i 
Contesta 
Procesul 
Verbal

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l b" 
pe "la!”. 

• În termen de 15 zile calendaristice de la data întocmirii 
procesului verbal constatator trebuie s" depui o contesta!ie 
la judec"toria din raza teritorial" în care se afl" strada pe care 
a avut loc fapta sanc!ionat" în procesul verbal. De exemplu, 
pentru c" în Pia!a Universit"!ii se întâlnesc trei sectoare – 1, 
3 $i 5 – este important s" $tii exact în ce sector se afl" strada 
men!ionat" în procesul verbal ca loc din care ai fost ridicat/". 
Dac" trimi!i contesta!ia la judec"toria gre$it", va fi înregistrat" 
$i apoi redirec#ionat" c"tre judec"toria competent" ceea ce 
înseamn" o întârziere de luni de zile.
• Anexeaz" la contesta!ie copii dup" procesul verbal $i actul 
de identitate, dar sunt utile orice alte acte doveditoare în 
sprijinul afirma!iilor din contesta!ie.
• E util s" ai un martor credibil – cu nume $i adres" – care s" 
î!i confirme varianta $i s" fie dispus s" se prezinte în instan!". 
Dac" nu e dispus s" mearg" la judec"torie, e mai bine s" nu te 
încurci.
• Contesta!ia trebuie s" fie formulat" clar $i cât mai concis. 
E bine s" precizezi c" ceri judecarea $i în lips". E util s" te 
prezin!i la propriul proces, dar dac" se întâmpl" s" nu po!i $i 
nu ai cerut s" se judece în lips", ri$ti s" se suspende dosarul. 
În acest caz, va trebui s" solici#i repunerea dosarului pe rol în 
inteval de un an, altfel dosarul va fi închis.
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Po#i
Face 
Plângere 
Penal!
În cazul în care faptele au fost de natur" s" te lezeze într-atât 
încât dore$ti s" faci $i o plângere penal" la adresa jandarmilor 
sau poli!i$tilor cu care ai interac!ionat, ar fi de preferat s" te 
adresezi unui avocat. 

Plângerea se face la Parchetul de pe lâng" Judec"toria 
din raza teritorial" a str"zii unde a avut loc fapta, $i spre 
deosebire de contesta!ie, pentru plângere nu exist" un termen 
fix. Dar e util s" o faci destul de repede dup" producerea 
faptelor, ca s" nu î!i pierzi din credibilitate.

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l b" 
pe "la!”. 
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 8. 
Am fost condus la 
sec!ia de poli!ie. 
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Ce 
Drepturi Ai 
Când 
E$ti Condus 
La Sec#ie.
• De a fi informat cu privire la motivele conducerii la sediul 

poli!iei
• De a fi informat cu privire la drepturile pe care le ai
• De a fi asistat de un avocat, precum $i de a nu da nici o 

declara!ie f"r" prezen!a  acestuia, cu excep!ia comunic"rii 
datelor de identificare

• De a solicita informarea unui membru de familie sau a altei 
persoane alese de tine

• De a solicita informarea reprezentan!ilor diplomatici ai 
statului de provenien!", în cazul cet"!enilor str"ini

• De a fi consultat de un medic, la alegere, pe cheltuiala ta
• De a comunica prin interpret sau prin intermediul unei 

persoane cu aptitudini de comunicare, în situa!ia în care nu 
vorbe$ti sau nu în!elegi limba român" ori nu te po!i exprima

• Informarea va fi f"cut" de poli!ist înainte de conducerea la 
sec!ie. 

 8. 
Am fost condus la 
sec!ia de poli!ie. 
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 8. 
Am fost condus la 
sec!ia de poli!ie. 

Când "i 
De Ce 
Po#i Fi 
Condus 
La Sec#ie.

