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CE ESTE PACT? 

DESCRIPTOR SCURT 
Platforma de participare civică și politică1, a comunităților locale2 din țară și din 
diaspora3, pentru libertate economică4 dezvoltare regională și consolidarea 
democrației românești5, în NATO și Uniunea Europeană.6 

DESCRIPTOR LUNG 
PACT este o platformă politică de democrație participativă, cu o orientare de centru 
– dreapta, ce încurajează implicarea cetățenilor în decizia publică, promoveaza 
capitalul românesc de pretutindeni si apară proprietatea și libertatea economică, în 
Uniunea Europeană. 
Viziunea noastră este a unei Românii democratice, dezvoltate și demne, formată din 
comunități cu oameni dinamici, conectați la noua economie, ce își asumă rolul de 
cetățeni implicați și orientați spre viitor. 
Cetățeanul este principalul actor politic iar de aceea, misiunea PACT este de a reda 
România cetățenilor săi, atingând astfel nivelul mediu din UE la toți indicatorii 
fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație, aceasta. 

*** 

  

                                                   
1 = Democrație participativă, partid de partide, partid 2.0 
2 = Grass roots, localism, bottom-up 
3 = Referire la diaspora 
4 = Antreprenori, oameni de afaceri, locuri de muncă 
5 = Centru-dreapta 
6 = Pro-european 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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VIZIUNE NAȚIONALĂ 
Viziunea noastră este a unei Românii în 3D: democratică7, dezvoltată8 și demnă9. 

VIZIUNE LOCALĂ 
Creăm comunități10 cu putere de decizie, cu oameni dinamici11, conectați la noua 

economie12 și implicați în societate13. 

VIZIUNE AGREGATĂ 
Viziunea noastră este a unei Românii în 3D: democratică, dezvoltată și demnă 

formată din comunități cu putere de decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua 
economie și implicați în societate. 

  

                                                   
7 România democratică înseamnă instituții funcționale, independente, reprezentative și stat de drept. 

8 România dezvoltată înseamnă oportunități, prosperitate și un nivel de trai european pentru toți cetățenii. 

9 România demnă înseamnă un partener egal și vector de influență în NATO și UE, și  comunități românești puternice în țară și în 
diaspora. 

10 Nu există țară dezvoltată care să nu se fi urbanizat mai întâi. Există o corelație statistică globală care arată că cele mai dezvoltate 
țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct proporțională cu gradul de urbanizare. Suntem singura mișcare 
politică concentrată pe dezvoltarea regională a României: orașe dinamice și puternice, bine conectate la piețe interne și 
externe; comune și sate civilizate, cu infrastructură modernă și cu grijă pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești, ca parte 
a patrimoniului cultural european și global. 

11 Dacă populația scade din cauza emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie să oferim șansa oamenilor să fie productivi, să își 
crească copiii și să își urmeze visurile în România. Doar atunci comunitățile noastre își vor atinge adevaratul potențial. 

12 Noua economie este bazată pe înaltă eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția industrială 
clasică spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din istorie, iar România trebuie să devină unul dintre 
liderii regionali și globali ai acestor evoluții. PACT este o mișcare civică și politică orientată spre viitor prin proiecte de dezvoltare și 
o atitudine pozitivă față un viitor asumat cu speranță și curaj. 

13 Politica cea mai importantă se face la nivel local, unde are impact direct asupra cetățeanului. Politica națională este suma politicilor 
locale și regionale. De aceea, democrația reală pornește de jos în sus, dinspre cetățean înspre instituții, dinspre local înspre național, 
pe baza noilor tehnologii și oportunități în contextul Revoluției Industriale 4.0. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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MISIUNEA NOASTRĂ 

Redăm România cetățenilor pentru ca împreună să depășim media 
UE pentru toţi indicatorii de dezvoltare, într-o singură generație – 

aceasta.1 

 
Noua economie este bazată pe înaltă eficiență tehnologică și inovare. 
Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția industrială clasică 
spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din 
istorie. Dezvoltăm comunitătile noastre și creăm condițiile necesare pentru 
ca românii să prospere în această nouă realitate globală, urmărind 
procesul și raportând către cetățeni printr-un un tablou de bord cu 
indicatori de dezvoltare, pe fiecare domeniu. 

*** 
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VALORILE PACT 

LIBERTATE 

Românii au dreptul să fie liberi. Fiecare cetățean este liber să acționeze în interes propriu, fără a afecta libertatea 

celorlalți. Singurul sistem care garantează libertatea noastră este democrația consolidată (stat de drept 

funcțional, economie de piață liberă, presă independentă, societate civilă activă). 

Într-o societate liberă, oamenii își urmează visurile și își ating potențialul. Aceasta necesită garantarea proprietății 

private, concurență liberă, cunoaștere, antreprenoriat și inovare. Statul crează doar mediul propice pentru ca 

mecanismele pieței să funcționeze și acționează în vederea corectării efectelor negative. Un stat cu rol minimal, 

un stat inteligent, cu instituții performante reprezintă condiții de bază pentru dezvoltarea economică a României.  

DREPTATE 

Nimeni nu este deasupra legii. O societate corectă reacționează ferm la abaterile de la normele sale, care stau 

la baza Pactului între cetățeni și stat. Dreptatea înseamnă respectarea drepturilor cetățenilor, iar acest lucru se 

întâmplă doar într-un stat de drept: guvernarea statului trebuie să se bazeze pe domnia legii, nu pe toanele și 

poftele celor care ar trebui să îi reprezinte pe cetățeni.  

Totodată, o societate dreaptă este și o societate bazată pe competiție liberă. Un sistem ideal răsplătește pe 

fiecare după performanțele sale. România pe bune este România pe merit. 

UNITATE 

Nimic nu se poate fără unitate. Fiecare cetățean român din țară și din diaspora trebuie să își recapete încrederea 

în sine și în ceilalți membri ai comunității sale. Fundamentul unității este comunitatea fiecăruia, iar forța unei 

națiuni este dată de forța comunităților locale. Comunitățile puternice sunt formate din cetățeni implicați, care 

participă la deciziile de interes public.  

Există o singură Românie, formată din toți cetățenii ei, oriunde s-ar afla. La nivel global, România trebuie să 

capete o voce recunoscută în raport cu problemele grave cu care se confruntă omenirea (schimbările climatice, 

accesul la apă și hrană, sărăcia etc.) și să participe cu soluții proprii la rezolvarea acestor provocări. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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RESPONSABILITATE 

Statul are la dispoziție mijloace pentru sprijinirea celor în nevoie, dar Statul nu poate face mai mult pentru noi 

decât pot face cetățenii unii pentru ceilalți. Aceasta este adevărata responsabilitate socială.  

Cetățenii României au responsabilitatea de a se implica în viața comunității de a forma o societate responsabilă 

cu un nou model de guvernare. Responsabilitatea implică grija pentru ceilalți cetățeni.  

SIGURANȚĂ 

Riscurile pentru viețile oamenilor sunt tot mai complexe iar statul are datoria să-și apere cetățenii de pericolele 

interne și externe. Orice cetățean este cu adevărat liber numai atunci când trăiește și se dezvoltă într-o societate 

sigură.  

În cadrul comunității euro-atlantice, România trebuie să își pună în valoare cu demnitate poziția de aliat în NATO 

și membru al Uniunii Europene. România trebuie să fie independentă și puternică în politica externă.  

  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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PRINCIPIILE PACT 
 

Profesionalism14 

Acțiune15 

Comunitate16 

Transparență17 
  

                                                   
14 Noi credem în meritocraţie, vrem să acţionăm cu integritate şi caracter. 

15 Noi acţionăm în numele celor pe care îi reprezentăm, vrem să schimbăm 

regulile jocului. 

16 Noi susţinem implicarea cetăţenilor. Facem politică pentru şi împreună 

cu toţi cetăţenii. 

17 Noi facem un PACT cu cetăţenii României şi promitem să îi informăm 

întotdeauna şi să fim responsabili pentru ei. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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SCOPUL NOSTRU 
 

Scopul nostru este ca, prin alegeri democratice, să formăm majorități 
politice pentru a elabora și pune în practică politici locale și naționale 

care promovează valorile PACT. 

