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Articolul 16:  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) 
Nimeni nu este mai presus de lege.
Articolul 30: (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a 
opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor 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 
informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile 
publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor 
publice şi asupra problemelor de interes personal.
Articolul 34: (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. 
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi 
a sănătăţii publice.
Articolul 35: (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la 
un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
Articolul 39: Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau 
orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura 
numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
Articolul 40: (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide 
politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
Articolul 49: (1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special 
de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor. (5) 
Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea 
condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, 
socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
Articolul 51: (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze 
autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele 
semnatarilor. (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să 
adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le 
reprezintă. (3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită 
de taxă. (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la 
petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.
Articolul 52: (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea 
pagubei. Caută aliați şi alege cea mai potrivită strategie 
pentru a-ți revendica cetățenia. 

Ce 
Spune 
Constituția. 

Capitolul 1
Introducere

Știai că este constituțional să-ți sară 
țandăra atunci când simți nu doar 
că statul nu-și face treaba, dar mai 
lucrează și împotriva bunăstării tale? 
Îți prezentăm, în continuare, câteva 
argumente din Constituția României, 
singurul și cel mai valoros manual de 
cetățean!
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Capitolul 2.1
Dreptul la un 
mediu 
sănătos și 
echilibrat 
(art. 35)

Capitolul 2
Ce pot face 
când îmi sunt 
încălcate 
drepturile
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 1. 
Pe strada mea 
se taie sau 
toaletează 
incorect copaci. 
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Ce
Poți
Face.

 1. 
Pe strada mea 
se taie sau 
toaletează 
incorect copaci. 

Verifică dacă instituţia care se ocupă de toaletarea sau tăierea 
copacului are aviz de mediu. Toaletarea şi/sau tăierea fără 
aviz de mediu este faptă penală.
Verifică dacă procesul de toaletare sau tăiere, cât şi avizul 
respectă prevederile legale. 
Verifică unde se încadrează copacii în Registrul Spaţii Verzi.

Dacă instituţia nu are aviz de mediu şi nu respectă prevederile 
legale:
• Cheamă Poliţia Locală
• Sună la serviciul Control şi Protecţia Mediului 
• Mobilizează vecinii şi ieşiți în stradă 
• Sesizează Garda de Mediu
• Solicită autorităţilor să replanteze copaci acolo unde au 

avut loc defrişări (activităţile de replantare sunt finanţate din 
bugetul local – finanţări pentru cheltuieli de regenerare)

„Statul recunoaște dreptul fiecărei 
persoane fizice la un mediu 
sănătos, accesul liber pentru 
recreere în spaţiile verzi proprietate 
publică, dreptul de a contribui la 
amenajarea spaţiilor verzi, la crearea 
aliniamentelor de arbori și arbuști, 
în condiţiile respectării prevederilor 
legale în vigoare.” (legea 24/2007)

Ce 
Trebuie 
Să 
Știi. 

 1. 
Pe strada mea 
se taie sau 
toaletează 
incorect copaci. 

Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi 
administratorii acestora.
În cazul spaţiilor verzi care aparțin domeniului public, întreţi-
nerea spaţiilor verzi revine primăriei prin A.D.P. (Administraţia 
Domeniului Public).
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină 
evidenţa spaţiilor verzi (Registru Spaţii Verzi).
În ceea ce priveşte toaletarea arborilor ornamentali (tei, 
salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar etc.), este interzisă 
intervenţia cu tăieri în coroana acestora. Excepţie fac lucrările 
de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează 
siguranţa traficului pietonal, a imobilelor aflate în apropiere, 
precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.
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 2. 
Spațiul dintre 
blocuri sau o 
zonă din parc 
este brusc 
împrejmuită de 
un șantier. 

Ce 
Poți 
Face.

 
• Poți suna, scrie şi/sau merge în audiență la Administrația 

Domeniului Public din cadrul primăriei de care aparține 
spațiul respectiv şi le poți cere informații în baza Legii 
544/2001.

• Dacă se desfăşoară lucrări fără existența unui panou care să 
ofere toate informațiile necesare, poți sesiza Inspectoratul 
de Stat în Construcții

• Odată ce ai aflat suficiente informații şi ai discutat cu 
cât mai mulți vecini, luați legătura cu beneficiarul lucrării 
(probabil Administrația Domeniului Public/Primăria). Arătați 
că pentru comunitate e important să fie consultată atunci 
când se fac astfel de lucrări. Spuneți cum considerați voi că 
ar trebui să fie amenajat spațiul respectiv şi de ce.

