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Materialul de față a fost creat în cadrul proiectului Ateliere nonformale de dezvoltare 
personală pentru tineri, implementat de către Asociația Gutenberg- Organizația tinerilor 
vorbitori de limba germană din Satu Mare, și este finanţat de Consiliul Județean Satu 
Mare.  
  
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, prin organizarea 
de activități non-formale interactive, în vederea dezvoltării abilităților de viață 
independentă. Acesta urmărește dobândirea de abilități necesare pentru dezvoltarea 
personală a copiilor și tinerilor: abilități cognitive, sociale, de auto-conștientizare și de 
reglare emoțională.

© Acest material face obiectul drepturilor de autor ale 
Asociației Gutenberg - Organizația tinerilor vorbitori de limba 
germană din Satu Mare. Orice informații sau resurse din acest 
material pot fi utilizate, cât timp această utilizare se face cu 
acordul și menționarea titularului de drepturi și cu citarea 
sursei (link activ către site-ul oficial www.Gutenberg.ro). 
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De ce este importantă educația
civică/politică pentru mine?
Permiterea tinerilor să participe la 
societatea noastră într-o manieră auto 
determinată, să ajute activ și responsabil 
la modelarea democrației noastre 
- acesta este principalul obiectiv al 
educației civice. Trebuie să învățăm să 
ne asumăm responsabilitatea pentru 
noi și pentru cei din jurul nostru, pentru 
natură și mediu. În special, trebuie să 
întâlnim oameni de origini și convingeri 
diferite fără prejudecăți, să cunoaștem 
valorile diferitelor culturi și să susținem o 
coexistență pașnică, fără discriminări.

Poate te gândești: Nu mă interesează 
politica./ Nu pot să schimb nimic./ 
Implicarea mea nu face diferența./ Nu 
am drept de vot, așa că nu trebuie să mă 
ocup încă cu subiectul ăsta.

Aceeași părere o împărtășesc 68% dintre 
tinerii din România. 1+1=1 schimbare în 

scena politică. Chiar dacă o voce nu poate 
face diferența, mai multe voci împreună 
sunt mai puternice și se fac auzite mai 
ușor. Este de responsabilitatea noastră ca 
cetățeni să ne ocupăm de noi și de cei care 
ne înconjoară. Politica nu înseamnă doar 
partidele politice și scandalurile din presă. 
Politica înseamnă tot ce ne înconjoară: 
drepturile și libertățile noastre, atitudinea 
față de mediul înconjurător, conviețuirea 
cu alte culturi, educația, economia șamd. 
Lucrurile care se stabilesc în politică 
ne privesc și influențează pe toți atât 
acum, cât și pe viitor. Lucrurile nu se vor 
îmbunătăți nici pe viitor, dacă nu luăm 
atitudine. Fiecare dintre noi poate face 
diferența. De ce să-i lăsăm pe alții să 
decidă pentru noi cum va fi viitorul nostru?

Dacă te-am convins că totuși politica este importantă,
primul pas este informarea și educația civică/politică. În
următoarele pagini găsești câteva concepte esențiale.

Foarte interesat/ă

Interesat/ă

Așa și așa

Puțin interesat/ă

Deloc interesat/ă

Nu știu / Nu răspund
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Regimuri politice: Democrație 
vs. Dictatură/Totalitarism
Regimul politic ne arată care este relația dintre stat și cetățeni, cine ia decizii pentru
cetăţeni și prin ce mijloace face acest lucru. Acesta poate fi democratic sau totalitar.

În democrația directă, poporul ia toate deciziile; în democrația reprezentativă, poporul 
își alege reprezentanții care au voie să ia decizii în locul lor. În regimurile politice 
dictatoriale/totalitariste, conducătorii reglementează toate aspectele vieții publice 
și private, are loc fenomenul numit „cultul personalității”, tehnicile principale de 
persuasiune sunt propaganda și manipularea, iar libertățile cetățenilor sunt îngrădite 
Acest articol îți explică modul în care aveau loc alegerile în România, în perioada 
comunistă.