 

OBIECTIVELE NOASTRE 
Pentru atingerea propriului scop, PACT fixează obiectivele ca pași concreți pentru 

atingerea viziunii noastre și indeplinirea propriei misiuni. 

Obiectivele SMART sunt etape concrete ale transformării statului român într-unul 
care să faciliteze viziunea și misiunea PACT și să încurajeze propagarea valorilor 
noastre. Obiectivele noastre sunt SMART pentru că: 

1. Sunt specifice comunităților noastre locale. Fiecare grup PACT își fixează 
obiective personalizate. 

2. Sunt măsurabile: spunem clar ce înseamnă în realitate, și discutăm pe cifre 
concrete, nu povești vagi. 

3. Sunt atribuite: spunem, de la început, cine este responsabil de atingerea lor. 
4. Sunt realiste: am analizat situația în mod obiectiv și nu promitem luna de pe cer, 

ci lucruri realizabile. 
5. Sunt încadrate în timp: fixăm, de la început, în cât timp ne propunem să atingem 

obiectivele noastre. 
Structura obiectivelor politice este următoarea: 

 Pentru promovarea primei și celei mai importante valori „LIBERTATE”, PACT 
fixează obiective în domeniul resurselor umane, pe următoarele domenii 
strategice: 

 
RESURSE UMANE: Educatie / Cultură și patrimoniu / Tineret / Sport / Sănătate 

 Pentru promovarea celei de-a doua valori, „DREPTATE”, PACT fixează obiective 
astfel: 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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DREPTATE: Democrație / Justiție / Afaceri interne / Munca, protecție socială și 
incluziune 

 Pentru promovarea valorilor „Responsabilității” și „Unității”, PACT propune 
obiective de dezvoltare, în următoarele arii strategice: 

DEZVOLTARE: Dezvoltare urbană / Dezvoltare regională / Transporturi / Lucrări 
Publice / Energie / Mediu /Economie / Finanțe / Administrație publică / 

Antreprenoriat / IT&C 

 Pentru promovarea „Siguranței”, PACT promovează obiective strategice de 
securitate națională și independență: 

SIGURANȚĂ ȘI INDEPENDENȚĂ: Relații internaționale și siguranță națională 

Ficare dintre direcțiile strategice pe care sunt focalizate obiectivele PACT, sunt 
împărțite pe trei nivele de implementare. 

1. Primul este cel local, PACT susținând descentralizarea și comunitățile cu putere 
de decizie. 

2. Cel de-al doilea nivel este cel al democrației participative. Ne dorim cetățeni 
implicați în societate, așa că utilizăm din plin mecanismul inițiativei cetățenești, 
presiunii publice și alte metode „de jos în sus”. 

3. Al treilea este nivelul național, deoarece comunitățile puternice duc la un stat 
de drept puternic. 

RESURSE UMANE 

Educație / Cultură și patrimoniu / Tineret / Sport / Sănătate 

Nivelul local 

– prin Hotărâri de Consiliu Local și Hotărâri de Consiliu Județean 

 
1. Educație Instituirea unui program externalizat de formare a educatorilor și 

profesorilor din învățămantul preșcolar, școlar și liceal, pentru utilizarea 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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metodelor didactice și pedagogice din țările cu cele mai avansate sisteme de 
învățământ, în maxim 6 luni de la alegerile parlamentare. 

2. Educație Modernizarea tuturor claselor de elevi din cadrul școlilor și liceelor. Școli 
sigure și curate pentru toți copiii. Școli din secolul 21, cu acces la internet, 
smartboard, computer pe fiecare bancă, în termen de 1 an de la finalizarea 
cursurilor de formare, de către profesorii de la clasa respectivă. 

3. Educație Construirea de programe de reconversie profesională externalizate 
pentru toate persoanele active și neocupate din Romania, în maxim 1 an de la 
preluarea mandatului de primar. 

4. Educație Creșterea competitivității pieței locale a muncii, prin inființarea, în 
parteneriat public – academic – privat (cu aportul universităților regionale), de 
institute locale de dezvoltare, cu rolul de adaptare continuă a programelor 
școlare publice la cerințele economice locale, în patru ani de la formarea 
majoritătii politice în cadrul Consiliului Local. 

Nivelul național 

– prin instrumente ale democrației participative 

1. Educație Introducerea pe agenda publică, prin presiune media, a unei inițiative 
cu scopul de a porni o dezbatere națională cu privire la valorile pe care se va baza 
școala viitoarelor generații și pregătirea lor pentru cunoaștere și piața muncii, și 
comunicarea publică a acestora către toate instituțiile și către populație, în maxim 
6 luni de la redactarea acestora. – Programul Staș. 

- prin legi introduse în Parlament de către reprezentanții aleși 

2. Educație Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unor 
inițiative legislative pentru construirea unei filosofii a conținutului școlar, cu minim 
30% materii la alegere și maxim 30 de ore / săptămână în școală, precum și 
introducerea programelor flexibile și adaptate la specificul comunităților locale, 
în maxim 1 an de la alegeri – Programul Staș. 
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3. Educație Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei 
inițiative legislative de descentralizare a învățământului, prin desființarea 
inspectoratelor școlare centralizate și înlocuirea lor cu un sistem regional, în 
termen de 6 luni de la alegerile parlamentare. 

4. Cultura Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei 
inițiative legislative pentru corelarea legislatiei drepturilor de autor, cu legislația 
europeană, in termen de 6 luni de la alegerile parlamentare. 

5. Cultura Introducerea în plenul parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei 
inițiative legislative pentru scutirea de taxe și impozite a tuturor inițiativelor 
private de dezvoltare a infrastructurii culturale: construirea de teatre private, săli 
de spectacole, galerii de artă, hub-uri pentru cultură și industrii creative, ateliere 
artistice, manifestări de artă urbană și alte manifestări culturale, în termen de  6 
luni de la alegerile parlamentare. 

6. Patrimoniu Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei 
inițiative legislative pentru acordarea de finanțare de la bugetul național pentru 
reabilitarea centrelor istorice ale comunităților locale. 

7. Sănătate Liberalizarea asigurărilor de sănătate și privatizarea CNAS, pentru 
construirea unui cadru de performanță bazat pe monitorizare și evaluare 
riguroase, un sistem optim de motivare pentru personalul medical, infrastructură 
modernă și un rol crescut pentru mecanismele de prevenție, în termen de 24 de 
luni de la alegerile parlamentare. 

8. Tineret si sport promovarea sănătății și a sportului la toate nivelurile și în viața de 
zi cu zi a tuturor cetățenilor prin finanțarea de la bugetul național a proiectelor de 
construire de terenuri de sport în cartierele municipiilor și orașelor. 

- prin legi introduse în Parlament cu ajutorul inițiativei cetățenești 

9. Educatie Introducerea în plenul Parlamentului a unui proiect de lege pentru 
liberalizarea bacalaureatului – îți dai bacalaureatul când ești pregătit, într-un 
centru de testare acreditat. 
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DREPTATE 

Democrație / Justiție / Afaceri interne / Muncă, protecție socială și incluziune 

Nivelul local 

– prin Hotărâri de Consiliu Local și Hotărâri de Consiliu Județean 

1. Afaceri interne Informatizarea tuturor serviciilor publice locale într-un sistem 
integrat de tip CRM (Managementul Relației cu Cetățeanul), ca principal 
consumator de servicii publice și de tip ERP (Sistem de Planificare a Resurselor) 
în privința fluxurilor interne de documente, informații și resurse financiare, într-
un termen de 1 an de la preluarea funcției de Primar. 

2. Afaceri interne Crearea unui sistem de măsurare a satisfacției cetățeanului față 
de activitatea Administrației Publice Locale, integrat cu toate serviciile publice 
livrate direct sau prin terți, într-un termen de 6 luni de la preluarea funcției de 
Primar. 

3. Afaceri interne  Societate civilă puternică, diversă, independentă și favorabilă 
incluziunii prin extinderea plafonului de contribuție, de la 2% la 4% pentru 
organizații non-guvernamentale, și transformarea facilității, din declarație 
optională, în politică de stat, aplicată la nivelul tuturor contribuabililor. 