Există o serie de reglementări care stabilesc regulile pe baza 
cărora se poate interveni în spațiul public, inclusiv reguli de 
consultare a cetățenilor din zonă. Găseşti aici mai multe 
informații.

Ce 
Trebuie 
Să 
Știi. 
Acțiunile de reamenajare ar trebui să aibă panou de informare. 
De asemenea, informații despre proiect ar trebui să găseşti 
pe site-ul instituției şi/sau în Hotărârile de Consiliu Local 
adoptate în cadrul şedințelor de consiliu (la care poți participa 
în baza Legii 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică). 

 2. 
Spațiul dintre 
blocuri sau o 
zonă din parc 
este brusc 
împrejmuită de 
un șantier. 

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 
construcția unui 
bloc. Nu știm ce 
vor sa facă, dar 
am auzit că va 
fi un bloc de 10 
etaje.
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Ce 
Poți 
Face. 

Nu există  o rețetă unică  a paşilor care pot fi parcurşi, însă îți 
recomandăm următoarele lucruri:
1. Documentează-te
Există o autorizație de construire şi un certificat urbanism? 
Ce spun ele? Există un PUD – Plan Urbanistic de Detaliu? 
Ce spune el şi cum se încadrează în PUZ-ul (Plan Urbanistic 
Zonal) de sector? Câți oameni sunt afectați, cine e 
beneficiarul construcției, ce spun asociațiile de proprietari din 
zonă?

2. Analizează diversele aspecte (norme)
Care e înălțimea permisă în zonă, ce înălțime i-a fost permisă 
clădirii în construcție, care sunt distanțele dintre clădirile 
din jur şi construcția actuală. Aici este util ajutorul unui 
specialist (arhitect, urbanist). De asemenea, Legea 50/1991, 
actualizată în 2017, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, oferă informații cu privire la normele în care 
trebuie să se încadreze construcțiile.

3. Creează un grup local, adună cât mai mulți oameni 
implicați direct
• Vorbeşte cu vecinii afectați 
• Scrie o petiție şi adună semnăturile oamenilor din jur (model 

 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construcția unui 
bloc. Nu știm ce 
vor sa facă, dar 
am auzit că va 
fi un bloc de 10 
etaje.

Ce
Trebuie
Să
Știi. 
Oprirea unei construcții este posibilă în trei feluri: 
1. Fie primăria emitentă revocă autorizația. 
Și se opresc lucrările.

2. Fie Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) face verificări 
(dacă şantierul există deja) şi spune dacă autorizația şi/sau 
certificatul de urbanism respectă sau nu diferite norme, apoi 
trimite Prefecturii, care anunță instanța (în cazul acesta se 
opresc lucrările până la decizia instanței - doar când prefectul 
face sesizare se opresc lucrările, dacă cetățenii dau în 
judecată nu se opresc).

3. Fie se acționează direct în judecată şi la finalizarea 
procesului, în caz de câştig, se opresc lucrările.

 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construcția unui 
bloc. Nu știm ce 
vor sa facă, dar 
am auzit că va 
fi un bloc de 10 
etaje.

https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/petitii.pdf
https://isc.gov.ro
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Capitolul 2.2
Dreptul de 
a fi informat 
(art. 31)

de petiție)
• Trimite petiția către toate instituțiile
• Organizează un protest
• Mergi la întâlniri cu autoritățile responsabile
• Vezi şi fişa noastră de mobilizare
 
4. Ia legătura cu instituțiile responsabile 
Poți trimite petiții şi/sau programa audiențe cu: Inspectoratul 
de Stat în Construcții (ISC), Primăria de Sector (primar, 
arhitect şef, director urbanism), Primăria de Municipiu, 
MDRAP, Prefectura (pentru legalitate actelor, dacă este cazul), 
Consiliul Local/General, Disciplina în Construcții (sub Poliția 
Locală, sub Consiliul Local)

 5. Creează cât mai multă vizibilitate pentru mesajul tău 
Atât în comunitate, cât şi la autorități, persoane din afara 
comunității. Poți crea o pagină de Facebook (creşte vizibilitate 
cauzei, pune presiune pe autoritățile direct responsabile), 
distribui comunicate de presa, organiza un eveniment public 
lângă şantier.