Poli#istul are dreptul s" conduc" o persoan" la sediul poli!iei atunci când:

• Nu s-a putut stabili identitatea acesteia, ori exist" suspiciuni cu privire la 
identitatea declarat" sau veridicitatea documentelor prezentate

• Datorit" locului, momentului, circumstan!elor, bunurilor aflate asupra sa ori 
comportamentului, creeaz" suspiciunea c" preg"te$te sau a comis o fapt" 
ilegal"

• Prin ac!iunile sale pericliteaz" via#a, s"n"tatea sau integritatea corporal", a 
sa ori a altei persoane, ordinea public" sau alte valori sociale

• Luarea unor m"suri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta 
sau pentru ordinea public"

• A s"vâr$it în flagrant o fapt" prev"zut" de legea penal", constatat" potrivit 
normelor de procedur" penal"

• Este dat" în urm"rire, potrivit legii
• Este necesar" executarea unui mandat, emis potrivit legii
• A evadat din starea legal" de re!inere sau de#inere, a fugit dintr-un centru 

educativ, centru de deten!ie sau din unitatea în care executa m"sura 
intern"rii medicale

• Nu respect" m"sura lu"rii în custodie public"; Poli!istul are obliga!ia de a 
raporta despre conducerea persoanei la sediul poli!iei
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Trebuie s! "tii c! obiec%iile cu privire 
la modul în care un poli%ist î"i face 
cunoscut! calitatea nu constituie 
un motiv de refuz al legitim!rii. Cu 
toate acestea, dac! apreciezi c! 
poli%istul nu s-a prezentat în mod 
corespunz!tor sau ai îndoieli asupra 
calit!%ii acestuia, iat! cum po$i 
proceda:

 9. 
Poli!istul care m" 
legitimeaz" nu se 
prezint".

• Po!i opta ca legitimarea ta s" se fac" la sediul celei mai 
apropiate sec#ii de poli#ie.

• Cu aceea$i ocazie, po!i formula plângere cu privire la modul 
în care poli#istul s-a prezentat/legitimat

• Plângerea verbal" se va consemna într-un proces verbal 
întocmit la sec#ia de poli#ie unde are loc legitimarea, iar un 
exemplar al procesului-verbal î!i va fi înmânat 

• Plângerea scris" va fi depus", pe baz" de dovad", la sec#ia 
de poli#ie unde are loc legitimarea $i va fi trimis" de îndat", 
spre solu#ionare, structurii competente

• Solu#ia trebuie s" î!i fie comunicat", în scris, în termen de 30 
de zile de la data formul"rii plângerii.
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Capitolul 2.4
Tactici 
Valabile 
Pentru Mai 
Multe 
Demersuri 
Civice.
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 10. 
 M-am s"turat 
de groapa de pe 
strada mea, de 
lipsa iluminatului 
public sau de 
gunoiul abandonat 
pe trotuar. 

Sunt diverse probleme care te 
deranjeaz! în jurul t!u. Poate fi un 
parc neîngrijit, poate fi o cl!dire 
nefolosit!, poate fi o construc$ie 
care î$i ia lumina "i spa$iul verde. 
Printre ele exist! probleme care te 
fac s! te ridici de pe canapea "i s! 
spui “pân! aici”.
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Cum Po#i 
S! Rezolvi O 
Problem! din 
Spa#iul Public 
Pe scurt, interven!ia în luarea deciziilor publice arat" cam a$a:

Care este problema? 
Define$te cât mai clar problema, te va ajuta s" vezi care este 
solu!ia. Afl": de când, de ce, numere, situa!ii similare etc.

Ce î#i dore$ti? 
Cum poate fi rezolvat" problema? Clarific" solu!ia. 

Ce schimb"ri trebuie f"cute pentru a rezolva problema 
existent"?

Pe cine mai deranjeaz!? 
Adun" un grup de oameni care s" se implice! Cere autorit"!ilor 
responsabile s" rezolve situa!ia!

 10. 
 M-am s"turat 
de groapa de pe 
strada mea, de 
lipsa iluminatului 
public sau de 
gunoiul abandonat 
pe trotuar. 

 10. 
 M-am s"turat 
de groapa de pe 
strada mea, de 
lipsa iluminatului 
public sau de 
gunoiul abandonat 
pe trotuar. Sfaturi Utile 

Pentru 
A Rezolva 
O Problem!.