Nivelul național 

- prin legi introduse in Parlament de către reprezentanții aleși 

1. Democratie Introducerea în plenul Parlamentului a unui proiect de lege pentru 
reformarea sistemului electoral: alegerea funcției de Primar în două tururi  și 
eliminarea pragurilor electorale ale partidelor, pentru funcțiile alese naționale 
și locale, în termenul legal pentru organizarea alegerilor. 

2. Democrație Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a 
unei inițiative legislative pentru garantarea corectitudinii angajărilor și 
promovărilor în sistemul de stat, prin externalizarea și standardizarea 
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proceselor de recrutare și evaluare, în termen de 6 luni de la alegerile 
parlamentare. 

3. Justiție Sistem judiciar independent, eficient și accesibil tuturor cetățenilor, cu 
un cadru anticorupție solid și funcțional, un sistem care să asigure respectarea 
legilor, prevenirea faptelor ilegale, aplicarea unor pedepse echitabile dar 
severe și recuperarea prejudiciilor, prin înființarea Coaliției Companiilor 
Curate;  

4. Democrație Presă liberă și responsabilă, inclusiv un serviciu public de 
radiodifuziune și televiziune independent, obiectiv și de calitate, prin listarea 
la bursă a TVR și SRR, în termen de 6 luni de la alegerile parlamentare. 

5. Incluziune Adoptarea întregului pachet de legislație europeană cu privire la 
toate formele de discriminare, în termen de 6 luni de la alegerile parlamentare. 

6. Incluziune Sistem de pensii sustenabil prin recuperarea decalajelor generate 
de amânarea pilonului II de pensii și adoptarea unui pachet de legi pentru 
privatizarea acestora, în termen de 4 ani de la alegerile parlamentare. 

DEZVOLTARE 

Dezvoltare urbană / Dezvoltare regională / Transporturi / Lucrări Publice / Energie 
/ Mediu  / Economie / Finanțe / Administrație publică / Antreprenoriat / IT&C 

Nivelul local 

– prin Hotărâri de Consiliu Local și Hotărâri de Consiliu Județean 

1. Finanțe Eliminarea alocării discreționare a bugetului național către UAT - uri, și 
implementarea unui sistem echitabil per cetățean, în termen de 12 luni de la 
alegerile parlamentare. 

2. Finanțe Stabilirea domiciliului fiscal al marilor contribuabili, în județul unde își 
desfășoară activitatea, în termen de 18 luni de la alegerile parlamentare. 

3. Dezvoltare urbana Centre urbane dinamice, Construirea mecanismului 
Regiunilor Metropolitane de către un thinktank apolitic și non-guvernamental, 
până la alegerile locale din anul 2020. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 17 din 203 
 

4. Dezvoltare regionala Activarea procedurilor de finanțare directă cu Bruxelles-
ul -  Comisia Europeană pentru ca, în exercitiul financiar 2021 – 2028, zonele 
metropolitane să poată aplica la finanțări europene punctual în bugetul 
european, până la alegerile generale din 2020. 

5. Dezvoltare urbană Stabilirea unui model de clasificare standardizată a locuirii, 

pentru încadrarea zonelor rezidențiale și a blocurilor, în categorii de la 1 la 5 

stele, în funcție de criterii stabilite împreună cu cetățenii, în termen de 1 an de 

la intrarea în Consiliul Local. 

6. Mediu Unificarea tuturor spațiilor verzi la nivel urban, prin culoar pietonal și 

cicloturistic în termen de 4 ani de la formarea majorității în cadrul Consiliului 

Local. 

7. Lucrări publice Zone rurale dotate cu infrastructură modernă și eficientă, cu 

oportunități economice și acces la resurse pentru dezvoltare, mai ales pentru 

copii și tineri; Reproiectarea și mobilarea urbană a centrilor funcționali de pe 

teritorile UAR într-o abordare policentrică, în termen de 4 ani de la formarea 

majorității în cadrul Consiliului Local. 

8. Transporturi Adoptarea Planurilor de Mobilitate Metropolitană Durabilă în 

prima ședinta dupa constituirea Consiliului Local si formarea majoritatii politice 

din cadrul acestuia.  

Nivelul național 

- prin legi introduse in Parlament de către reprezentanții aleși 

1. Antreprenoriat Implementarea sistemului de înființare 100% online a firmelor, 
prin semnătură electronică / blockchain într-un termen de 6 luni de la alegerile 
parlamentare. 
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2. Economie Eliminarea impozitării pentru toate activitățile de cercetare și 
dezvoltare. 

3. Antreprenoriat Eliminarea stopajului la sursă pe salarii și livrarea întregului venit 
către angajat. 

4. Economie Înlocuirea sistemelor de ajutoare sociale cu un sistem de taxare 
negativă a venitului, în paralel cu păstrarea cotei unice de impozitare, într-un 
termen de 1 an de la alegerile generale. 

5. Economie Listarea la bursă a tuturor companiilor de stat, într-un termen de 24 
de luni de la alegerile parlamentare. 

6. Economie Încheierea unui parteneriat public – privat între Ministerul 
Economiei, Ministerul Afacerilor Externe și Camera de Comerț și Industrie a 
României pentru reforma și operaționalizarea rețelei de atașați economici ai 
României, în termen de 12 luni de la alegerile europarlamentare. 

7. Administratie publica Implementarea guvernanței corporative pentru toate 
întreprinderile de stat si privatizarea tuturor întreprinderilor de stat fără valoare 
strategică sau de siguranță națională. 

8. Administrație publică Implementarea legislației europene cu privire la 
parteneriatul public – privat. 

9. Economie Introducerea unui sistem de bonusare a culturilor cu valoare 
adăugată mare, în 10 luni de la alegerile parlamentare. 

10. Dezvoltare Operaționalizarea strategiei SMART DIASPORA, de atragere 
în România a cetățenilor plecați la studii sau la muncă peste hotare, în termen 
de 12 luni de la alegerile parlamentare.  

11. Dezvoltare Dezvoltarea regionala a infrastructurii de transport 
(autostrăzi, căi ferate, aeroporturi) după principiul „maxim 1 oră până la orașul 
cel mai mare din regiune”, într-un termen de 4 ani de la alegerile parlamentare. 

12. Lucrari publice Tansparentizarea procedurilor de licitație publică prin 
obligativitatea licitațiilor electronice și publicarea procentelor de contracte cu 
statul din cifra de afaceri a contractorilor, într-un termen de 6 luni de la 
formarea majorității politice în cadrul Consiliului Local sau Județean. 
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SIGURANȚĂ ȘI INDEPENDENȚĂ 

Relații internaționale și securitate națională 
1. Suveranitate și securitate națională, integritate și unitate teritorială a României, 

ordine de drept și democrație constituțională; 
2. Sector energetic robust, eficient și nepoluant prin management strategic, 

investiții private, creșterea transparenței companiilor energetice de stat și 
modernizarea capacității de producție, interconectare, transmisie și distribuție, 
pentru asigurarea securității energetice a României; 

3. Protecția mediului și a biodiversității prin promovarea normelor sociale 
adecvate, combaterea și adaptarea la schimbările climatice, dezvoltarea 
economiei circulare, valorificarea deșeurilor, ameliorarea calității aerului, a 
apelor și a solului, protejarea pădurilor, reabilitarea siturilor contaminate și 
evaluarea strictă a tuturor proiectelor cu riscuri majore de mediu. 

