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INTRODUCERE
Acest manual de implicare civică este destinat cu precădere tinerilor din
comunitatea noastră și nu numai. Manualul a luat naștere odată cu ideea de a lăsa
ceva în urma proiectelor și activităților pe care le desfășurăm în locul în care trăim, în
Comuna Iara.
Trebuie să înțelegem că societatea civilă suntem TOȚI, de la mic la mare, de la oamenii
muncitori fără de care nu am avea apă în casă, la profesorii care dimineață de
dimineată se trezesc cu noaptea în cap și vin 40 de km de la oraș să educe generațiile
ce vor urma, la oamenii din primărie care fac eforturi ca lucrurile să funcționeze.

Todoran Ioan Gabriel
Președinte

De fiecare dată când vorbesc despre comunitatea în care trăiesc, la propriu,
vorbesc din poziția omului care s-a încăpățânat să nu fugă la oraș, peste hotare și așa
mai departe. Vorbesc despre comunitatea mea ca fiind una puternică la care se
muncește în fiecare zi să fie mai bună. Este adevărat că apar probleme și provocări.
Probleme sunt peste tot în lume, chiar și în țările vestice unde vorba aia "nu sunt câinii
cu covrigi în coadă" dar ce fac ei bine e să gestioneze problemele cu care
comunitatea se confruntă și chiar să le rezolve înainte să apară. Acest manual poate să
fie un instrument de întâmpinare și rezolvare al problemelor din comunitate, poate să
fie folosit de părinți, de copii și de tineri. Conține noțiunile de bază pentru
identificarea de probleme și scrierea de proiecte.
Haideți să punem toți umărul și să facem treabă la noi pe stradă, la școală, în
parcul din sat, iar astfel inflorește comunitatea!
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Pentru mine IARA reprezintă rădăcinile mele, aici m-am născut, am crescut și m-am
format ca om. Întotdeauna mi-am dorit pentru locuitorii comunei Iara tot ce e mai
bun iar de 16 ani consider că aducem împreună cu echipa pe care o am lângă mine,
ingredientele dezvoltării şi bunăstării .
De ce ne dorim aceste lucruri?
-pentru că mi-am asumat un proiect de suflet numit: COMUNA IARA!
-pentru a ajuta la creșterea calității vieții în interiorul comunității noastre!
-pentru că o comunitate care contează este comunitatea în care tradiția se împletește
armonios cu modernismul, știința își dă mâna cu credința, iar oamenii se respectă
indiferent de etnie, orientare sau opinie!
-pentru ca expresii și cuvinte gen: "set de valori", "principii", "normalitate",
"bunătate", "respect", să-și recapete sensul pierdut și importanța cuvenită!

Popa Ioan Dorin
Primar Comuna Iara
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E poate ca o datorie să vezi prezentul în culori mai negre
decât e, de fapt; pentru ca din această vedere să izvorască o
luptă mai hotărâtă spre mai bine.
Lucian Blaga
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Iara este o comună în județul Cluj, Transilvania, România, formată din satele Agriș, Borzești, Buru,
Cacova Ierii, Făgetu Ierii, Iara (reședința), Lungești, Mașca, Măgura Ierii, Ocolișel, Surduc, Valea Agrișului
și Valea Vadului. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 108) satul Iara apare sub numele
de Jára.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Iara se ridică la 3.889 de locuitori,
în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.704 locuitori.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Buru, construcție 1860
Biserica de lemn „Sfânta Treime” din satul Cacova Ierii
Biserica de lemn „Sfinții Trei Arhangheli” din satul Făgetu Ierii, construcție 1769
Biserica de lemn din satul Lungești
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Măgura Ierii, construcție secolul al XVIIIlea, monument istoric
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocolișel, construcție 1852, monument
istoric
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihaiil și Gavriil” din sarul Surduc, construcție 1758, monument
istoric
Biserica unitariană din satul Iara, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric
Conacul „Beldi” din Iara, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric
Conacul „Kemény” din Iara, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric
Conacul „Teleki” din Iara, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric
Situl arheologic de la Iara
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Rolul nostru în
comunitate

Pentru a începe traseul nostru în viața
activă comunitară, trebuie să înțelegem
câteva noți- uni ca să ne fie mai ușor. Este
un ABC pe care ne bazăm că îl vei
înțelege cu ușurință.
Odată ce ai ajuns aici, știi deja că vrei să
te implici. Să îți creezi o bază a noțiunilor

este esențial. Deschiderea ta față de
nevoile apropiaților tăi, făcută prin
cadrele legale, ajutătoare reprezentării
comunității tale se numește “politică”. Tu
vei fi un tânăr care se implică, dar
uneltele tale ajutătoare stau în legile care
te interesează în funcție de nevoia pe
care o ai, modalitatea prin care folosești
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legea în favoarea ta și a cauzei pe care o
susții. Spunem acestea într-un context în
care demersul tău va sta în acțiunile pe
care le vei face în spațiul public.
Este foarte important de reținut faptul că a
face politică nu este un lucru negativ, așa
cum este câteoată perceput. Politica
reprezintă cea mai pură formă de participare a tinerilor la viața societății și nu cum
este de la sine înțeles în societatea noastră
românească.