 6. Observă șantierul. Problemele sesizate intră în 
responsabilitatea Disciplinei în Construcții
• Trebuie să fie afişat un panou cu anul de finalizare, 

beneficiar, număr autorizație, macheta construcției (cum va 
arăta ea)

• Verifică dacă intrarea utilajelor se face pe unde se 
menționează oficial. Unele străzi au limitări de tonaj. Trebuie 
să se curețe dacă se face mizerie pe stradă, roțile utilajelor 
să fie curățate

• Zgomotul se permite doar în anumite ore, şantierul trebuie 
să aibă plasă de protecție, muncitorii să aibă echipament 
(dacă se fac mutări de maşini, trebuie să fie afişat un anunț 
pentru locuitori)

Alte resurse utile
• Ghid pentru cetățeni – Pe marginea şantierului
• Ghid de acțiune juridică 
• Manual de advocacy (ce poți face în afară de instanța, în 

zona de presiune publică)

 3. 
Între blocurile 
din zona în care 
locuiesc a început 
construcția unui 
bloc. Nu știm ce 
vor sa facă, dar 
am auzit că va 
fi un bloc de 10 
etaje.

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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 4. 
Vreau să aflu cine 
deține terenul 
unei construcții 
sau ce autoritate 
e responsabilă 
pentru curățenia 
parcurilor. 

Ce 
Poți 
Face. 
Procedura prin care se pot solicita astfel de informații este destul 
de simplă: o cerere scrisă depusă la registratura instituției sau 
transmisă pe fax sau pe email.
Autoritatea publică este obligată să furnizeze informațiile solicitate 
în 10 zile de la depunerea cererii. Dacă durata necesară este mai 
mare, termenul se poate prelungi până la 30 de zile (cu notificarea 
solicitantului în termen de 10 zile). În cazul în care autoritatea 
refuză să ofere informațiile, invocând un temei legal, aceasta 
trebuie să răspundă în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii.

Două lucruri sunt importante în formularea cererilor de informații de interes 
public:
• Să identifici cât de bine poți care este instituția care deține informația pe 

care o doreşti. Dacă nu ştii sigur, e mai bine să transmiți cererea simultan 
acelor instituții pe care le crezi responsabile.

• Să precizezi cât mai clar informația sau documentul pe care vrei să îl obții. 
Ex.: copia procesului verbal de recepție a lucrărilor xxx, hotărârea consiliului 
local privind yyy, informații cu privire la planurile şi proiectele primăriei de 
sector privind parcela de la adresa zzz etc.

Nu uita să ceri numărul de înregistrare, te poate ajuta ulterior!
Ai grijă să precizezi adresa (email sau poştală) la care doreşti să primeşti 
informațiile solicitate. Autoritatea respectivă poate pretinde plata copiilor 
documentelor pe care le soliciți.

Ce faci dacă nu primești informația
• Reclamație administrativă adresată şefului instituției responsabile – 

transmisă în termen de maxim 30 de zile de la primirea refuzului (sau de la 
depunerea cererii care a rămas fără răspuns)

• Plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază 
teritorială domiciliezi sau în a cărui rază teritorială se află instituția vizată. 
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la primirea refuzului (sau de la 
depunerea cererii care a rămas fără răspuns). 

Atunci când te deranjează o problemă din spațiul public (se 
construieşte o clădire nepotrivită, se taie copacii, s-au stricat 
leagănele din parc), primul pas este să încerci să afli mai 
multe informații: al cui este terenul?, ce scrie în autorizație?, 
ce instituție este responsabilă?, există o hotărâre a consiliului 
local? etc.

În România, Legea 544/2001 privind liberul acces la informații 
de interes public îți dă dreptul să ceri şi să primeşti informații 
şi documente de interes public. Conform legii, o informație de 
interes public este orice informație care priveşte activitățile 
sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice. 
Există şi unele excepții, descrise la art. 12 - documentele şi 
informațiile secretizate, datele personale etc.

 
 4. 
Vreau să aflu cine 
deține terenul 
unei construcții 
sau ce autoritate 
e responsabilă 
pentru curățenia 
parcurilor. 

Ce
Trebuie
Să
Știi.
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 5. 
Vreau să cer, 
să propun sau 
să reclam ceva 
autorităților. 
Cum pot face o 
scrisoare sau o 
petiție
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 5. 
Vreau să cer, 
să propun sau 
să reclam ceva 
autorităților. 
Cum pot face o 
scrisoare sau o 
petiție

Sfaturi 
Utile
Scrisorile/petiţiile pot fi însoțite de liste de 
semnături. Acest lucru nu este obligatoriu, dar 
poate crește impactul petiției.

Păstrează un mesaj simplu și la obiect care să 
conțină date relevante! Scrisorile/petițiile pot fi 
trimise prin poștă, prin fax și/sau prin email.