4. Rol activ în marile transformări globale din prezent și viitor, printr-o participare 
constantă la identificarea și punerea în practică a soluțiilor colective, și actor 
important în asigurarea păcii și stabilității la nivel regional și internațional; 

5. Aliat de încredere în cadrul NATO și membru puternic al Uniunii Europene; 
6. Partener strategic pentru Statele Unite ale Americii în plan militar, economic și 

academic; 
7. Sprijin economic și politic real pentru integrarea europeană accelerată a 

Republicii Moldova prin soluții pragmatice și de impact pentru unificare în 
familia europeană; 

8. Armată respectată, dotată și remunerată corespunzător, inclusiv prin alocări 
bugetare conforme cu angajamentele României în cadrul tratatelor 
internaționale; 

9. Relații economice solide cu alte state, bazate pe promovarea interesului 
național printr-un corp de profesioniști pregătiți la cel mai înalt nivel. 
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Profilul PACTISTULUI 

Cine suntem? 
O persoană este potrivită pentru a fi pactist dacă deține o combinație de principii politice, motivație 

personală, orientare politică și potențial de lider, aliniate la filosofia organizațională PACT, după cum urmează: 

principii generale 
Principiile de viață sau politice sunt aceleași, unele aliniate cu, sau altele non-contradictorii cu 

principiile PACT. 

motivația pentru politică 
Motivația pentru a se implica în viața politică este aceea că: 

o Unul sau mai multe dintre drepturile fundamentale ale sale sau ale semenilor săi nu sunt apărate de 
către stat 

și / sau: 
o Statul utilizează incorect resursele colectate de la cetățeni 

și / sau: 
o Mulți reprezentanți ai statului comit abuzuri prin intermediul funcției lor 

și / sau: 
o Multe legi sunt create pentru a servi interesele reprezentanților statului și ale instituțiilor și nu 

pentru a servi interesele cetățenilor 
și / sau: 

o Statul român intervine abuziv în economia de piață și nu asigură un mediu propice capitalismului 
și / sau: 

o Statul român este incapabil să reprezinte interesele românilor din țară și din diaspora, față de 
instituțiile europene și oportunitățile oferite de apartenența la UE. 

și / sau: 
o Statul român împiedică dezvoltarea comunităților locale blocând accesul acestora la resurse, prin 

centralizarea bugetului și împărțirea acestuia pe criterii partinice și discreționare. 

Iar considerând una dintre cele de mai sus dorește să contribuie cu resurse proprii de bani, 
timp sau muncă, la activități politice asumate: 

o Proiecte politice de conștientizare și acțiune. 
o Campanii electorale pentru schimbarea reprezentanților alesi. 

motivația pentru PACT 
Motivatia pentru care a ales PACT și nu o altă formațiune politică este faptul că rezonează cu viziunea, 

misiunea, valorile și doctrina PACT. 
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Orientare politică 
Orientarea sa politică este una de centru-dreapta, motiv pentru care dorește să contribuie la 

implementarea și / sau îmbunătățirea și / sau promovarea obiectivelor PACT. Această orientare este, în 
general, încadrată în direcțiile generale de mai jos: 

o Rolul statului este de a apăra drepturile fundamentale ale omului 
a. Dreptul la auto-determinare; 
b. Libertatea; 
c. Dreptatea; 
d. Libertatea de mișcare; 
e. Libertatea de gândire; 
f. Libertatea religiei; 
g. Libera exprimare; 
h. Dreptul la protest; 
i. Dreptul la libera asociere. 

o Statul trebuie să garanteze proprietatea privată și să intervină asupra ei, prin impunerea de taxe și 
impozite, doar pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului. 

o Statul trebuie să fie constituit cât mai mult din legi și cât mai puțin din oameni. 
o Statul trebuie să se plaseze în afara economiei de piață. 
o Valorile europene occidentale generează prosperitate: 

 Pace și drepturile omului; 
 Democratie și stat de drept; 
 Diversitate și multiculturalism. 

criterii generale 
1. Este cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene. 
2. A împlinit vârsta de 18 ani. 
3. Are drept de vot. 
4. Aderă la Statutul, Codul Etic și alte documente constituente ale PACT. 
5. Susține și promovează Constituția și Cartele și Tratatele Internaționale ratificate de România. 
6. Este de acord să depună un Jurmănânt de Credință Patriei. 
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GHID DIALOG 
Acest ghid are rolul de a ajuta dialogul între un pactist cu drepturi depline ce deține calitatea de membru al 

Departamentului de Resurse Umane și o persoană care dorește să devină pactist, pentru a verifica următoarele 
criterii: 

1. Înțelegerea și asumarea viziunii, misiunii, valorilor, scopului, obiectivelor si doctrinei PACT. 
2. Alinierea la principiile PACT. 
3. Motivația personală. 
4. Clarificarea orientarii politice. 
5. Evaluarea potențialului de lider al candidatului. 

Ghidul prezintă posibile întrebări și subiecte de discuție, pentru evaluare. 

Discuția trebuie să înceapă cu afirmația că acest dialog nu este un interviu ci o conversație din care PACT 
cunoaște mai multe despre aplicant și aplicantul poate cunoaște mai multe despre PACT. 

Aplicantului i se va comunica faptul că, în cadrul dialogului se va urmări dacă principiile sale sunt aliniate cu 
principiile PACT, care este orientarea sa politică și care este nivelul său de implicare la care PACT să se aștepte. 

Aplicantului i se va comunica faptul că, doar în cazul în care există o aliniere între aceste criterii, acesta va 
primi o invitație de a se alătura partidului. 

Aplicantului i se prezintă, inițial, viziunea, misiunea, valorile și obiectivele PACT și este întrebat dacă are 
eventuale întrebări. 

I se răspunde la toate întrebările. 

Sursa pentru prezentarea doctrinei PACT este www.pactpentruromania.ro, secțiunea DESPRE NOI sau 
documentul Identitatea PACT. 
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ADEZIUNE 
A. Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare, declar pe propria răspundere că: 
 Îndeplinesc condițiile pentru dobândirea calității de membru PACT (art. 8 din Statut). 
 În conformitate cu Art. 8, alin. 3 din Legea Partidelor Politice nr. 14/2003, republicată la 10 iunie 2015 

nu sunt membru al altui partid politic; 
 Nu am promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist; 
 Sunt de acord cu prevederile Statutului partidului, Regulamentul de aplicare a Statutului, Programul 

Politic și Codul de Conduită, Constitutia și Legile Țării, Cartele și Tratatele Internaționale ratificate de 
România, și mă angajez să le respect și să le promovez. 

B. Sunt de acord să 
1. particip în mod activ la proiectele politice organizate de PACT. 
2. promovez viziunea, misiunea, valorile, scopul și obiectivele, programul politic, doctrina si alte mesaje ale 

partidului. 
3. comunic și promovez calitatea mea de membru simpatizant PACT. 
4. mă informez în mod activ cu privire la acțiunile partidului. 
5. mă plasez în afara oricărui conflict de interese. 
6. dau dovadă de solidaritate și camaraderie față de ceilalți membri ai PACT, cât timp aceștia nu încalcă unul 

dintre documentele PACT. 
C. Sunt de acord ca datele mele de identificare și contact să fie utilizate pentru a primi materiale informative 

sau înștiințări cu privire la diverse acțiuni ale partidului. 
D. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, 

să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile fundamentale ale cetățenilor, 
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu! 
____________________________________________ 

(altă formulă de încheiere, în funcție de preferințele religioase sau morale) 

E. În conformitate cu dispozițiile art. 40 din Constituția României privind dreptul la liberă asociere și având în 
vedere acordul cu punctele A., B., C., D., solicit să ader la partidul PACT. 

 

Prenume  

Nume  

E-mail  

Adresa  

Data 
Semnătura 
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CERERE DE ADEZIUNE 
E. Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare, declar pe propria răspundere că: 
 Îndeplinesc condițiile pentru dobândirea calității de membru PACT (art. 8 din Statut). 
 În conformitate cu Art. 8, alin. 3 din Legea Partidelor Politice nr. 14/2003, republicată la 10 iunie 2015 

nu sunt membru al altui partid politic; 
 Nu am promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist; 
 Sunt de acord cu prevederile Statutului partidului, Regulamentul de aplicare a Statutului, Programul 

Politic și Codul de Conduită, Constitutia și Legile Țării, Cartele și Tratatele Internaționale ratificate de 
România, și mă angajez să le respect și să le promovez. 

F. Sunt de acord să 
7. respect procedurile interne ale partidului, în cazul în care am obținut calitatea de simpatizant, pentru a 

obține calitatea de asociat. 
8. înființez sau să mă alătur unui GRUP PACT; 
9. propun grupului PACT din care fac parte, acțiuni politice pe care le consider necesare; 
10. mă implic activ sau inițiez proiecte politice în cadrul grupului din care fac parte. 
11. promovez viziunea, misiunea, valorile, scopul și obiectivele, programul politic, doctrina si alte mesaje ale 

partidului; 
12. comunic și promovez calitatea mea de membru PACT; 
13. mă informez în mod activ cu privire la acțiunile partidului și să achit cotizația lunară; 
14. mă plasez în afara oricărui conflict de interese; 
15. dau dovadă de solidaritate și camaraderie față de ceilalți membri ai PACT, cât timp aceștia nu încalcă unul 

dintre documentele PACT. 
G. Sunt de acord ca datele mele de identificare și contact să fie utilizate pentru a primi materiale informative 

sau înștiințări cu privire la diverse acțiuni ale partidului. 
H. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, 

să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile fundamentale ale cetățenilor, 
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu! 
____________________________________________ (altă formulă de încheiere, în funcție de preferințele religioase sau morale) 

E. În conformitate cu dispozițiile art. 40 din Constituția României privind dreptul la liberă asociere, și având în 
vedere acordul cu punctele A., B., C., D., solicit să ader la partidul PACT. 