Primul pas ar fi s" verifici pe cine mai deranjeaz" aceast" problem" $i cine 
s-ar mai lupta pentru rezolvarea ei. Discut" cu cât de mul!i vecini po!i $i 
încearc" s"-i mobilizezi. Nu te descuraja: mul!i nu se vor implica. Important 
este s" g"se$ti m"car 3 – 5 oameni. Pe parcurs, vor veni $i al!ii.
Pasul doi este s" vezi ce anume ai putea s" solici!i $i, mai ales, cui: care sunt 
institu!iile responsabile cu rezolvarea respectivei probleme $i ce ar trebui/
putea fiecare s" fac" în situa!ia respectiv". Caut" pe site-ul institu!iei numele 
$i datele de contact ale factorilor decizionali. La acest pas, s-ar putea s" ai 
nevoie de o mul!ime de informa!ii. Po!i s" te folose$ti de Legea 544/2001 
(privind liberul acces la informa!ii de interes public) pentru a le afla.
Ai nevoie s" analizezi problema pân" ajungi la o list" clar" de solicit"ri pe 
care ulterior le vei adresa autorit"!ilor (de exemplu: anularea autoriza!iei de 
construire pentru cl"direa aflat" în construc!ie la adresa x; dotarea parcului de 
la adresa y cu noi aparate de joac").
Pasul trei este s" faci cunoscute solicit"rile. Po!i s" începi cu o simpl" peti!ie 
(cu cât este semnat" de mai mul!i oameni, cu atât mai bine) sau po!i s" ceri 
o audien!" persoanei responsabile. Dac" solicit"rile sunt ignorate sau uitate, 
po!i s" mergi mai departe cu tactici care s" pun" mai mult" presiune pe 
autorit"!i.
Din experien!a noastr", câteva lucruri conteaz" mult în rela!ia cu autorit"!ile:
• s" fi!i mai mul!i
• s" ar"!i c" $tii despre ce vobe$ti
• s" insi$ti
• s" promovezi cât mai mult subiectul, inclusiv în pres"
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Ce Trebuie 
S! "tii 
Despre 
Audien#ele 
Publice.
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Programul de audien%e al 
autorit!%ilor "i institu%iilor publice 
este informa%ie de interes public 
"i trebuie f!cut! public! din oficiu 
(Legea 544/2001)

Consilierii locali "i jude%eni sunt 
obliga%i ca în îndeplinirea mandatului 
s! organizeze periodic întâlniri 
cu cet!%enii "i s! acorde audien%e 
(Legea 215/2001)

 11. 
 Vreau s" am o 
discu!ie fa!" în fa!" 
cu autorit"!ile. 
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 11. 
 Vreau s" am o 
discu!ie fa!" în fa!" 
cu autorit"!ile. 

Când 
Este Util 
S! Ceri 
O Audien#!.

• Când vrei s" afli informa#ii despre o problem" care te doare
• Când vrei s" semnalezi o problem" $i s" propui o solu#ie
• Când vrei s" monitorizezi evolu#ia demersurilor f"cute de 

autorit"#i pentru a rezolva o problem"
• Când vrei s" afli care este pozi#ia autorit"#ilor fa#" de 

problema semnalat" de tine
• Când demersurile scrise nu mai dau roade
• Când vrei s" depui o peti#ie care s" aib" mai mult impact – 

înmânare direct" persoanei responsabile

Sfaturi 
Utile. 

Înainte de audien#!
Stabile$te clar care este scopul $i ce vrei s" ob#ii în urma audien#ei 
Ob#ine audien#a – contacteaz" institu#ia vizat" în scris, cu num"r de 
înregistrare, sun" pentru confirmare
Anticipeaz" o negociere $i stabile$te limitele negocierii
Preg"te$te toate documentele care pot sus#ine argumentele 
G"se$te persoane interesate direct de problem" care s" te înso#easc" $i 
stabili#i rolurile din timpul discu!iei