Cere număr de înregistrare (pe email, la telefon 
sau la registratură) pentru fiecare petiție depusă!

Vezi un model de petiție aici.

Ce
Trebuie
Să
Știi.

Ordonanța nr. 27 din 2002 reglementează soluționarea 
petițiilor la nivelul instituțiilor publice. Prin petiție se înțelege 
„cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în 
scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație 
legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale 
şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-
teritoriale, societăților naționale, societăților comerciale 
de interes județean sau local, precum şi regiilor autonome, 
denumite în continuare autorități şi instituții publice.”
Petiția trebuie să conțină datele de identificare ale 
petiționarului. În caz contrar, aceasta nu va fi luată în 
considerare. 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.

 5. 
Vreau să cer, 
să propun sau 
să reclam ceva 
autorităților. 
Cum pot face o 
scrisoare sau o 
petiție

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 să organizez 
un protest. 
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Pasul 5. Pregăteşte recuzita protestului. Pancarte de carton 
scrise cu marker, afişe de pânză pe care scrieți cu spray, afişe 
scoase la imprimantă, panglici, baloane, portavoce, PET-uri 
cu pietricele în ele etc. O recuzită potrivită poate compensa 
un număr mic de participanți.

Pasul 6. Ziua X
Stabileşte roluri (cine vorbeşte cu presa, cu poliția, cu noii 
veniți pentru a-i informa, cu participanții pentru a-i mobiliza, 
cine face poze/ filmează etc. ). Fiți pregătiți pentru diferite 
situații (plouă, vine mai puțină lume etc.). Stabiliți ora de 
început şi de încheiere – fiți pregătiți să încheiați mai repede.

Pasul 7. După protest
Trimite materiale pentru presă, ca să publice sau să vă invite 
la emisiuni. Monitorizează presa. Asigură-te că mesajul a 
ajuns la ținte – trimite scrisori, e-mail-uri, inclusiv cu link către 
materialele de presă.
Păstrează legătura cu susținătorii – scrie ce s-a întâmplat, 
cum vi s-a răspuns, dacă ați obținut ceva şi care sunt paşii 
următori (pe Facebook, blog, într-un email colectiv sau prin 
afişe postate în cartier). Păstrează energia oamenilor!
Treci la etapa următoare! Acesta a fost doar un pas!

 6. 
Vreau să organizez 
un protest. 

Cum 
Poți 
Proceda.

 6. 
Vreau să organizez 
un protest. 

Pasul 1. Scrie răspunsurile pentru următoarele întrebări: 
a. Cine suntem noi, cei care organizeză protestul şi ce ne 
dorim? b. Care sunt lucrurile concrete pe care le cer? c. De 
la cine le putem obține (acestea sunt țintele)? d. Cam câți 
oameni credem că vor participa – mulți sau puțini? 

Pasul 2. Pregăteşte un scenariu al protestului.
Planul prin care vă asigurați că veți obține cel mai mare 
impact prin acest protest. Seamănă un pic cu a face un film, 
pentru că protestul trebuie să transmită un mesaj clar (şi 
ca imagine – pentru că este important să existe material de 
filmare pentru televiziuni şi fotografii puternice pentru presa 
scrisă şi online şi pentru rețelele sociale), iar participanţii 
trebuie să primească fiecare un “rol”, ca să nu rămână pasivi 
şi dezorientați în cadru.

Pasul 3. Cere autorizație pentru protest de la primărie (este o 
comisie dedicată pentru acest subiect).

Pasul 4. Fă cunoscut protestul – pentru cei care ar vrea să 
participe, pentru presă şi pentru ținte (ca să puneți presiune 
pe ele). Afişe, fluturaşi, Facebook, comunicat de presă, dar 
şi scrisori deschise/ e-mailuri directe către ținte pentru a le 
anunța.
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 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l bă 
pe ăla!”. 

În primul rând, e de preferat să contești cât mai 
rapid procesele verbale pe care organele de 
ordine ți le-au întocmit cu această ocazie. Normal 
ar fi să contactezi un avocat care să te îndrume, 
dar în linii mari, iată care ar fi informațiile pe care 
trebuie să le știi înainte de a face o contestație:

Cum 
Poți 
Denunța 
Comportamentul 
Agresiv.

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l bă 
pe ăla!”. 
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Poți
Face 
Plângere 
Penală

În cazul în care faptele au fost de natură să te lezeze într-atât 
încât doreşti să faci şi o plângere penală la adresa jandarmilor 
sau polițiştilor cu care ai interacționat, ar fi de preferat să te 
adresezi unui avocat. 