 

 

 
 

Prenume  Se completează de către Președinte, Vicepreședinte, SG: 
Nume  Prenume Nume  

E-mail  Funcția  

Adresa  Simpatizant Asociat 

Data 
Semnătura 
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ONBOARDING TOOLKIT 
Membrii PACT acționează după un proces de vânzare structurat, cu două scopuri distincte dar 
complementare:  

1. Obținerea de voturi.  
2. Lărgirea bazei de membri.  

Procesul de vânzare pentru ambele scopuri este susținut de setul de idei ce compun identitatea 
PACT 

După evaluarea încadrării persoanei pe care ne dorim să o recrutăm, în profilul descris, asumarea 
viziunii naționale și locale, a misiunii și obiectivelor PACT (identitatea), este cel mai puternic 
instrument pentru motivarea, implicarea și loialitatea oricărui membru. 

EVALUAREA PACT 

Cine poate fi membru PACT ? 

1. Orice persoană cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, care a 
împlinit vârsta de 18 ani, are drept de vot și aderă la Programul Politic, Statutul, Codul Etic, 
Cartele și Tratatele Internaționale ratificate de România, și depune un Jurmănânt de Credință 
Patriei, poate deveni membru PACT, cu respectarea procedurilor de mai jos sau poate înființa 
un grup PACT. 

2. Nimeni nu poate fi membru cu drepturi depline al PACT decât dacă este membru al unui grup 
PACT.  

3. Pentru a fi eligibil să devină membru al unui grup PACT, orice persoană care îndeplinește 
criteriile de mai sus, trebuie să semneze cererea de adeziune și să completeze integral 
chestionarul de orientare politică.  

4. În cazul în care o persoană a demarat procesul de aplicare dar nu l-a finalizat sau nu a transmis 
cererea de adeziune, aceasta va fi abordată de către un pactist care deține rolul de „HR Ninja 
– suport aplicare” ce va încuraja aplicantul să finalizeze procesul. În acest moment, aplicantul 
deține statusul Demarare aplicare membru pe traiectoria Recrutare continuă. 
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5. HR Ninja va transmite un e-mail standard, atât de pe platforma pactpentruromania.ro cât și de 
pe o adresă Gmail, cu formatul următor: 

„Salut, Prenume NUME, 
Ne bucurăm că vrei să faci parte din echipa noastră, pentru a reda România cetățenilor săi 
și pentru ca împreună să depășim media UE pentru indicatorii de dezvoltare, pe parcursul 
acestei generații. 
Pentru a deveni pactist, semnarea cererii de adeziune și transmiterea ei la adresa 
adeziuni@pactpentruromania.ro precum și completarea formularului de orientare politică 
este obligatorie: http://www.pactpentruromania.ro/orientare-politica  
În urma completării formularului, vei fi contactat de un membru PACT pentru un dialog 
telefonic. 
În cazul în care deții o scrisoare de recomandarare din partea unui membru PACT cu 
drepturi depline, o poți trimite la adresa recrutare@pactpentruromania.ro. Deținerea unei 
recomandări nu garantează obținerea unei invitații pentru a deveni pactist, dar acest lucru 
ne arată că un pactist deja consideră că îți dorești, cu adevărat, să fii un agent al schimbării 
statului român. 
 
O zi bună, 
Prenume NUME 
Echipa de HR 
PACT pentru România 
www.pactpentruromania.ro” 

6. Imediat după transmiterea mesajului de mai sus, HR Ninja va adăuga aplicantul, dacă este 
posibil, la prieteni, pe Facebook, adăugând următorul mesaj: 

„Salut Prenume NUME, sunt Prenume NUME de la PACT pentru România. Am observat că 
ai completat formularul pe site pentru a deveni pactist, așa că te-am adăugat la prieteni. 
Dacă ai nevoie de suport pentru finalizarea procedurii, sunt aici cu informațiile necesare. Ți-
am transmis și un e-mail la adresa specificată în formular. O zi bună! Prenume NUME. Echipa 
de HR. PACT pentru România.” 

7. Imediat după transmiterea mesajului și adăugarea ca prieten pe contul de FB, HR Ninja va 
transmite un SMS la numărul de telefon specificat în formular, cu următorul conținut: 

„Dragă, Prenume NUME. Am observat că dorești să fii pactist. Sunt Prenume NUME, din 
echipa de recrutare a PACT pentru România. Ți-am transmis un mesaj pe adresa de e-mail 
specificată de tine în formular și ți-am lăsat un mesaj și pe contul de Facebook. Dacă ai 
nevoie de ajutor în finalizarea procedurii, nu ezita să mă contactezi. Cu prietenie, Prenume 
NUME” 
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8. În cazul în care, după 48 de ore de la transmiterea mesajelor, persoana contactată nu răspunde, 
HR Ninja va încerca contactarea telefonică succesivă, cu ajutorul contului 
hr@pactpentruromania.ro – aplicația Skype. 

9. După obținerea primului contact, pe oricare dintre cele patru canale de comunicare deschise 
(E-mail, Facebook, SMS, telefon), HR Ninja va oferi suport telefonic pentru finalizarea 
procedurii (completarea formularului de orientare politică). 

10.  În cazul în care, după reveniri succesive, în termen de 30 de zile calendaristice, persoana 
contactată nu finalizează chestionarul de orientare politică, HR Ninja „Abandona” recrutarea. 

11. În cazul în care aplicantul a finalizat procedura, HR Ninja fixează „Point Person” HR – Ninja 
asignat pasului următor – Declarație de intenție 

12. Opțional, aplicantul poate transmite o recomandare din partea unui membru cu drepturi 
depline PACT. (recomandarea se primește pe adresa de e-mail 
recrutare@pactpentruromania.ro și nu are un format standard) 

Cum poate deveni cineva membru PACT ? 

13. În termen de 24 de ore de la completarea chestionarului de orientare politică, Echipa de 
Resurse Umane (HR Ninja – suport dialog) va publica, în interiorul partidului, prin mijloace 
electronice, o „Declarație de intenție” cu privire la demararea procedurilor de recrutare. 

14. Declarația de intenție va avea un termen de 1 zi calendaristică pentru a se formula opoziții.  
15. Orice membru PACT, poate formula o opoziție la intrare.  
16. Opozitia este confidențială, la aceasta având acces doar persoana care a formulat-o și persoana 

care are rol de Vicepresedinte Resurse Umane. (opoziția se primește pe adresa de e-mail 
recrutare@pactpentruromania.ro )  

17. Formularea unei opoziții nu presupune respingerea membrului ci doar informarea a comisiei 
de dialog cu privire la eventuale aspecte relevante și trebuie să conțină motivele explicite 
pentru care este formulată.  

18. Textul e-mail-ului este următorul: 

„Dragi pactiști,  
Este important să știm cât mai multe despre cei care își exprimă opțiunea de a ni se alătura.  
Mai jos se află datele de contact ale persoanelor care au completat formularul online, de 
pe site-ul nostru.  
Nume:  
Localitatea:  
Profil FB:  
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Dacă aveți comentarii față de persoanele de mai sus, atât recomandări cât și posibile 
obiecții, vă rugăm să le transmiteți la adresa recrutare@pactpentruromania.ro până mâine 
la orele 20:00.  
Comentariile sunt absolut confidențiale iar singura persoana care are acces la această 
adresă este Responsabilul de Onboarding, adică subsemnatul. De asemenea, primirea unei 
recomandări, nu garantează intrarea în PACT a persoanei respective, așa cum formularea 
unei obiecții, nu semnifică respingerea sa. Informațiile ne sunt necesare pentru a ne forma 
o imagine cât mai fidelă despre viitorii noștri colegi.  
Mergem înainte! 
Prenume Nume 
HR Ninja” 

19. Membrul Review Board va invita aplicantul la un dialog, la sediul PACT sau prin mijloace 
electronice de comunicare. 

20. Organizarea dialogului este responsabilitatea membrului Review Board sau Vicepreședintelui 
de Resurse Umane.  

21. Dialogul urmăreste strict eligibilitatea candidatului, motivația și alinierea filosofiei personale și 
acțiunilor cu filosofia, viziunea, misiunea, valorile, scopul și obiectivele PACT.  