C u m s c h i m b a re a v i n e o d a t ă c u
dedicarea către o cauză care afectează
mai mulți oameni sau chiar pe tine,
lucrurile merg spre un impact pozitiv
asupra societății în care trăiești. Așadar,
da. Ai ajuns unde trebuie.

Educația civică este un subiect des
întâlnit în ultimul timp. Oamenii încep să
se informeze asupra drepturilor lor și se
implică în activități de informare online,
semnează petiții și devin, practic, activi în
realizarea schimbării pe care o doresc în
societate. În punctul acesta, înseamnă ca
acești oameni fac politică.
Prin politică, înțelegem activitate a puterii
de stat în domeniul conducerii treburilor
publice, interne și externe. Campaniile de
advocacy și petițiile (vei afla în capitolele
următoare despre acestea) sunt o formă
de a contribui la politică prin dialogul
care se produce cu instituțiile care sunt în
subordinea Statului. Prin aceste unelte îți
poți exprima dorința de a schimba ceva.
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Rolul pe care îl avem în societate este
acela de cetățean. Acest lucru înseamnă
că avem drepturi, dar și obligații față de
statul în care locuim. Obligațiile noastre
sunt de a respecta legile și prerogativele
consimțite de către putere, de a sesiza o
neregulă pe care instituțiile o pot rezolva
și de a fi în contact cu drepturile pe care
le avem, consimțite prin lege. Este un
schimb echitabil: noi respectăm statul,
statul ne respectă înapoi."

IMPLICARE
PRIVILEGIU
ROL

INTERES

Un pas important
1. IMPLICARE este să te implici
în activități de
voluntariat care
te vor ajuta să înțelegi nevoile comunității
din care faci parte. Pe plan personal, te va
face să înțelegi ce este empatia, vei
înțelege cum decurge organizarea unui
eveniment și îți va oferi o experiență
valoroasă pentru sine. Vei dobândi multe
abilități care te vor ajuta mai departe.
Partea cea mai tare este că, implicându-te
îi poți convinge și pe alții să facă la fel!
De exemplu poți să sa te adaugi ca
membru pe pagina de Facebook a
asociației noastre (Noi suntem IMPACT
Iara!) iar prin acest lucru poți să vezi
oportunitățile de voluntariat pe care noi
le lansăm. Activitățile de voluntariat
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pe care noi le-am făcut și le vom face
implică cu precădere elevii și tinerii, așa
că te așteptăm în club. Implicarea se
referă la mai mult decât voluntariat, dar
majoritatea lucrurilor pe care le poți face
vin din implicare voluntară. Faptul că îți
dorești să aduci o schimbare este mai
mult decât suficient, dar pentru asta e
nevoie și de...
Rolul pe care îl avem este
2. ROL
în primul rând cel de
cetățean, fapt care ne
oferă restul drepturilor de
care beneficiem(servicii medicale,
educație, etc.). Este de la sine înțeles că
suntem cetățeni ai României, dar asta nu
e suficient pentru a ne face auziți. Fiind
locuitori ai unui stat democratic (gr., demos= popor,

kratos=putere), noi avem puterea de a
decide. Atunci cand majoritatea nu este
informată, noi ar trebui să informăm și să
ajutăm la balansarea puterii poporului
prin interesul sporit spre implicarea
fiecăruia dintre noi. Are sens, nu? Rolul
fiecăruia este la fel de important, pentru
că noi toți contribuim la formarea unei
societăți. Depinde de acțiunile fiecăruia
dacă…
Partea care ne
aduce pe noi toți
la un numitor
comun este interesul față de schimbarea
p e c a re v re m s ă o re a l i z ă m . N e
interesează să avem o educație bună,
condiții bune de trai, acces liber la informații și libertate neîngrădită a expresiei.
Trebuie să urmărim care sunt pașii de

3. INTERES
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urmat spre îndeplinirea lor, dar să fim și
conștienți de instituțiile și oamenii care
stau la baza lor și care au puterea decizională și executivă spre îndeplinirea
acestora.
De exemplu dacă unul dintre voi
identifică în comunitate o problemă, lipsa
unui parc de joacă, lipsa unor materiale la
școală, sau orice alt lucru care poate să
fie schimbat în bine este necesar să
identificăm persoanele care simt același
lucru. Această energie pozitivă unește
cetățeni din diferite domenii, cetățeni
care se pot implica și care pot să
transforme comunitatea.
Puterea exemplului este un factor
important, pentru că dacă noi nu am fi
interesați, cei cărora le cerem toate
acestea cum ar putea fi interesați să ne
ajute? Asta înseamnă că fiecare dintre noi
are un...