Plângerea se face la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
din raza teritorială a străzii unde a avut loc fapta, şi spre 
deosebire de contestație, pentru plângere nu există un termen 
fix. Dar e util să o faci destul de repede după producerea 
faptelor, ca să nu îți pierzi din credibilitate.

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l bă 
pe ăla!”. Poți 

Contesta 
Procesul 
Verbal

 7. 
Jandarmeria m-a 
abordat cu „Ia-l bă 
pe ăla!”. 

• În termen de 15 zile calendaristice de la data întocmirii 
procesului verbal constatator trebuie să depui o contestație 
la judecătoria din raza teritorială în care se află strada pe care 
a avut loc fapta sancționată în procesul verbal. De exemplu, 
pentru că în Piața Universității se întâlnesc trei sectoare – 1, 
3 şi 5 – este important să ştii exact în ce sector se află strada 
menționată în procesul verbal ca loc din care ai fost ridicat/ă. 
Dacă trimiți contestația la judecătoria greşită, va fi înregistrată 
şi apoi redirecţionată către judecătoria competentă ceea ce 
înseamnă o întârziere de luni de zile.
• Anexează la contestație copii după procesul verbal şi actul 
de identitate, dar sunt utile orice alte acte doveditoare în 
sprijinul afirmațiilor din contestație.
• E util să ai un martor credibil – cu nume şi adresă – care să 
îți confirme varianta şi să fie dispus să se prezinte în instanță. 
Dacă nu e dispus să meargă la judecătorie, e mai bine să nu te 
încurci.
• Contestația trebuie să fie formulată clar şi cât mai concis. 
E bine să precizezi că ceri judecarea şi în lipsă. E util să te 
prezinți la propriul proces, dar dacă se întâmplă să nu poți şi 
nu ai cerut să se judece în lipsă, rişti să se suspende dosarul. 
În acest caz, va trebui să soliciţi repunerea dosarului pe rol în 
inteval de un an, altfel dosarul va fi închis.
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 8. 
Am fost condus la 
secția de poliție. 
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 8. 
Am fost condus la 
secția de poliție. 

Când Și 
De Ce 
Poți Fi 
Condus 
La Secție.

Poliţistul are dreptul să conducă o persoană la sediul poliției atunci când:

• Nu s-a putut stabili identitatea acesteia, ori există suspiciuni cu privire la 
identitatea declarată sau veridicitatea documentelor prezentate

• Datorită locului, momentului, circumstanțelor, bunurilor aflate asupra sa ori 
comportamentului, creează suspiciunea că pregăteşte sau a comis o faptă 
ilegală

• Prin acțiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a 
sa ori a altei persoane, ordinea publică sau alte valori sociale

• Luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta 
sau pentru ordinea publică

• A săvârşit în flagrant o faptă prevăzută de legea penală, constatată potrivit 
normelor de procedură penală

• Este dată în urmărire, potrivit legii
• Este necesară executarea unui mandat, emis potrivit legii
• A evadat din starea legală de reținere sau deţinere, a fugit dintr-un centru 

educativ, centru de detenție sau din unitatea în care executa măsura 
internării medicale

• Nu respectă măsura luării în custodie publică; Polițistul are obligația de a 
raporta despre conducerea persoanei la sediul poliției

Ce 
Drepturi Ai 
Când 
Ești Condus 
La Secție.
• De a fi informat cu privire la motivele conducerii la sediul 

poliției
• De a fi informat cu privire la drepturile pe care le ai
• De a fi asistat de un avocat, precum şi de a nu da nici o 

declarație fără prezența  acestuia, cu excepția comunicării 
datelor de identificare

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

• De a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai 
statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini

• 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 situația în care nu 
vorbeşti sau nu înțelegi limba română ori nu te poți exprima

• Informarea va fi făcută de polițist înainte de conducerea la 
secție. 

 8. 
Am fost condus la 
secția de poliție. 
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Trebuie să știi că obiecţiile cu privire 
la modul în care un poliţist își face 
cunoscută calitatea nu constituie 
un motiv de refuz al legitimării. Cu 
toate acestea, dacă apreciezi că 
poliţistul nu s-a prezentat în mod 
corespunzător sau ai îndoieli asupra 
calităţii acestuia, iată cum poți 
proceda:

 9. 
Polițistul care mă 
legitimează nu se 
prezintă.

• Poți opta ca legitimarea ta să se facă la sediul celei mai 
apropiate secţii de poliţie.