La audien#!
Face#i introducerile – Cine suntem? Cu cine st"m de vorb"?
Stabili#i de la început timpul $i subiectele care se vor discuta
Anun#a#i c" ve#i lua noti#e $i ve#i face publice informa#iile ob#inute
Prezenta#i succint problema $i solu#iile propuse. Nu divaga#i, nu l"sa#i nici 
reprezentan#ii autorit"#ilor s" v" îndep"rteze de la subiect
Fi#i fermi, nu v" l"sa#i intimida#i. Audien#a nu este o favoare, ci un drept al 
cet"#enilor $i o obliga#ie a autorit"#ilor
Ob#ine#i promisiuni $i termene clare
Folosi#i atât argumente ra#ionale (num"r de oameni afecta#i, poze, statistici, 
studii), cât $i m"rturii personale
Schimba#i vorbitorii prin rota#ie (vorbitorul care pune presiune; vorbitorul care 
este empatic cu autorit"#ile etc.)

Dup! audien#!
• Face#i publice promisiunile ob#inute
• Face#i un plan de monitorizare a demersurilor pe care autoritatea trebuie s" 
le fac" pentru a respecta promisiunile $i monitoriza!i-le
• Mul!umi!i autorit"!ii când î$i !ine o promisiune sau pl"nui!i activit"!i viitoare 
dac" nu î$i respect" promisiunea.

 11. 
 Vreau s" am o 
discu!ie fa!" în fa!" 
cu autorit"!ile. 
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 12. 
 Am încercat s" 
rezolv o problem" 
singur #i n-am 
reu#it. 
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Când Este 
Util/ Potrivit 
S! Mobilizezi 
Comunitatea.

 12. 
 Am încercat s" 
rezolv o problem" 
singur #i n-am 
reu#it. 

• Când î!i dore$ti s" rezolvi o problem" sau/$i s" o aduci în 
aten#ia institu#iilor responsabile

• Când demersurile individuale de solu#ionare a unei probleme 
care afecteaz" o comunitate nu au dat roade

• Când î!i dore$ti s" discu!i despre poten#iale solu#ii $i s" 
planifici urm"torii pa$i pentru rezolvarea problemei

• Când î!i dore$ti s" organizezi o ac#iune de impact asupra 
institu#iilor sau persoanelor responsabile de solu#ionarea unei 
probleme (protest, întâlnire public" cu autorit"#ile, participare 
la $edin#ele de consiliu local/jude#ean, depunerea unei peti#ii 
direct la sediul institu#iei etc.)

• Când î!i dore$ti s" organizezi ac#iuni care s" atrag" aten#ia 
mass media

Cum 
Procedezi.

 12. 
 Am încercat s" 
rezolv o problem" 
singur #i n-am 
reu#it. 

• Creeaz" un mesaj clar $i scurt prin care prezin!i problema $i 
solu#ia dorit" de majoritate. Încheie cu o chemare la ac#iune 
specific" (când, unde, ce)

•  Folose$te c"i de comunicare diverse, online (email, social 
media) $i offline (flutura$i, afi$e, pliante), dar concentreaz"-
!i efortul pe discu#ii fa#" în fa#" cu oamenii – mergi din u$" în 
u$", vorbe$te cu oamenii în parc, la adun"rile de bloc dac" 
problema este una din cartier

•  Identific" liderii informali (persoane recunoscute $i apreciate 
cu acces la un num"r mai mare de oameni) $i convinge-i s" 
transmit" mai departe mesajul

•  Organizeaz" o prim" întâlnire într-un spa#iu public pentru a 
prezenta demersul $i pentru a colecta datele de contact ale 
oamenilor care vor s" se implice (telefon $i email)

•  Concentreaz"-!i energia pe cei care doresc s" ac#ioneze $i 
formeaz" un grup de lucru/planificare cu ace$tia

•  Identific" interesele $i abilit"#ile fiec"ruia $i încurajeaz"-i s" î$i 
asume un rol potrivit

Cum #ii oamenii implica#i
•  Prin ac#iune. De cele mai multe ori, oamenii se mobilizeaz" $i 

se simt motiva#i atunci când particip" la evenimente $i ac#iuni 
dinamice, cu mul#i oameni, în care autorit"#ile sunt trase la 
r"spundere

•  Prin rezultatele ob#inute, chiar $i cele intermediare. Fiecare 
pas înainte trebuie recunoscut $i apreciat pentru a-i încuraja s" 
mearg" mai departe

•  Prin sarcini clare $i specifice, potrivite abilit"#ilor $i intereselor 
fiec"ruia
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Advocacy-ul digital presupune 
folosirea tehnologiei digitale pentru 
a contacta, informa "i a mobiliza 
un grup de oameni interesa$i de 
o anumit! problem! sau cauz!. 
Cele mai folosite instrumente de 
advocacy digital sunt: website-uri, 
blog-uri, pagini de Facebook, conturi 
de Twitter, email-uri.