Întâlnim această
noțiune des,
d e o a re c e e x i s t ă
într-adevăr oameni
privilegiați în societate. Privilegiul de a fi
la putere nu explică abuzurile de putere.
Statutul unui individ care conduce o
instituție publică nu trebuie să îi dea
drept liber la a încălca drepturile unei alte
persoane.

4.
PRIVILEGIU

Ca cetățeni într-un stat democratic, avem
privilegiul de a vota. Comparând statutul
cetățeanului român, democrat cu statutul
unui cetățean care locuiește într-un stat
cu un regim politic restrictiv (ex.:
comunism), îl putem numi privilegiat
pentru că are dreptul conferit de stat de a
v o t a ș i d e a - ș i e x e rc i t a p u t e re a
decizională.
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Tipuri de sisteme
politice

Conceptul de sistem politic a apărut în științele politice încă de la jumătatea secolului XX și
implică un set cuprinzător de organisme instituționale și norme legale care determină
viața societății în sfera politică. Adică relația dintre guvern și oameni, transferul puterii,
exercitarea lor și așa mai departe. În același timp, au fost identificate tipurile de sisteme
politice ale societății, fiecare având trăsături caracteristice în exercitarea puterii.

13

Democratia: La baza acestui sistem stau principiul deciziilor colective. Odată ce s-a născut în

polisurile grecești antice și s-a caracterizat prin adunarea tuturor cetățenilor orașului pentru
luarea deciziilor importante, precum și pentru alegerea consiliului de arhoni - un fel de organ de
conducere. Sistemul democratic modern presupune separarea obligatorie a puterilor în stat.

Autoritarismul: În ciuda mecanismelor din sistemele democratice de protecție a separării

puterilor în stat, aceasta din urmă se întâmplă uneori. Poate fi, de exemplu, rezultatul unei lovituri
de stat sau nu poate fi deloc rezultatul democrației. Autoritarismul se caracterizează prin
concentrarea tuturor puterilor guvernamentale în mâinile unei persoane sau a unui grup de
oameni cu gândire similară. Adesea este însoțit de o încălcare a drepturilor omului și civil, de
absența unei opoziții reale în țară.

Totalitarism: La prima vedere, acest sistem este foarte similar cu autoritarismul. Cu toate

acestea, dacă este deținut de puterea baionetelor militare și de suprimarea libertăților politice,
atunci totalitarismul se distinge prin controlul cel mai profund asupra vieții sociale și spirituale a
societății. O persoană aici, de la o vârstă fragedă, prin diferite organizații ale statului, este
crescută prin convingerea că această putere și această cale sunt singurele adevărate. Prin
urmare, în mod paradoxal, deseori sistemele totalitare sunt caracterizate de o legitimitate mai
mare decât cele autoritare.

14

Toți suntem cetățeni!
Schimbarea reală din comunitate se
produce în momentul când un individ, un
cetățean întocmai ca tine, își dorește ca
aceasta să se producă. Oamenii dedicați,
dornici și vocali stau la baza rezolvării
neajunsurilor din comunitate și a
îmbunătățirii calității vieții tuturor din
societate.
“Ești un individ în societate, care
contribuie la ea, chiar dacă nu dorești în
mod explicit”, fix prin prisma alegerilor
tale, fie ele neutre față de schimbare sau
îndreptate spre ea. Prin neutralitate
înțelegem lăsarea lucrurilor întocmai cum

sunt, cu mențiunea că ne afectează în
continuare deciziile în baza legală a celor
care ne conduc. Așadar, de ce să nu ne
implicăm, dacă oricum influențăm
societatea prin acțiunile noastre?
Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă
să fi un cetățean activ, am lansat
întrebarea: "ce tip de cetățean ți se
potivește?”
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-care se implică în comunitatea sa prin acte caritabile,
acțiuni de voluntariat, donații. Acesta își investește
timpul și resursele spre o cauză bună, participă la
campanii, petiții, dar nu ia inițiativa de a coordona.
-care este activ în organizarea de evenimente la care
pot contribui și alți oameni la schimbare. Acesta
inițiază campanii de advocacy, strânge lumea, o
informează. În această ecuație, el este tipul de om
care vede că lumea are nevoie și ia inițiativa de a face
ceva mai mult. E tipologia liderului.
-cel care nu doar ia inițiativa de a crea
campanii și de a aduna oamenii, dar
și le analizează nevoile, consultă legea și completează
reclamații pe care le trimite spre instituțiile publice.
Este o resursă umană ideală pentru orice inițiativă
cetățenească, fix din prisma faptului că înțelege cum
funcționează sistemul. El este cel care atinge
problema.
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Cum sunt separate puterile
în statul Român?
Un stat este o comunitate organizată politic,
având instituțiile guvernamentale la conducere.
Mediul public și teritorial îi intră sub guvernare.
Constituția României este legea fundamentală a
statului român care reglementează, printre
altele, principiile generale de organizare a
statului, drepturile, libertățile și îndatoririle
fundamentale ale cetățenilor și autoritățile
publice fundamentale.