• Cu aceeaşi ocazie, poți formula plângere cu privire la modul 
în care poliţistul s-a prezentat/legitimat

• Plângerea verbală se va consemna într-un proces verbal 
întocmit la secţia de poliţie unde are loc legitimarea, iar un 
exemplar al procesului-verbal îți va fi înmânat 

• Plângerea scrisă va fi depusă, pe bază de dovadă, la secţia 
de poliţie unde are loc legitimarea şi va fi trimisă de îndată, 
spre soluţionare, structurii competente

• Soluţia trebuie să îți fie comunicată, în scris, în termen de 30 
de zile de la data formulării plângerii.
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Capitolul 2.4
Tactici 
Valabile 
Pentru Mai 
Multe 
Demersuri 
Civice.
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 10. 
 M-am săturat 
de groapa de pe 
strada mea, de 
lipsa iluminatului 
public sau de 
gunoiul abandonat 
pe trotuar. 

Sunt diverse probleme care te 
deranjează în jurul tău. Poate fi un 
parc neîngrijit, poate fi o clădire 
nefolosită, poate fi o construcție 
care îți ia lumina și spațiul verde. 
Printre ele există probleme care te 
fac să te ridici de pe canapea și să 
spui “până aici”.
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 10. 
 M-am săturat 
de groapa de pe 
strada mea, de 
lipsa iluminatului 
public sau de 
gunoiul abandonat 
pe trotuar. Sfaturi Utile 

Pentru 
A Rezolva 
O Problemă.

Primul pas ar fi să verifici pe cine mai deranjează această problemă şi cine 
s-ar mai lupta pentru rezolvarea ei. Discută cu cât de mulți vecini poți şi 
încearcă să-i mobilizezi. Nu te descuraja: mulți nu se vor implica. Important 
este să găseşti măcar 3 – 5 oameni. Pe parcurs, vor veni şi alții.
Pasul doi este să vezi ce anume ai putea să soliciți şi, mai ales, cui: care sunt 
instituțiile responsabile cu rezolvarea respectivei probleme şi ce ar trebui/
putea fiecare să facă în situația respectivă. Caută pe site-ul instituției numele 
şi datele de contact ale factorilor decizionali. La acest pas, s-ar putea să ai 
nevoie de o mulțime de informații. Poți să te foloseşti de Legea 544/2001 
(privind liberul acces la informații de interes public) pentru a le afla.
Ai nevoie să analizezi problema până ajungi la o listă clară de solicitări pe 
care ulterior le vei adresa autorităților (de exemplu: anularea autorizației de 
construire pentru clădirea aflată în construcție la adresa x; dotarea parcului de 
la adresa y cu noi aparate de joacă).
Pasul trei este să faci cunoscute solicitările. Poți să începi cu o simplă petiție 
(cu cât este semnată de mai mulți oameni, cu atât mai bine) sau poți să ceri 
o audiență persoanei responsabile. Dacă solicitările sunt ignorate sau uitate, 
poți să mergi mai departe cu tactici care să pună mai multă presiune pe 
autorități.
Din experiența noastră, câteva lucruri contează mult în relația cu autoritățile:
• să fiți mai mulți
• să arăți că ştii despre ce vobeşti
• să insişti
• să promovezi cât mai mult subiectul, inclusiv în presă

Cum Poți 
Să Rezolvi O 
Problemă din 
Spațiul Public 
Pe scurt, intervenția în luarea deciziilor publice arată cam aşa:

Care este problema? 
Defineşte cât mai clar problema, te va ajuta să vezi care este 
soluția. Află: de când, de ce, numere, situații similare etc.

Ce îți dorești? 
Cum poate fi rezolvată problema? Clarifică soluția. 

Ce schimbări trebuie făcute pentru a rezolva problema 
existentă?

Pe cine mai deranjează? 
Adună un grup de oameni care să se implice! Cere autorităților 
responsabile să rezolve situația!

 10. 
 M-am săturat 
de groapa de pe 
strada mea, de 
lipsa iluminatului 
public sau de 
gunoiul abandonat 
pe trotuar. 
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Ce Trebuie 
Să Știi 
Despre 
Audiențele 
Publice.
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Programul de audienţe al 
autorităţilor și instituţiilor publice 
este informaţie de interes public 
și trebuie făcută publică din oficiu 
(Legea 544/2001)

Consilierii locali și judeţeni sunt 
obligaţi ca în îndeplinirea mandatului 
să organizeze periodic întâlniri 
cu cetăţenii și să acorde audienţe 
(Legea 215/2001)

 11. 
 Vreau să am o 
discuție față în față 
cu autoritățile. 
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Sfaturi 
Utile. 

