
                                     

 

Această activitate este posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției 

SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrului de Resurse ”Tineri și Liberi” și 

nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

 

 

 

 

 

Principalele idei abordate la atelierul  

„Forme de reacţie în scris a societăţii civile - 

repere ale elaborării,  

lansării şi monitorizării acestora” 

      
 

 

 

 

 

 
 

 

Ce-i scris cu peniţa nu se taie cu bărdiţa. 

(Proverb românesc) 
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1. Reacţiile în scris ale societăţii civile – elemente ale campaniilor de pledoarie. 

 

Advocacy 
1
 

 Un set planificat de acţiuni care urmăresc schimbarea/implementarea legilor, a politicilor 

şi programelor instituțiilor, și/sau a credinţelor, atitudinilor şi comportamentelor 

cetăţenilor, pentru realizarea echităţii sociale. 

 Presupune eforturi şi activităţi organizate de cetăţeni organizaţii, prin care, utilizându-se 

instrumente democratice, se stabilesc şi se implementează standarde şi legi pentru o 

societate justă şi echitabilă. Instituţiile au nevoie de schimbări iar viaţa oamenilor trebuie 

să fie îmbunătăţită. 

 Un proces care implică o serie de acţiuni politice conduse de cetăţeni organizaţi, în 

vederea transformării relaţiilor de putere, cu scopul de a produce schimbări în avantajul 

populaţiei implicate în proces. 

 Advocacy nu înseamnă doar să vii la masa de negociere cu o nouă listă de interese, ci 

înseamnă să schimbi mărimea şi configuraţia mesei de negociere, astfel încât să încapă 

întreaga gamă de actorii. Un proces de advocacy eficient provoacă schimbarea 

echilibrului de putere şi schimbă modul de gândire. 

 

Lobby 

 Activitatea de lobby se referă la influențarea legitimă a deciziilor politice, prin activități 

de comunicare profesionist realizate, care implică expertiză legislativă, tehnici discursive 

şi abilități strategice.
2
 

 Procesul de influenţare a puterii şi instituţiilor sale prin informarea celor care iau decizii 

privind politicile publice.
3
 

 A efectua activităţi cu scopul de a influenţa oficiali publici şi în special membri ai 

legislativului.
4
 

 

 

2. Reacţii în scris ale societăţii civile – forme de documente 

 

Rezoluţie 

 Este un rezumat elaborat în baza unor dezbateri colective, evenimente publice etc.; 

 Scopul – de a transmite/ semnala necesitatea stringentă ca pe Agenda decidenţilor să fie 

      plasată o anumită problemă; 

 Rezoluția trebuie să se încadreze pe 1 pagină sau maxim 1 pagină jumătate; 

 Nu conţine semnături; 

 Conține formulări la modul gerunziu; 

 Exemple: Declarația de Independență a Republicii Moldova 

               Rezoluția Consiliului ONG (accesați: http://www.consiliulong.md/resolution/ ) 

               Rezoluțiile ONU 

                                                           
1
 http://lobby-advocacy.ro/  

2
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Lobby  

3
 Lionel Zetter. Lobbying –The Art of Political Persuasion. UK, 2008, pag. 3 

4
 Deanna R. Gelak. Lobbying and Advocacy. USA, 2008 

http://www.consiliulong.md/resolution/
http://lobby-advocacy.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lobby
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Apel public 

 Poate fi adresat oricui (instituții publice, grupuri de cetățeni, jurnaliști); 

 Scopul – pentru a semnala o stare de fapt/ o problemă existentă pe care dorim să o     

       schimbăm; 

 Conţine o descriere a contextului, solicitările concrete ale societății civile; 

 Poate fi semnat atât de o singură organizaţie, precum şi de un grup de organizaţii/ reţele/  

       platforme etc.; 

 Exemple: http://www.consiliulong.md/apel-catre-prim-ministrul-republicii-moldova/  

               http://www.consiliulong.md/apel-catre-societate-si-partidele-de-orientare-

democratica-in-sprijinul-aprofundarii-reformelor-incepute/  

 

 

Document de poziţie/opinie 

 Exprimă poziţia pro sau contra unui anumit fapt, probleme etc.; 

 Conţine argumente, care sunt justificate prin exemple din legislaţie, alte documente  

       relevante etc.; 

 Exemplu:http://www.consiliulong.md/pozitie-publica-a-consiliului-ong-cnp-si-a-

platformei-parteriatului-estic-privind-starea-de-conflict-regional-2/  

 

 

Demers 

 Este adresat unei instituţii; 

 Trebuie să conţină: data, semnături/ semnătura unei persoane, trimiteri la surse (de ex:  

       cadrul legislativ, programul de activitate al Guvernului etc.); 

 Este binevenit/ poate conţine: date statistice, exemple de bune practici internaţionale,  

       referinţe la angajamentele asumate de grupul ţintă a demersului; 

 Exemplu:http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2016/04/Demers-de-la-

Platfroma-proiect-lege-180.pdf  

 

 

Scrisoare nominală 

 Adresată unui anumit factor de influență (instituţii/persoane) care poate determina scopul  

       campaniei de advocacy;  

 Poate conţine: descrierea problemei, solicitarea etc; 

 În urma emiterii, este bine ca scrisoarea să fie înregistrată la secretariatul instituției,  

       pentru a o monitoriza ulterior; 