22. Dialogul va respecta „Ghidul de Dialog PACT.”  
23. În funcție disponibilitatea persoanei intervievate membrul Review Board stabilește o 

a. Perioadă de acomodare în cazul în care persoana dorește să cunoască mai bine 
partidul, înainte de semnarea adeziunii. 

b. Invitație oficială în cazul în care persoana dorește să devină membru dar din diverse 
motive nu a semnat cererea de adeziune - headhunting. 

c. Setare de status în cazul în care persoana a semnat cererea de adeziune iar aceasta 
a fost acceptată. 

24. Pentru persoanele în perioada de acomodae, va transmite un mesaj persoanei, cu următorul 
conținut: 

„Dragă Prenume NUME,  
Ai fost contactat și ai discutat mai multe despre PACT și despre aspirațiile noastre cu privire 
la România. În continuare, pentru a ne cunoaște mai bine și a evalua modul în care te-ai 
putea implica în PACT, tocmai ți s-a dat acces la o serie de instrumente de comunicare 
internă. 

Perioada de acomodare are o durată de maxim două luni, timp în care ți-a fost alocată o persoană 
care te va ține la curent cu alte evenimente și oportunități PACT. Te rugăm să stai la curent cu 
activitatea noastră și să ne oferi feedback, dacă consideri necesar acest lucru. După finalizarea 
perioadei de acomodare, vei primi o invitație de a te alătura PACT. Dacă vei considera că locul tău 
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este alături de noi, vei avea ocazia să semnezi o adeziune și vei continua să primești informațiile 
de mai sus. 

Cu prietenie,  
Echipa de Resurse Umane  
PACT pentru România” 

25. După epuizarea perioadei de acomodare de două luni, HR Ninja va transmite persoanei, fie o 
„Invitație” pentru a deveni  „Membru Simpatizant”, fie o „Invitație” de a deveni „Membru 
Asociat”.  

26. Invitația va fi anexată la e-mail și va respecta șablonul alăturat. Textul e-mail-ului este următorul:  
„Dragă Prenume Nume,  
Primește, te rugăm, anexat, rezultatul aplicației tale pentru a deveni membru PACT. 
Mulțumim pentru timpul acordat acestui proces.  
Cu prietenie,  
Echipa de Resurse Umane  
PACT pentru România” 

27. După transmiterea invitației, HR Ninja urmărește semnarea acesteia de către aplicant. 
28. În cazul în care, persoana devine „Membru Asociat”, poate intra în componența unui grup 

PACT.  
29. În cazul în care persoana devine „Membru Simpatizant”, poate transmite o nouă cerere pentru 

participare la dialog, pentru a deveni „Membru Asociat”, după un an calendaristic.  
30. În cazul în care persoana consideră că nu a fost evaluată în mod corect, poate solicita o motivare 

scrisă din partea Departamentului de Resurse Umane.  
31. Departamentul de Resurse Umane poate, dar nu are obligația de a răspunde pozitiv la această 

cerere.  
32. În cazul în care un membru cu drepturi depline PACT a redactat o recomandare pentru un 

potențial membru, aceasta poate depune o solicitare la CNEIA, care, după caz, poate da una 
dintre următoarele soluții:  
a) Instrucționarea Departamentului de Resurse Umane pentru a emite o motivare scrisă a 

invitației.  
b) Emiterea unei decizii de reorganizare a dialogului.  
c) Mentinerea deciziei.  

33. Solicitarea către CNEIA poate fi depusă o singură dată.  
34. Aplicarea deciziei CNEIA este obligatorie de îndată.  
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ACTIVITATEA PACT 

Cum se implică un membru PACT în comunitatea sa ?  

MEMBRU SIMPATIZANT  

35. Participă în mod activ la proiectele politice organizate de grupurile PACT.  
36. Promovează viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, programul politic si orice alte 

mesaje ale partidului.  
37. Comunică șă promovează calitatea sa de membru simpatizant PACT.  
38. Se informează în mod activ cu privire la acțiunile partidului.  
39. Poate solicita Departamentului de Resurse Umane, organizarea unui dialog, pentru obținerea 

calității de membru asociat.  

MEMBRU ASOCIAT  

40. Înființează un grup PACT sau se alătură unui grup PACT deja constituit;  
41. Propune grupului PACT din care face parte acțiuni politice pe care le consideră necesare;  
42. Se implică activ în proiectele politice ale grupului din care face parte, ca participant sau 

manager de proiect.  
43. Poate deveni membru cu drepturi depline.  

MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE  

44. Își asumă calitatea de facilitator în grupul din care face parte;  
45. Participă la lucrările Adunării Generale;  
46. Candidează sau este numit în funcții, conform statutului PACT;  
47. Candidează la alegerile locale, generale, prezidențiale și europarlamentare, conform grilei de 

implicare de mai jos;  
48. Beneficiază de sprijin și de consultanță din partea PACT atunci când drepturile și libertățile sale 

îi sunt încălcate de către terți (instituții și autorități publice, sau persoane fizice sau juridice de 
drept privat);  

Ce presupune statutul de membru PACT ?  

49. Să cunoască și să respecte viziunea, misiunea, valorile, scopul si obiectivele, Statutul și 
Programul politic al PACT;  

50. Să cunoască și să respecte Constituția și legile țării, Cartele și Tratatele internaționale ratificate 
de România și propriul juramânt.  

51. Să se plaseze în afara oricărui unui conflict de interese și să respecte codul etic al PACT;  
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52. Să respecte hotărârile luate de Adunarea Generală;  
53. Să dea dovadă de solidaritate și camaraderie față de ceilalți membri ai PACT, cât timp aceștia 

nu încalcă unul dintre documentele PACT;  
54. Să achite obligațiile financiare conform cu grila de mai jos: 

 

COTIZAȚIE 

TIP CUANTUM / PERIOADĂ OBSERVAȚII 

Membru simpatizant 0 lei  

Membru asociat 30 lei / lună 

Plata se realizează în prima zi de 

joi a fiecărei luni. 

Membru cu drepturi depline 50 lei / lună 

Consilier local sau județean 100 lei / lună 

Membru al Parlamentului 

României 
1000 lei / lună 

Membru al Parlamentului 

European 
2000 lei / lună 

Cum se pierde calitatea de membru PACT ? 

55. Orice membru al unui grup PACT care prin acțiunile sau declarațiile sale încalcă statutul, își 
pierde calitatea de membru al grupului PACT din care face parte – și, în consecință, calitatea 
de membru al PACT.  

56. Propunerea de retragere a calității de membru poate veni din partea oricărui membru al 
oricărui grup PACT care poate proba cu dovezi respectiva încălcare.  

57. Propunerea este înaintată grupului PACT din care face parte persoana acuzată.  
58. Odată ce propunerea și dovezile au fost primite, grupul constată necesitatea unui facilitator.  
59. Orice membru al acelui grup poate asuma voluntar rolul de facilitator.  
60. Activitățile politice ale grupului încetează până la formularea unei rezoluții finale.  
61. Singura activitate pe care grupul o desfășoară până la formularea rezoluției , este organizarea 

dezbaterii cu privire la excludere.  
62. Procedura de dezbatere este procedura parlamentară. (Regulile Robert)  
63. Organizarea dezbaterii este obligatorie, cu excepția cazului în care persoana acuzată consideră 

ea însăși că probele indică o încălcare.  
64. Obiectul dezbaterii nu îl reprezintă decizia „Dacă persoana respectivă trebuie exclusă sau nu” 

ci „Dacă dovezile primite indică sau nu o încălcare”.  
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65. Dacă, la finalul dezbaterii, persoana incriminată este singura care susține că dovezile nu indică 
o încălcare, grupul adoptă rezoluția de a-i retrage calitatea de membru respectivei persoane.  