separării puterilor în stat, după cum
urmează:

• Puterea LEGISLATIVĂ
• Puterea JUDECĂTOREASCĂ
• Puterea EXECUTIVĂ

Constituția României consacră principiul
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Cum funcționează?
Puterea LEGISLATIVĂ
Este reprezentată de PARLAMENT și este formată din doua grupuri de oameni sau mai
precis din doua camere (bicameral), cea a deputaților și cea a senatorilor. Acești deputați și
senatori propun, dezbat și aprobă legi.
Să luăm un exemplu simplu: Dacă un parlamentar sau un grup de parlamentari văd că în
multe școli din țară există nevoia infintării unor laboratoare de informatică, aceștia pot să
propună o lege prin care fiecare școală în funcție de diferiți factori (număr de elevi,
profesori, localizare, etc) trebuie să își construiască aceste laboratoare. Este foarte
important ca fiecare proiect de lege să fie bine construit de către parlamentari ca acesta să
treacă de votul parlamentului.
Este ca atunci când vă hotărâți cu colgii unde sa mergeți sa vă distrați după ore. Fiecare
vine cu o propunere iar cea mai bună propunere este aleasă.
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Puterea EXECUTIVĂ
Este reprezentată de PREȘEDINTE și GUVERN. Președintele atestă existența legilor emise
de către Parlament, iar Guvernul se asigură de implementarea legilor. Guvernul poate lua
hotărâri cu valoare de lege prin OUG-uri, spre exemplu.
Să ducem exemplul nostru mai departe. Legea care ține de amenajarea laboratoarelor de
informatică în școli a trecut de PARLAMENT și este atestată de către PREȘEDINTE. Acum
GUVERNUL are misiunea să se asigure că această lege este implementată. Organele anexe
ale GUVERNULUI sunt și instituțiile publice de la nivel central (ministere) și de la nivel local
(prefecți, primari, consilii locale și județene). În implementarea legii noastre primarii și
consiliile locale au obligația să se asigure că în final laboratoarele de informatică vor fi
construite în școlile din localitățile lor.
Puterea JUDECĂTOREASCĂ
Este reprezentată de către instanțele judecătorești (în frunte cu Înalta Curte de Casație și
Justiție, urmată în ordine ierarhică de către Ministerul Public (parchetele de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, curții de apel, tribunale și judecătorii) și Consiliul Superior al
Magistraturii.
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Simbolul justiţiei este reprezentat
de Themis, zeiţa dreptăţii la grecii
antici, care este legată la ochi şi
poartă într-o mână o balanţă, iar în
cealaltă, o sabie. Ochii acoperiţi de
eşarfă simbolizează imparţialitatea
judecătorului care aplică legea, iar
sabia semnifică faptul că hotărârile
judecătoreşti sunt obligatorii şi
t r e b u i e e x e c u t a t e . Po t r i v i t
dispoziţiilor constituţionale, puterea
judecătorească se exercită de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
celelalte instanţe judecătoreşti, fiind
separată şi în echilibru cu celelalte
puteri ale statului.
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Drepturile și liberățile
noastre

În România, precum în orice alt stat, cetățenii beneficiază de un set de drepturi și libertăți
cetățenești, prevăzute în Legi și alte acte normative. Dintre toate drepturile și libertățile
existente, vom vorbi despre cele 2 categorii de drepturi care pot sprijini activitatea ta, în
calitate de tânăr implicat în comunitate:
Drepturile pe care le vei regăsi în paginile următoare sunt extrase din Constituția României
și din Statutul Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/2016.
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1

Dreptul la liberă exprimare (C.R., art. 30)
Atunci când simți că ceva nu merge bine în comunitatea ta și vrei să iei
atitudine, însă ceilalți îți spun că nu ar trebui să fii vocal, ține minte că
dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție! Libertatea de
opinie și libertatea de exprimare nu pot fi restrânse. La ce trebuie să te
gândești când te hotărăști sa îți exprimi public opinia e la potențialele
daune pe care le adunci. Nu uita orice acțiune are și o reacțiune…ai
învățat la fizică în gimnaziu, nu e așa de complicat.

Dreptul la informație (C.R., art. 31)
Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, au datoria de a
asigura informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi
asupra problemelor de interes personal. Pe scurt, statul are datoria să îți
pună la dispoziție orice informație privind funcționarea instituțiilor
publice (buget, organigramă, hotărâri CA etc.), cât timp aceste informații
nu sunt clasificate. Pe site-ul primăriei poți să găsești informații legate de
întâlnirile de Consiliu Local, cine ce a spus și care sunt Hotărârile
acestora. Și nu uita să le citești fregvent, acestea te pot impact direct.