 13. 
 Vreau s" folosesc 
social media 
pentru o cauz".
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 13. 
 Vreau s" folosesc 
social media 
pentru o cauz".

Cum Po#i 
Folosi Social 
Media 
Pentru 
Advocacy 
Digital

• Clarific" scopul $i obiectivele campaniei de advocacy $i apoi 
stabile$te obiectivele de social media care te ajut" în campanie

• Evalueaz" ce resurse (în special de timp $i oameni) ai la 
dispozi!ie

•  Alege un canal central pentru eforturile de advocacy digital $i 
folose$te o combina!ie de instrumente $i platforme pentru a 
direc!iona oamenii acolo

•  Gânde$te-te de la bun început cum vei m"sura succesul $i 
cum vei evalua eficien!a mesajelor $i a platformelor folosite

•  Preg"te$te un calendar (împarte con!inutul pe zile, s"pt"mâni) 
care s" includ" datele la care vrei s" mobilizezi suporterii 
(evident, corelat cu ac!iunile din campania de advocacy) $i 
momentele cheie. Planul trebuie s" r"mân" flexibil

•  În ce moment al unei campanii de advocacy trebuie s" 
folose$ti social media? Oricând vei avea nevoie s" mobilizezi 
oamenii, o s" ai nevoie de o prezen!" în social media. Social 
media merge mân" în mân" cu tactici precum peti!ii, proteste, 
mar$uri, flashmoburi, campanii de scrisori sau telefoane etc.

Sfaturi 
Utile.

 13. 
 Vreau s" folosesc 
social media 
pentru o cauz".

• Chiar dac" pe unele re!ele nu ai limit" de caractere (cum este 
cazul Facebook, spre deosebire de Twitter), încearc" s" creezi 
un mesaj scurt, clar, concis

• O comunicare bun" pe re!elele de socializare se adresez" 
direct celui care vede mesajul. Creeaz" o punte de leg"tur" 
cu sus!in"torii, indiferent dac" este un mesaj ra!ional sau 
emo!ional

• Dac" mesajul este o “chemare la ac!iune”, spune clar ce 
trebuie s" fac" audien!a

• Nu cere niciodat" “like-uri” $i “share-uri”. Îns" po!i, din când 
în când, s" rogi comunitatea s" se implice direct în cre$terea 
vizibilit"!ii voastre, ridicând astfel notorietatea cauzei

• Rezist" tenta!iei de a promova cauza $i atât. Ascult" ce are de 
zis comunitatea din care faci parte $i implic"-te în discu!ie. Nu 
l"sa mesaje sau comentarii f"r" r"spuns!

• Adapteaz"-te la specificit"!ile fiec"rei re!ele de socializare: 
pe Facebook $i Instagram folose$te mai degrab" imagini; 
pentru Instagram, Twitter $i Facebook folose$te “hashtag”; 
pentru Twitter, compune mesaje de pân" în 140 de caractere; 
pe Facebook posteaz" mai degrab" la prima or" (înainte de 
8:30 am) sau înainte de pauza de prânz (nu uita c" exist" 
func!ia de programare a unei post"ri – nu trebuie s" fii în fa!a 
calculatorului la 7 diminea!a)

• Integreaz" eforturile din online cu eforturile de comunicare din 
offline (materiale tip"rite, PR, rela!ia cu presa) pentru a cre$te 
succesul mesajelor voastre. Spre exemplu, include tot timpul 
referin!e c"tre canalele de comunicare online pe materialele 
printate $i “share-uie#te” materialele de pres" pe canalele 
online.