Înainte de audiență
Stabileşte clar care este scopul şi ce vrei să obţii în urma audienţei 
Obţine audienţa – contactează instituţia vizată în scris, cu număr de 
înregistrare, sună pentru confirmare
Anticipează o negociere şi stabileşte limitele negocierii
Pregăteşte toate documentele care pot susţine argumentele 
Găseşte persoane interesate direct de problemă care să te însoţească şi 
stabiliţi rolurile din timpul discuției

La audiență
Faceţi introducerile – Cine suntem? Cu cine stăm de vorbă?
Stabiliţi de la început timpul şi subiectele care se vor discuta
Anunţaţi că veţi lua notiţe şi veţi face publice informaţiile obţinute
Prezentaţi succint problema şi soluţiile propuse. Nu divagaţi, nu lăsaţi nici 
reprezentanţii autorităţilor să vă îndepărteze de la subiect
Fiţi fermi, nu vă lăsaţi intimidaţi. Audienţa nu este o favoare, ci un drept al 
cetăţenilor şi o obligaţie a autorităţilor
Obţineţi promisiuni şi termene clare
Folosiţi atât argumente raţionale (număr de oameni afectaţi, poze, statistici, 
studii), cât şi mărturii personale
Schimbaţi vorbitorii prin rotaţie (vorbitorul care pune presiune; vorbitorul care 
este empatic cu autorităţile etc.)

După audiență
• Faceţi publice promisiunile obţinute
• Faceţi un plan de monitorizare a demersurilor pe care autoritatea trebuie să 
le facă pentru a respecta promisiunile şi monitorizați-le
• Mulțumiți autorității când îşi ține o promisiune sau plănuiți activități viitoare 
dacă nu îşi respectă promisiunea.

 11. 
 Vreau să am o 
discuție față în față 
cu autoritățile. 

 11. 
 Vreau să am o 
discuție față în față 
cu autoritățile. 

Când 
Este Util 
Să Ceri 
O Audiență.

• Când vrei să afli informaţii despre o problemă care te doare
• Când vrei să semnalezi o problemă şi să propui o soluţie
• Când vrei să monitorizezi evoluţia demersurilor făcute de 

autorităţi pentru a rezolva o problemă
• Când vrei să afli care este poziţia autorităţilor faţă de 

problema semnalată de tine
• Când demersurile scrise nu mai dau roade
• Când vrei să depui o petiţie care să aibă mai mult impact – 

înmânare directă persoanei responsabile
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 12. 
 Am încercat să 
rezolv o problemă 
singur și n-am 
reușit. 
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Cum 
Procedezi.

 12. 
 Am încercat să 
rezolv o problemă 
singur și n-am 
reușit. 

• Creează un mesaj clar şi scurt prin care prezinți problema şi 
soluţia dorită de majoritate. Încheie cu o chemare la acţiune 
specifică (când, unde, ce)

•  Foloseşte căi de comunicare diverse, online (email, social 
media) şi offline (fluturaşi, afişe, pliante), dar concentrează-
ți efortul pe discuţii faţă în faţă cu oamenii – mergi din uşă în 
uşă, vorbeşte cu oamenii în parc, la adunările de bloc dacă 
problema este una din cartier

•  Identifică liderii informali (persoane recunoscute şi apreciate 
cu acces la un număr mai mare de oameni) şi convinge-i să 
transmită mai departe mesajul

•  Organizează o primă întâlnire într-un spaţiu public pentru a 
prezenta demersul şi pentru a colecta datele de contact ale 
oamenilor care vor să se implice (telefon şi email)

•  Concentrează-ți energia pe cei care doresc să acţioneze şi 
formează un grup de lucru/planificare cu aceştia

•  Identifică interesele şi abilităţile fiecăruia şi încurajează-i să îşi 
asume un rol potrivit

Cum ții oamenii implicați
•  Prin acţiune. De cele mai multe ori, oamenii se mobilizează şi 

se simt motivaţi atunci când participă la evenimente şi acţiuni 
dinamice, cu mulţi oameni, în care autorităţile sunt trase la 
răspundere

•  Prin rezultatele obţinute, chiar şi cele intermediare. Fiecare 
pas înainte trebuie recunoscut şi apreciat pentru a-i încuraja să 
meargă mai departe

•  Prin sarcini clare şi specifice, potrivite abilităţilor şi intereselor 
fiecăruia

Când Este 
Util/ Potrivit 
Să Mobilizezi 
Comunitatea.