66. Dacă cel puțin un alt membru este de acord cu persoana acuzată, se adoptă o rezoluție de 
menținere a calității de membru.  

67. Dezbaterea este publică pentru orice membru PACT.  
68. Rezoluția adoptată în urma dezbaterii este obligatorie pentru grupul PACT.  
69. În cazul în care persoana care a formulat propunerea de excludere, persoana care face subiectul 

excluderii sau orice alt membru care a luat parte la dezbatere, consideră că dezbaterea nu a 
respectat regulile prevăzute mai sus, aceasta poate cere CNEIA să discute propunerea de 
excludere.  

70. CNEIA se supune acelorași reguli de organizare a dezbaterii.  
71. Decizia CNEIA este definitivă.  
72. Persoana care a fost exclusă dintr-un grup PACT își pierde timp de un an dreptul de a deveni 

membru al unui grup PACT și pe cel de a înființa un grup PACT.  
73. După trecerea acestei perioade ea își recâștigă cele două drepturi, condiționat însă de acordul 

prealabil din partea CNEIA.  
74. Dacă o persoană este exclusă de două ori dintr-un grup PACT, ea își pierde definitiv dreptul 

de a deveni membru al unui grup și pe cel de a înființa un grup PACT.  
75. Persoanele care au făcut parte dintr-un grup PACT desființat își pierd pentru un an dreptul de 

a deveni membri ai vreunui grup PACT și dreptul de a înființa un grup PACT.  
76. După trecerea acestei perioade ele își recâștigă cele două drepturi, condiționat însă de acordul 

prealabil din partea CNEIA.  
77. Dacă o persoană care a făcut parte dintr-un grup desființat este exclusă dintr-un grup PACT 

sau este membră a unui grup PACT care este la rândul său desființat, ea își pierde definitiv 
dreptul de a deveni membru al unui grup PACT și pe cel de a înființa un grup PACT.  
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FLUX INDUCTION 

GENERALITĂȚI 
Un bun buddy PACT ajută un nou membru junior să se integreze și să înțeleagă modul de 
funcționare al organizației. Acesta îi ghidează pașii pentru a utiliza instrumentele online PACT, 
pentru a înțelege mai bine și transmite mai departe filosofia și doctrina PACT, de a participa la 
dezvoltarea organizației prin implicarea în minijob-uri și de a se alătura sau forma un nou grup 
PACT. 

APLICAȚII & PLATFORME 
 Lista grupurilor și paginilor de Facebook PACT 
 Tutorial pentru download aplicație Whatsapp pe telefonul mobil și intrarea pe fluxul de 

informatii. 
 Tutorial pentru download aplicație Skype pe telefonul mobil. 
 Tutorial pentru completarea profilului personal pe platforma pactpentruromania.ro 

FILOSOFIA PACT 
 Discuție pe tema filosofiei PACT: viziune, misiune, valori, principii. 
 PACT este singurul partid cu o doctrină pe care o respectă: scop, obiective, mijloace, 

program. 

ORGANIZAREA PACT 
 Metoda PACT 
 Manualul liderului local 

PRELUAREA INIȚIATIVEI 
 Toolkit MyPact 
 Formular inregistrare pact 
 Academia de Lideri PACT 

MINIJOBS 
Minijob-urile sunt mici activități pe care le întreprind pactiștii, cu scopul de a dezvolta 
intern, din punctul de vedere organizațional, PACT pentru România. Minijob-urile nu 
necesită pregătire politică avansată, sunt foarte importante pentru creșterea PACT, 
durează în medie 1 – 1,5 ore, sunt fie ocazionale fie repetitive și au avantajul de a 
oferi pactistului oportunitatea de a experimenta diverse arii funcționale înainte de 
alegerea unei careiere politice pe termen lung. 
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DENUMIRE MINIJOB DESCRIERE 
DURATA / 

RESPONSABIL 

 Raportul socio-
economic al unei 
localități din România. 

Completarea datelor sociale și economice ale unei 
localități, cu ajutorul instrumentelor online, în 
tabelul standard și transmiterea fișierului pe adresa 
database@pactpentruromania.ro  

~ 1,5 h 
Secretariat 
General 

 Raportul electoral al 
unei localități din 
România. 

Completarea istoricului electoral al unei localități, cu 
ajutorul instrumentelor online, în tabelul standard, și 
transmiterea fișierului pe adresa 
database@pactpentruromania.ro  

~ 2 h 
Secretariat 
General 

 Înscrierea unui pactist 
pe platformă. 

Convingerea unei persoane să se înscrie pe 
platforma pactpentruromania.ro la secțiunea „MĂ 
ABONEZ” pentru a primi newsletter periodic. 

~ 20 min 
Secretariat 
General 

 Raportul de media 
electronică a unei 
localități din România. 

Identificarea tuturor blogurilor, site-urilor de știri și 
opinii și a grupurilor de Facebook de știri dintr-o 
localitate sau regiune, completarea raportului în 
excell și transmiterea lui pe adresa 
biroupresa@pactpentruromania.ro  

~ 1h 
Birou Presă 

 Monitorizarea presei 
locale. 

Urmărirea săptămânală a presei locale dintr-o 
localitate sau județ și transmiterea link-urilor de 
interes sau aparițiilor PACT la adresa 
biroupresa@pactpentruromania.ro, pentru preluare 
pe fluxul de știri, transmiterea comunicate și 
includere în newsletter-ul PACT. 

~20 min 
Birou Presă 

 Share pe unul sau mai 
multe grupuri de FB. 

Distribuirea manuală a unor postări PACT pe pagini 
sau în grupuri locale. 

~ 2 min 
Social  
Media Ninja 

 Design materiale 
grafice. 

Implicarea în design de afișe, pliante, Facebook 
headers și altele, ori de câte ori este necesar, 
conform manualului de indentiate vizuală PACT, a 
strategiei de comunicare și sub coordonarea 
responsabilului. 

~ 2h 
Vicepreședinte 
Promo 

 Recrutarea unui 
pactist. 

Convingerea unui apropiat, prieten, membru al 
familiei, etc., de a se alătura la rândul său PACT, prin 
completarea formularului /fii-pactist, prin 
distribuirea linkului personal de recrutare. 

~ 45 min 
Vicepreședinte 
HR 

 Adoptarea unui 
parlamentar. 

Alegerea unui parlamentar, urmărirea activității 
acestuia și transmiterea unui raport lunar cu privire 
la pozițiile publice, inițiativele și votul acestuia la 
adresa biroupresa@pactpentruromania.ro  

~ 1 h 
Vicepreședinte 
Policy 
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 Realizarea listei ONG-
urilor dintr-o 
localitate 

Realizarea unui fișier excell cu lista ong-urilor din 
localitate, membrii acestora, specificul și datele de 
contact, și transmiterea sa la adresa 
database@pactpentruromania.ro  

~ 1 h 
Secretariat 
General 

 Address-book rural 

Identificarea datelor de contact ale celor mai 
importante personalități ale unei comune sau sat 
(profesori, preoți, medici, veterinari, etc.) și 
transmiterea lor la adresa secretariatului general.  

~ 3 h 
Secretariat 
General 

 Transferul Pagini Aurii 
dintr-o localitate pe 
format electronic 

Copierea numerelor de telefon, adresei și e-mail-
ului unei persoane fizice sau jurdice, dintr-o 
localitate, într-un tabel excell și transmiterea sa la 
adresa secretariat@pactpentruromania.ro  

~ 1 h 
Secretariat 
General 

 Fotografii și editare 
blog 
pactpentruromania.ro 

Adăugarea de fotografii în cadrul articolelor de pe 
blogul PACT în PRESĂ. 

~ 1 h 
Social Media 
Ninja 

 Actualizarea portal 
legislativ 
pactpentruromania.ro 

Adăugarea unei legi sau link către o lege pe 
portalul legislativ PACT. 