Democrație

Alegeri
libere

Partid
unic

Implicare și 
participare 

activă

Societatea 
civilă este 
reprimată

Drepturi și 
libertăți

Încălcarea 
drepturilor 

și libertăților 
cetățenești

Împărțirea 
puterilor în 

stat

Concentrare 
a puterii în 
mâna unui 

singur organ 
al statului

Dictatură /
Totalitarism

https://www.shtiu.ro/cum-se-vota-in-perioada-comunista-in-1975-s-a-prezentat-la-vot-9996-din-electorat-12532.html
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Forme de guvernământ
România este o republică semi-prezidențială. Ce alte forme de guvernământ mai sunt
și cine are de fapt puterea?

Forma de guvernământ ne arată cum este numit și legitimat conducătorul unui stat.
Aceasta poate fi monarhie sau republică.

Pe canalul Dezaburit găsești diverse videoclipuri care explică diverse concepte pe
înțelesul tinerilor, de exemplu: Ce atribuții are Președintele, Ce face Parlamentul.

Conducător numit - puterea este
transmisă ereditar sau prin desemnare

absolutistă
conducătorul are 

toată puterea în stat

constituțională
conducătorul are puteri

limitate (principiul 
separării puterilor)

semi-

parlamentarăconducător = monarh

conducător = președinte

prezidențială

Poate fi:

Conducător ales, prin vot, de către
Parlament sau de către cetățeni

Monarhie Republică

https://www.youtube.com/channel/UCh-ouMl4yhgz4DpRC_LOc4A
https://www.youtube.com/watch?v=HdaG6tSFKeg&ab_channel=Dezaburit
https://www.youtube.com/watch?v=bOtYWChGalc&ab_channel=Dezaburit


6

Separația puterilor în stat
Statele democratice sunt cele în care 
puterea legislativă, puterea executivă 
și puterea judecătorească sunt 
separate. În consecință, cele trei puteri 
sunt exercitate de autorități publice 
distincte, fiecare cu organizare proprie 
și atribuții specifice. Puterea legislativă 
stabilește regulile, puterea executivă 
implementează regulile, iar puterea 
judecătorească stabilește dacă regulile 

sunt respectate și decide pedepse pentru 
cei care le încalcă. Acest principiu este 
principalul obstacol pe care Constituția 
îl pune în calea celor care ar dori să 
concentreze puterea doar în mâinile 
proprii sau pentru un grup restrâns de 
persoane. Pentru a afla mai multe despre 
separația puterilor în stat, poți viziona 
acest video, iar acest video îți explică ce 
atribuții are fiecare dintre aceste puteri.

Puterea Legislativă

Puterea Executivă

Puterea Judecătorească

https://www.youtube.com/watch?v=GbmaU6Uf2ro
https://www.youtube.com/watch?v=GbmaU6Uf2ro
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la viață intimă 
și familială

la domiciliu inviolabil la mediu sănătos la muncă și 
protecție socială

la proprietate 
privată

de a fi ales de petiționare

la viață și integritate 
fizică

la învățătură la informație la apărare la cultură

la moștenire la familie la grevă la vot la protecția 
copiilor și a 

tinerilor

Ce libertăți, drepturi și obligații 
am ca cetățean?

Dreptul...

Politica reprezintă o serie de acțiuni între-
prinse de oameni - acest lucru înseamnă 
că regulile care stau la baza politicii sunt 
stabilite de oameni. Este important să 
înțelegem că ele nu sunt un „dar”, nu „au 
căzut din cer”. Legile unui stat pot fi con-
testate, modificate sau anulate. Așadar, 
fiecare dintre noi poate contribui la stabi-
lirea sau abrogarea unor legi.