2
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3

Dreptul la asociere (C.R., art. 40)
Dacă vrei să faci lucrurile să meargă mai bine, nu poți face asta pe cont
propriu. Fie că vorbim despre un grup informal, un grup de inițiativă sau
o asociație, dreptul la asociere e fundamental pentru mișcările civice din
orice comunitate. Țineți legătura în permanență cu reprezentantul
Comitetului de Părinți de la școală iar acesta o să vă informeze cu privire
la diferite activități de grup care vor avea loc. Poți să te înscrii în grupul
de pe Facebook Noi suntem IMPACT Iara! și sa veniți cu o propunere de
proiecte cu potențial de finanțare.

Drepturile elevilor
Dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise (SE, art. 7, alin. l)
Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în ter- men de maximum 15 zile lucrătoare;
(SE, art. 7, alin. s)
Dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; (SE, art. 7,
alin. w)
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Dreptul de a oferi feedback semestrial cadre lor didactice care predau la clasă, prin fişe
anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea
identifificării celor mai eficiente metode didactice. (SE, art. 7, alin. aa)
Dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la
ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. (SE, art. 7, alin. aa)
Dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor
de curs. (SE, art. 10, alin b)
Dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice,
sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; (SE, art. 10, alin. a)

24

Obligațiile elevilor
-să fie onest, să execute ordinele
administraţiei, Regulamentul Intern şi
hotărârile organelor de conducere;

-să nu organizeze sau să nu participe în
activităţi care sunt o încălcare a
Regulamentului;

-să nu întârzie şi să nu lipsească
nemotivat de la ore (toate absenţele
trebuie documentate dirigintelui de
clasă);

- s ă d e m o n s t re z e re s p e c t f aţ ă d e
profesori, personalul tehnic şi colegi;

-să respecte natura şi să participe în
activităţile cu caracter ecologic;
-să nu folosească, să nu transmită altor
persoane băuturi alcoolice, tutun,
substanţe narcotice, toxice şi explozibile;
-să nu folosească metode de presiune
fizica sau psihică asupra membrilor
colectivului clasei sau instituţiei;

-să demonstreze un exterior demn şi să
re s p e c t e re g u l i l e d e c o n d u i t ă ş i
securitate generală:
-să respecte igiena sanitară şi să aibă
atitudine grijulie faţă de sănătatea sa;
-să participe în munca de ordin social şi
autoservire;
-să reprezinte cu demnitatea instituţia de
învăţământ şi să contribuie la creşterea
prestijiului ei;
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-să deconecteze celularele sau alte obiecte ce distrag atenţia în timpul orelor;
-să se pregătească sistematic de ore în măsura posibilităţilor intelectuale şi fizice;
-să menţină şi să contribuie la păstrarea mobilierului, inventarului şi curăţeniei în sălile de
clasă, în locurile publice din şcoală şi pe teritoriul din preajma instituţiei.
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Instituțiile statului

Ce este o instituție?
Instituţie cu personalitate juridică, a administraţiei publice centrale, locale sau europene,
care gestionează resurse financiare publice. Instituțiile sunt subordonate autorităților
publice centrale: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate
Guvernului sau ministerelor, autoritățile administrative autonome. În mare parte, acestea
sunt finanțate, în totalitate sau în cea mai mare parte de către bugetul de stat sau de către
bugetele locale.
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Instituțiile locale sunt cele mai apropiate
autorități față de cetățeni. Ele răspund
nevoilor oamenilor prin implementarea
legii și finanțarea diverselor proiecte,
acțiuni locale și proiecte de interes
public. Primele care trebuie trase la
răspundere în cazul unor probleme
locale, care țin fie de bugetul local sau de
administrație (modul în care sunt
gestionate aceste fonduri și ce se fac cu
ele), sunt instituțiile locale: Primăria și
Consiliul Local.

Consiliul Local
Conform legii, consiliul local este
autoritatea deliberativă de la nivelul
localității, fie ea comună, oraș sau
municipiu. Cei care iau decizii pentru

consiliu. El ar trebui să aibă inițiativa unor
proiecte care să corespundă dorințelor și
nevoilor locuitorilor.
Membrii consiliului, ziși și consilieri, se
aleg în urma votului alegătorilor. De aici
și alegerile locale. Ei sunt aleși pe liste de
partid, cu excepția celor care candidează
ca independenți.
Ce face Consiliul Local?
•Consiliul local avizează sau aprobă,
s t u d i i , p ro g n o z e ș i p ro g ra m e d e
dezvoltare economico-sociale, de
organizare și amenajare a teritoriului,
documentații de amenajare a teritoriului
și urbanism, inclusiv participarea la
programe de dezvoltare județeană,
regională și zonală.
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•Consiliul alege din rândul consilierilor
viceprimarul sau viceprimarii
•Consiliul local aprobă bugetul local
propus de către primar, împrumuturile,
virările de credite și modul de utilizare a
rezervei bugetare
•Consiliul local administrează domeniul
public (care ține de stat) și domeniul
privat (nu ține de stat) al comunei sau
orașului
•Consiliul numește și eliberează din
funcție, în condițiile legii, conducătorii
serviciilor publice de interes local,
precum și pe cei ai instituțiilor publice din
subordinea sa. În anumite cazuri aplică
sancțiuni disciplinare, în condițiile legii,
persoanelor pe care le-a numit.