 12. 
 Am încercat să 
rezolv o problemă 
singur și n-am 
reușit. 

• Când îți doreşti să rezolvi o problemă sau/şi să o aduci în 
atenţia instituţiilor responsabile

• Când demersurile individuale de soluţionare a unei probleme 
care afectează o comunitate nu au dat roade

• Când îți doreşti să discuți despre potenţiale soluţii şi să 
planifici următorii paşi pentru rezolvarea problemei

• Când îți doreşti să organizezi o acţiune de impact asupra 
instituţiilor sau persoanelor responsabile de soluţionarea unei 
probleme (protest, întâlnire publică cu autorităţile, participare 
la şedinţele de consiliu local/judeţean, depunerea unei petiţii 
direct la sediul instituţiei etc.)

• Când îți doreşti să organizezi acţiuni care să atragă atenţia 
mass media
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Advocacy-ul digital presupune 
folosirea tehnologiei digitale pentru 
a contacta, informa și a mobiliza 
un grup de oameni interesați de 
o anumită problemă sau cauză. 
Cele mai folosite instrumente de 
advocacy digital sunt: website-uri, 
blog-uri, pagini de Facebook, conturi 
de Twitter, email-uri.

 13. 
 Vreau să folosesc 
social media 
pentru o cauză.



GHID DE SUPRAVIEȚUIRE CIVICĂ
UN MATERIAL TAMTAM — GRUPUL “ONG-URI PENTRU CETĂȚEAN”

Sfaturi 
Utile.

 13. 
 Vreau să folosesc 
social media 
pentru o cauză.

• Chiar dacă pe unele rețele nu ai limită de caractere (cum este 
cazul Facebook, spre deosebire de Twitter), încearcă să creezi 
un mesaj scurt, clar, concis

• O comunicare bună pe rețelele de socializare se adreseză 
direct celui care vede mesajul. Creează o punte de legătură 
cu susținătorii, indiferent dacă este un mesaj rațional sau 
emoțional

• Dacă mesajul este o “chemare la acțiune”, spune clar ce 
trebuie să facă audiența

• Nu cere niciodată “like-uri” şi “share-uri”. Însă poți, din când 
în când, să rogi comunitatea să se implice direct în creşterea 
vizibilității voastre, ridicând astfel notorietatea cauzei

• Rezistă tentației de a promova cauza şi atât. Ascultă ce are de 
zis comunitatea din care faci parte şi implică-te în discuție. Nu 
lăsa mesaje sau comentarii fără răspuns!

• Adaptează-te la specificitățile fiecărei rețele de socializare: 
pe Facebook şi Instagram foloseşte mai degrabă imagini; 
pentru Instagram, Twitter şi Facebook foloseşte “hashtag”; 
pentru Twitter, compune mesaje de până în 140 de caractere; 
pe Facebook postează mai degrabă la prima oră (înainte de 
8:30 am) sau înainte de pauza de prânz (nu uita că există 
funcția de programare a unei postări – nu trebuie să fii în fața 
calculatorului la 7 dimineața)

• Integrează eforturile din online cu eforturile de comunicare din 
offline (materiale tipărite, PR, relația cu presa) pentru a creşte 
succesul mesajelor voastre. Spre exemplu, include tot timpul 
referințe către canalele de comunicare online pe materialele 
printate şi “share-uiește” materialele de presă pe canalele 
online.

 13. 
 Vreau să folosesc 
social media 
pentru o cauză.

Cum Poți 
Folosi Social 
Media 
Pentru 
Advocacy 
Digital

• Clarifică scopul şi obiectivele campaniei de advocacy şi apoi 
stabileşte obiectivele de social media care te ajută în campanie

• Evaluează ce resurse (în special de timp şi oameni) ai la 
dispoziție

•  Alege un canal central pentru eforturile de advocacy digital şi 
foloseşte o combinație de instrumente şi platforme pentru a 
direcționa oamenii acolo

•  Gândeşte-te de la bun început cum vei măsura succesul şi 
cum vei evalua eficiența mesajelor şi a platformelor folosite

•  Pregăteşte un calendar (împarte conținutul pe zile, săptămâni) 
care să includă datele la care vrei să mobilizezi suporterii 
(evident, corelat cu acțiunile din campania de advocacy) şi 
momentele cheie. Planul trebuie să rămână flexibil

•  În ce moment al unei campanii de advocacy trebuie să 
foloseşti social media? Oricând vei avea nevoie să mobilizezi 
oamenii, o să ai nevoie de o prezență în social media. Social 
media merge mână în mână cu tactici precum petiții, proteste, 
marşuri, flashmoburi, campanii de scrisori sau telefoane etc.