Dacă ești om, atunci ai drepturi și liber-
tăți, iar ele sunt scrise în Constituție, în 
Titlul al II-lea, alături de îndatoririle fie-
cărui român. Ne plac drepturile pentru că 
vorbesc despre acele lucruri care ni se 
cuvin și ne parvin din oficiu. Avem multe 
drepturi și doar două mari îndatoriri: să 
ne apărăm țara și să contribuim la chel-
tuielile publice (prin taxe și impozite). Îna-
intea celor două îndatoriri, fiecare, oricare 
dintre noi are datoria de a respecta legile 
țării.
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Libertatea....

Obligații

de gândire, 
conștiință și religie

de întrunire și 
asociere

de mișcare de exprimare Economică

Obligația de a 
apăra țara

Obligația de a 
respecta legea

Contribuția la 
finanțele publice

Învață mai multe despre cetățenie activă și drepturi prin seria de animații We The People (Netflix).

https://www.youtube.com/watch?v=C3IRW4zH18A&ab_channel=NetflixNetflixVerificat
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Facem parte din ceva mai mare: 
Uniunea Europeană
Uniunea Europeană s-a născut cu o is-
torie fantastică: o comunitate care de-
cide să trăiască în pace, să recunoască o 
identitate comună după secole în care di-
feritele state s-au sacrificat cu obstinație, 
cruzime și nebunie. Apoi, brusc, poate 
chiar sub presiunea fricii legate de oro-
rile războaielor, într-un timp foarte scurt, 
au decis să devină un organism comun. 
Popoarele Europei, în crearea unei uniuni 
mai strânse între ei, sunt hotărâte să îm-
părtășească un viitor pașnic bazat pe 
valori comune. Aici găsești informații și 
exerciții despre istoria, dezvoltarea, obiec-
tivele și valorile Uniunii Europene. 

Valorile Europene: Valoarea fundamen-
tală care unește toate statele membre 
este democrația. Aceasta înseamnă că 
numai țările democratice pot fi membre 
ale UE. Celelalte valori ale UE care sunt 
împărtășite de toate statele membre sunt: 
demnitatea umană, libertatea, egalitatea, 
statul de drept și respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 
care aparțin unor grupuri minoritare. 
Toate aceste valori sunt explicate într-un 
minut în acest video.

Parlamentul UE este format din membri aleși în mod direct care reprezintă 
oamenii din țara lor membră.

Consiliul UE este format din șefii de stat ai țărilor membre care iau decizia 
și susțin decizia luată anterior în țara lor.

Comisia UE reprezintă interesele statelor membre ale Uniunii Europene și 
propune noi legi pe care parlamentul și consiliul le discută apoi și le pot 
adopta.

https://www.youtube.com/watch?v=DcLcc3HmmZA
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/ro/WHAT_IS_THE_EUROPEAN_UNION.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fh4uX_Grxrg
https://www.youtube.com/watch?v=LjEzN6ABT70&ab_channel=Dezaburit
https://www.youtube.com/watch?v=_5tsIzY1Nt8
https://www.youtube.com/watch?v=nWpgO1EPO_Y
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Facts

Există 24 de limbi oficiale în UE.

Mottoul UE este “Uniți în diversitate” și 
a fost folosit pentru prima dată în 2000.

Uniunea Europeană are 27 
de state membre.

Imnul UE se numește Odă Bucuriei 
care a fost compusă de compozitorul 
german Ludwig van Beethoven în 1823.

Europa = continent 
Uniunea Europeană = Uniune politică 
și economică supra-statală, aflată pe 
teritoriul Europei.

Aderarea României la Uniunea Euro-
peană a avut loc la 1 ianuarie 2007. 
Această dată a fost propusă la summitul 
de la Salonic din 2003 și confirmată la 
Bruxelles pe 18 iunie 2004. 

Steagul european are un cerc de 12 stele 
aurii pe fond albastru care simbolizează 
unitatea, solidaritatea și armonia între 
țările membre europene.
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