•Hotărăște vânzarea sau închirierea
bunurilor proprietate privată a comunei
sau orașului.
•Analizează și aprobă, în condițiile legii,
documentațiile de amenajare a
teritoriului și urbanism a localităților,
stabilind mijloacele materiale și
financiare necesare în vederea realizării
acestora.
Cum mă poate ajuta un consilier?
Consilierii, pe lângă atribuțiile lor politice
(activitatea în comisii și participarea la
ședințele consiliului), au obligația să
acordeze regulat audiențe cetățenilor.
Programul trebuie făcut public și este o
bună ocazie să propuneți consilierilor
diferite proiecte importante pentru
comunitate.
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Fiecare consilier este obligat să aibă
întâlniri cu cetățenii, iar datele sale de
contact (număr de telefon, adresă de emai) ar trebui să fie accesibile oricui,
alături de programul destinat întâlnirilor.
•Poți contacta un consilier local pentru a
programa o audiență în care să discuți
problema pe care o ai tu sau comunitatea
ta.
•Poți participa la ședințele de consiliu,
fără să anunți în prealabil.

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

•Dacă vrei să iei cuvântul pentru a
propune un proiect sau să intervii pe un
proiect de hotărâre, va trebui să depui o
cerere la registratură, prin care informezi
acest lucru. Consilierii au dreptul să
voteze să nu te asculte.
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Primăria

Ce face primarul?

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

•Execută hotărârile consiliului local (și
primarul poate să emită dispoziții, spre
exemplu dispoziție de numire a unei
persoane într-o funcție publică)
Conduce serviciile publice locale
( s a l u b r i z a rea , i l u m i n a rea p u b l i c ă ,
alimentarea cu apă, energie electrică)
Întocmește bugetul local Ia măsuri și
implementează planurile urbanistice,
după ce le supune aprobării consiliului
local

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

•Numește, sancționează și suspendă
raporturile de serviciu sau de muncă ale
personalului din primărie și conducătorii
instituțiilor și serviciilor publice locale
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Primarul poate fi demis dacă cetățenii
înaintează o cerere semnată de către 25%
din locuitorii cu drept de vot din
localitate. Prefectul inițiază organizarea
unui referendum, la care trebuie să fie
prezenți 50%+1 din numărul de locuitori.

să asculte opinia publică, dar pentru
acest lucru, cetățenii trebuie să își
dorească să o facă. De multe ori, primarii
nu sunt contactați de către cetățeni
pentru că nu știu că se pot adresa direct
conducerii primăriei în cadrul
audiențelor.

Cum mă ajută primarul?
Putem interacționa cu acesta prin
audiențe și întâlniri periodice organizate
în mod obligatoriu în care îi putem cere
să facă ceva anume pentru comunitate
(ex.: “dorim un parc în cartierul nostru”,
“nu vrem să se construiască acea clădire
în centrul cartierului”, etc.).

Dacă sunt probleme care țin de un
domeniu specific, cetățenii se pot adresa
direct diverselor departamente din
Primărie printr-o solicitare de informație
sau cerere de acțiune, ori direct
consilierilor locali, care acționează în
numele localnicilor.

Dialogul cu primarul este deja asigurat
prin obligativitatea pe care acesta o are
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Școala - baza legală
de funcționare

Legea educației naționale nr. 1/2011; - aici poți găsi aspecte generale privind modul în
care funcționează educația din România: de la principii, la atribuțiile directorilor și până la
modul în care sunt finanțate unitățile de învățământ;
Legea 544/2001
A liberului acces la informațiile de interes public + HG 123/2002 privind normele
metodologice de aplicare; - așa cum ai aflat la capitolul Drepturi și libertăți, statul român
are datoria de a pune la dispoziția cetățenilor săi informațiile de interes public (adică cele
care au legătură cu banii publici, dar nu numai); Această Lege e cea care detaliază acest
drept, oferind proceduri și termene clare privind modul în care poți accesa aceste
informații;
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OMENCS 5447/2020
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(ROFUIP); - Aici poți găsi aspecte punctuale privind funcționarea școlilor din România;
atenție! Nicio prevedere din regulamentul școlii tale nu poate să fie contrară prevederilor
acestui Regulament-cadru, întrucât acesta e superior din punct de vedere legal, fiind
aprobat prin ordin de ministru.
OMEN 4619/2014
Pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționarea consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; - După cum vei afla în următoarele
pagini, Consiliul de Administrație reprezintă forul decizional suprem din școală. Acolo sunt
aprobate.
La nivelul unității de învățământ funcționează diferite organisme, care reprezintă în mod fidel principiul
separării puterilor în stat: Consiliul de Administrație reprezintă puterea legislativă (emite hotărâri general
obligatorii pentru toți membrii comunității școlare - elevi, profesori etc.)
Direcțiunea - director + director adjunct - reprezintă puterea executivă (pune în aplicare deciziile CA-ului), iar
puterea judecătorească e reprezentată de instanțele judecată, al căror rol este de a soluționa litigiile. Instanțele
nu reprezintă un organism al unității de învățământ, ele fiind instituții separate ale statului român
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Consiliul de Administrație -