 Este semnată de către emitent; 

  Exemplu: http://www.consiliulong.md/avizul-socitatii-civile-la-proiectul-legii-privind-

moratoriul-asupra-controlului-de-stat/  

 

 

 

 

 

 

http://www.consiliulong.md/apel-catre-prim-ministrul-republicii-moldova/
http://www.consiliulong.md/apel-catre-societate-si-partidele-de-orientare-democratica-in-sprijinul-aprofundarii-reformelor-incepute/
http://www.consiliulong.md/apel-catre-societate-si-partidele-de-orientare-democratica-in-sprijinul-aprofundarii-reformelor-incepute/
http://www.consiliulong.md/pozitie-publica-a-consiliului-ong-cnp-si-a-platformei-parteriatului-estic-privind-starea-de-conflict-regional-2/
http://www.consiliulong.md/pozitie-publica-a-consiliului-ong-cnp-si-a-platformei-parteriatului-estic-privind-starea-de-conflict-regional-2/
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2016/04/Demers-de-la-Platfroma-proiect-lege-180.pdf
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2016/04/Demers-de-la-Platfroma-proiect-lege-180.pdf
http://www.consiliulong.md/avizul-socitatii-civile-la-proiectul-legii-privind-moratoriul-asupra-controlului-de-stat/
http://www.consiliulong.md/avizul-socitatii-civile-la-proiectul-legii-privind-moratoriul-asupra-controlului-de-stat/
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RECOMANDĂRI GENERALE pentru elaborarea documentelor: 

 

 Pentru elaborarea documentelor este necasar să fie consultate anumite documente precum: 

Cadrul Legisativ Naţional, Programul de Activitate a Guvernului,  Acordul de Asociere  

Republica Moldova – UE, Rezoluţii  ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei , 
Declaraţii/ Convenţii,  promisiunile din campaniile electorale etc. 

 Orice formă de document pe care o expediem în exterior trebuie să conţină 2 tipuri de 

informaţii: cui este adresat documentul şi cine sunt persoanele de contact cărora adresatul să le 

ofere feedback-ul; 

 Când elaborăm documente facem referinţă la Legea Nr. 190 din  19.07.1994 cu privire la 

petiţionare şi Legea Nr. 982 din  11.05.2000 privind accesul la informaţie; 

 Toate documentele trebuie să conţină date de contact ale persoanei/persoanelor care pot fi 

contactate în problema indicată; 

 Este bine să fie stabilit scopul (ce urmărim/dorim?);  

 Scopul poate viza: modificarea/ adoptarea unor legi, amendarea legilor existente, analiza 

documentelor/ situațiilor/ cazurilor care argumentează o poziție/ opinie etc. Este binevenit ca 

scopul să fie formulat împreună cu beneficiarii/ constituenții; 

 Să fie identificate grupurile ţintă (cui sunt adresate documentele) şi este bine ca acestea să fie 

măsurabile (de ex: 101 deputaţi etc.); 

 Determinarea contextului în care are loc acţiunea. 

 

 

3. Colectarea semnăturilor 

 

 La etapa de draft a documentelor este necesară consultarea opiniilor tuturor constituenţilor/ 

potenţialilor semnatari de a se expune cu comentarii (oferim timp pentru exprimarea 

opiniilor); 

 În situaţiile când unele opinii pot schimba totalmente documentul, atunci supunem votului 

pentru a stabili dacă includem acele comentarii; 

 În situaţiile când o persoană angajată/ voluntară susţine documentul, iar Boardul organizaţiei 

nu este de acord, atunci persoana semnează în nume personal; 

 Documentul final şi acordul constituenţilor/ potenţialilor semnatari este bine să fie transmis 

tuturor printr-un mesaj, înainte de a fi făcut public; 

 Semnăturile prin email pot fi depozitate într-o mapă/ document.  

 

 

4. Lansarea documentelor 

 

a. Transmiterea documentele factorilor de decizie şi factorilor de influenţă: 

Factori de decizie 

 Parlament (exemple: Preşedintele Comisiei Parlamentare sau Speaker)  

 Guvern (exemple: Prim Ministru sau Ministru de profil) 

 Preşedintelui RM (exemple: Consilierii acestuia) 
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    Factori de influenţă 

 Mass – media 

 Partidele parlamentare 

 Parteneri de dezvoltare 

 Alţi colegi din societatea civilă 

 

b. Desfăşurarea acţiunilor de sensibilizare a publicului: 

 Conferinţe de presă (bine pregătite, explicate foarte clar detaliile, suport informaţional/ 

document pentru jurnalişti) 

 Subiecte/ materiale de presă 

 Campanie new media 

 Discuţii cu factorii de decizie 

 

5. Monitorizarea  

 

 Monitorizarea subiectului în mass-media; 

 Urmărirea documentelor de politici publice la nivel sectorial şi naţional; 

 Elaborarea unui dosar despre problemă; 

 Elemente de follow up; 

 Implicarea şi comunicarea cu constituenţii. 

 

 

6. Evaluarea impactului 

 

 Urmărirea evoluţiei subiectului; 

 Documentarea parentalităţii idelor; 

 Elaborarea unui portofoliu cu istorii de succes (pentru organizaţie). 
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