Format din 7, 9

sau 13 membri, după cum urmează:
•Directorul unității de învățământ (care exercită și
funcția de Președinte al Consiliului de Administrație)
•Reprezentanți ai profesorilor
•Reprezentanți ai autorităților locale (Consiliului Local
și Primarul/ un reprezentant al acestuia)
•Reprezentanți ai părinților
•Un reprezentant al elevilor, în cazul liceelor
•Reprezentanții firmelor partenere ale școlii (în cazul
unităților de învățământ profesional și tehnic)
Reprezintă „puterea legislativă” se întrunește lunar
are următoarele atribuții: Dezbate & aprobă: bugetul
unității de învățământ, planul de investiții, materiile
opționale, transferurile elevilor și profesorilor, orarul
școlii.
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Direcțiunea - Reprezintă „puterea executivă”
Are următoarele atribuții:reprezintă unitatea de învățământ în fața instanțelor de judecată
(reprezentant legal), propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de
organizare și funcționare al unității de învățământ, propune spre aprobare consiliului de
administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară (banii școlii și cum vor fi
cheltuiți, îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform
legii.

Profesorul diriginte:
Motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ale regulamentului
de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; Monitorizează situaţia la învăţătură a
elevilor;
Colaborează cu cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi
orientare a elevilor clasei; Organizează acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru
elevii clasei
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Consiliul profesoral:
•format din toți profesorii unității
școlare
•gestionează și asigură calitatea actului
didactic
•propune consiliului de administrație
curriculumul la decizia școlii
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Cum scriem un
proiect?

Un proiect este o inițiativă serioasă căreia trebuie să-i dedici timp,
resurse și implicare. Poate suna copleșitor, dar nu este deloc așa!
Proiectele sunt de o importanță majoră, exact pentru faptul că poate
cuprinde multe activități care să ducă înspre direcția dorită de tine. Este
un alt mod de a te implica în comunitatea ta.
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Înainte să te apuci de treaba trebuie sa iei in considerare 4 întrebări la care e neapărat să
îți răspunzi tu sau echipa cu care dorești să implementezi un proiect.
1.

Care sunt valorile mele și ale oamenilor din echipa mea?

2.

Ce ma/ne pasionează?

3.

Ce problemă/probleme vreu/ne dorim să rezolvăm?

Problema identificată trebuie să fie relevanta. Stabilește dacă acea problemă pe care voi o
vedeți în comunitate chiar există, dacă sunt oameni care se confruntă cu aceași problemă.
4.

Resursele de care dispun?

Resursele sunt limitate, este una dintre legile economiei. Înainte să încerci să asfaltezi o
stradă trebuie să vă gândiți dacă aveți resursele necesare să faceți acest lucru și dacă ține
de voi. E ca atunci când mergi la magazin să faci cumpărături, e musai să te asiguri că ai
suficienți bani la tine să cumperi ce ai pe listă.
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1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI/NEVOII
Problema - care este problema pe care doriți să o rezolvați in comunitate?
Potențiale obstacole

- factori economici (de unde facem rost de bani?, sunt

suficienți?, factori sociali (câți oameni se confruntă cu această problemă?, câți oameni
doresc să mai aduc în echipa de implementare?, din ce categorie socială fac parte?, poate
sunt elevi, părinți, studenți, etc), factori de spațiu și timp (cât durează proiectul?, am
spațiu pentru implementarea lui?)

Oportunități

- analizați dacă în comunitate s-au mai implementat proiecte

asemănătoare și discutați cu persoanele care au trecut prin asta, nu trebuie sa reinventați
roata, puteți să o imbunătățiți pe una deja existentă.
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2. APROFUNDAREA PROBLEMEI/NEVOII
Întâlniri și discuții - puteți suna mai multe persoane să le întrebați dacă au problema
indetificată de voi, puteți face o întalnire iar astfel aveți șansa să vă intăriți argumentele să
implementați un astfel de proiect sau poate să vă reorientați atenția spre altceva.

Cantitativ

- este foarte important să măsurați problema în cifre, matematica nu minte

niciodată. În acest mod creați o bază numerică care reprezintă un start solid pentru proiect.
Număr de persoane afectate, câte comunități, etc.

Calitativ

- aici puteți să adaugați părerile oamenilor cu care ați avut discuții despre

problemă sau nevoie. Aceste mărturii cntribuie la întărirea argumentelor numerice/
cantitative.
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3. INDENTIFICAȚI STAKEHOLDERII
Stakeholder

- o persoană sau un grup de persoane cu un interes, o implicare sau

investiție în cauza proiectului.

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

Grupul țintă - Beneficiari direcți persoanele care beneficiază direct
din proiectul tău (participanți, actori
decizionali),
Beneficiari indirecți - persoanele care
beneficiază indirect din proiectul
tău (persoane care vor fi influențate
de beneficiarii direcți)
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4. SETAREA SCOPULUI ȘI AL OBIECTIVELOR
Scop - finalitatea pe care o urmărește proiectul vostru
Obiective - enunțuri foarte clare care descrie ceea ce urmează să fie realizat în proiect
Obiective SMART

S - Specific - vizează rezultate concrete
M - Măsurabil - permite stabilirea cu exactitate că obiectivul poate să fie atins
și nu este doar un lucru SF

A - Abordabil - atestă că obiectivul poate să fie atins
R - Relevent - trebuie să contribuie la impactul total al proiectului
T - Timp - conține perioada de timp în care este atins obiectivul
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5. BUGET ȘI FIRUL ACTIVITĂȚILOR
Bugetul -

trebuie să fie cât mai precis și mai specific. Evitați sintagme de genul “avem

nevoie de mingi” și înlocuiți-o cu “avem nevoie de x mingi care costă pe bucată y iar în
total costă z”. Totodată bugetul trebuie elaborat înaintea începerii proiectului iar prețurile
pentru lucrurile necesare trebuiesc luate în evidență. Un sfat foarte util este să împărțiți
bugetul pe categorii bugetare precum în exemplul de mai jos.
Materiale și consumabile

Servicii

Comunicare

Costuri de transport

hârtie, foarfeci, carton, mingi,
etc

servicii de închiriere spațiu
pentru eveniment, servicii
pentru luat masa, etc

poster, roll-up, afișe, etc

bilete de autobuz, combustibil

foarfeci x 5 buc x 2 lei = 10 lei

- // -

- // -

- // -

Firul activităților -

cuprinde toate acțiunile și activitățile pe care le propuneți să le

organizați în proiect. Prin demararea acestor activități trebuie atinse obiectivele și scopul
proiectului. Pentru a lucra cât mai structurat vă recomandăm să împărțiți proiectul în mai
multe activități ca în tabelul următor.
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Numele activității

Descriere

Rezultate pe care le propunem să le
atingem (numerice și calitative)

Activitatea 1. Cumpărarea copacilor și
materialelor necesare

Se vor achiziționa 50 de copaci, 20 de
perechi de mănuși, 2 cazmale și 2 lopeți.
Fiecare elev va planta x copaci iar ceilalți o
să prepare un ceaun la foc de lemne…

*50 de copaci plantați
*x copii implicați
*Creșterea gradului de respect fată de
natura a tuturor copiilor implicați la
activiate…

Activitatea 2…

- // -

- // -

În tabelul de mai sus de poate observa un exemplu de activitate. Este foarte important
atunci când construiești un tabel de activități să aiba un fir narativ logic, să fie ca atunci
când citești o poveste, să aibă un început, un mijloc și un final.
De asemenea recomandăm construirea unei diagrame Gantt. Știm, sună pompos dar în
realitate va clarifica și mai multe aspectele legate de proiectul vostru. Această diagramă va
așeza fiecare activitate și în calendar iar în acest mod o să aveți control asupra acțiunilor
proiectului. Nu este greu, găsiți o mulțime de exemple pe Google.
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6. ECHIPA DE PROIECT
Întotdeauna adună oameni lângă tine care sunt pasionați de proiect, și care înțeleg nevoia
din spatele acestuia. Învățați împre- ună cum să delegați responsabilități și cum să vă
ajutați unii pe ceilalți.

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

O poveste
Nu-ți fie rușine sau frică să povestești despre cum ți-a venit o idee, sau de ce faci proiectul
respectiv. Proiectele cu povești în spate ies întot- deauna în evidență.
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Identitate vizuală
Folosește o paletă de culori complementare, ilustrații simpatice și puține fonturi, dar care
se potrivesc între ele. Dacă nu te pricepi, între- abă un prieten care se pricepe.

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

De ce este nevoie de proiectul tău?
Scoate în evidență necesitatea proiectului tău. Fă cunoscută întregii comunități problema
pe care o abordezi.
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Cum să-ți comunici mesajul
Fie că este vorba despre cum să ajungi la
grupul țintă pentru a-ți promova proiectul,
fie că proiectul tău s-a terminat, dar vrei să
informezi comunitatea despre ce s-a
întâmplat, ai nevoie de un mesaj clar și
simplu pe care să îl transmiți oamenilor.
Întrebări la care trebuie să răspunzi înainte:
Cine este audiența mea?
Ce mesaje vor ajunge la audiență?
Care sunt cele mai bune moduri prin care
pot ajunge la audiența pe care mi-o doresc?
Cum își iau oamenii știrile din comunitate?
Pe cine se bazează oamenii din comunitate
pentru a le oferi in- formații?
Ce platforme digitale și non-digitale
folosesc aceștia?
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