~ 30 min 
Vicepreședinte 
Policy 

 Verificare cross-links 
site 

Verificarea funcționării link-urilor de pe platforma 
pactpentruromania.ro și transmiterea de notificări la 
adresa secretariat@pactpentruromania.ro  

~ 1 h 
Responsabil 
SEO Site 

 Verificare și 
actualizare profile 
social-media PACT 

Consultarea mai multor profile PACT pe platforme 
sociale și verificarea concordanței cu strategia de 
comunicare în vigoare, a actualizării postărilor și 
existenței link-urilor către alte platforme similare. 
Transmiterea de notificări la adresa 
biroupresa@pactpentruromania.ro  

~ 1 h 
Social Media 
Ninja 

 Completarea hărții cu 
secții de votare dintr-
un oraș 

Adăugarea secțiilor de votare dintr-o comunitate pe 
harta secțiilor de votare PACT. 

~ 1 h 
Vicepreședinte 
Regional 
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ROLURI 

DESCRIEREA ROLULUI – VICEPREȘEDINTE RESURSE UMANE 
Persoana numită va fi responsabilă pentru adminstrarea procesului de onboarding.  

Responsabilități: 

- Asigură resursa umană necesară desfășurării activităților PACT. 
- Redactează și actualizează rolurile necesare desfășurării activităților PACT (JDs) 
- Analizează nevoile curente și viitoare de resurse umane în concordanță cu obiectivele pe 

termen scurt, mediu și lung și propune alocarea de resurse umane pe activitățile prioritare. 
- Actualizează criteriile de selecție pornind de la profilul membrului PACT. 
- Se asigură că selecția membrilor PACT are loc în concordanță cu filosofia PACT. 
- Actualizează, adaptează, optimizează procesul de onboarding și documentele constitutive. 
- Susține o atmosferă constructivă, orientează membrii pe diverse departamente sau arii 

funcționale, organizează activități de socializare. 
- Urmărește baza de date cu persoane „PROSPECT” și „SUPPORTER” de pe platforma PACT 

și administrează procesele în care personale cu aceste status-uri sunt implicate. 
- Implementează proceduri de măsurare și evaluare a rezultatelor activităților membrilor în 

cadrul PACT. 
- Coordonează activitatea HR Ninja și a membrilor Review Board. 
- Evaluează constant nevoia de pregătire, training și motivare în cadrul PACT. 
- Implementează un program de training și teambuilding. 
- Informează membrii PACT cu privire la oportunitățile de carieră, oportunitățile civice și politice 

și alte oportunități de implicare. 
- Răspunde de procesul de tranziție în cazul înlocuirii unei persoane cu o alta, pe același rol. 
- Construiește și administrează o echipă națională de traineri interni PACT, specializați pe 

livrarea de training-uri organizaționale. 
- Participă în calitate de advisor la organizarea campaniilor de recrutare, training intern și 

ACADEMIA DE LIDERI. 
- Creează, întreține, motivează și coordonează echipa de resurse umane a PACT. 
- Construiește „Welcome Kit” pentru membrii asociați. 

Relaționări: 

- Participă la ședințele Biroului Politic Național în calitate de vicepreședinte. 
- Susține ședințe săptămânale ale echipei de resurse umane, din cadrul B.A.N. 
- Colaborează cu Secretar General și Președinte PACT; 
- Coordonează activitatea B.A.N. – Echipa de HR. 
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Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte și sisteme de resurse umane. 
- Familiarizat cu traiectoria și procedurile de resurse umane PACT. 
- Familiarizat cu profilul membrului PACT. 
- Orientat spre lucrul cu oamenii, atenție la detalii și rigurozitate, abilități de comunicare în scris. 
- Absolvent al trainingului de resurse umane și review board. 
- Familiarizat cu concepte de planificare strategică și execuție. 
- Profil profesional în strânsă legătură cu sfera recrutării, evaluării, head-hunting, și resurse 

umane. 
- Experiență în mediul politic. 
- Abilități de comunicare avansate, atât la nivel de discurs cât și în scris, în limba română și 

engleză. 
- Abilități de networking, competențe interpersonale. 

Nivel implicare: 

- Part time. 
- Full-time după operaționalizarea sistemelor de resurse umane descrise mai sus. 
- Pactist cu drepturi depline. 
- Activitate 60% online pe platforma PACT și alte platforme de social media (FB, Twitter, etc.) 

precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Număr procese onboarding finalizate; 
- Timp mediu pentru finalizarea procesului de onboarding; 
- Rata de retenție a membrilor PACT cu procesul de onboarding finalizat. 
- Număr membri echipă de resurse umane. 
- Număr membri echipa națională de traineri. 
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DESCRIEREA ROLULUI – MEMBRU REVIEW BOARD 
Persoana numită va fi responsabilă pentru adminstrarea procesului de dialog cu aplicanții PACT.  

Responsabilități: 

- Dialogheză cu aplicanții PACT conform Ghidului de dialog. 
- Actualizează constant Ghidul de dialog. 
- Decide cu privire la transmiterea invitațiilor pentru a deveni membru asociat sau simpatizant. 

Relaționări: 

- Participă la ședințele echipei de HR din cadrul B.A.N. 
- Colaborează cu Vicepreședintele de Resurse Umane PACT; 
- Colaborează cu HR Ninja; 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte și sisteme de resurse umane. 
- Familiarizat cu traiectoria și procedurile de resurse umane PACT. 
- Familiarizat cu profilul membrului PACT. 
- Orientat spre lucrul cu oamenii, atenție la detalii și rigurozitate, abilități de comunicare în scris. 
- Absolvent al trainingului de resurse umane și review board. 
- Profil profesional în strânsă legătură cu sfera recrutării, evaluării, head-hunting, și resurse 

umane. 
- Experiență în mediul politic. 
- Abilități de comunicare avansate, atât la nivel de discurs cât și în scris, în limba română și 

engleză. 
- Abilități de networking, competențe interpersonale. 

Nivel implicare: 

- Part time. 
- Pactist cu drepturi depline. 
- Activitate 90% online pe platforma PACT și alte platforme de social media (FB, Twitter, etc.) 

precum și Skype Calls. 

KPI: 

- Număr dialoguri realizate; 
- Timp mediu pentru finalizarea pasului de dialog din cadrul traiectoriei „Recrutare continuă”  

*** 
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DESCRIEREA ROLULUI – HR NINJA 
Persoana numită va fi responsabilă pentru o parte din traiectoria de recrutare continuă, în cadrul 

echipei de resurse umane. Rolul este constituit din activități de suport pentru Vicepreședintele de 
Resurse Umane.  

Responsabilități: 

- Urmărește constant baza de date cu persoane „PROSPECT” de pe platformă. 
- Transmite mesaje persoanelor înscrise ca „PROSPECT” pentru ca acestea să se aboneze la 

corespondența PACT sau să devină membri. 
- Verifică traiectoria de recrutare și se asigură că persoanele care completează forumularul de 

orientare politică, finalizează procesul. 
- Centralizează persoanele care finalizează procesul de aplicare și transmite de pe broadcasterul 

ECHIPA DE HR, declarația de intenție. 
- Completează profilul de membru pe platformă pentru persoanele care au transmis adeziune. 
- Transmite Welcome-Kit după semnarea adeziunii. 

Relaționări: 

- Raportează la: Secretar General; face parte din departament: B.A.N. – Echipa de HR. 
- Colaborează cu Vicepreședinte Resurse Umane și alți HR Ninja. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de resurse umane. 
- Familiarizat cu traiectoria și procedurile de resurse umane PACT. 
- Familiarizat cu profilul membrului PACT. 
- Orientat spre lucrul cu oamenii, atenție la detalii și rigurozitate, abilități de comunicare în scris. 
- Absolvent al trainingului de resurse umane și review board. 

Nivel implicare: 

- Part time. Pactist cu drepturi depline. Activitate 90% online pe platforma PACT și alte platforme de social 
media (FB, Twitter, etc.) precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Număr transformări PROSPECT – SUPPORTER; număr aplicări finalizate; timp de la signup la 
membru, răspuns evaluare procedură onboarding. 

 
*** 
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DESCRIEREA ROLULUI – Recruiter 
Persoana numită va fi responsabilă pentru convingerea cât mai multor persoane să completeze 

formularul „Fii pactist” și să demareze traiectoria de Recrutare continuă  

Responsabilități: 

- Urmărește constant persoanele active pe rețelele de socializare Facebook, Linkedin și Twitter. 
- Urmărește rețelele de socializare și profesionale offline. 
- Susține training-uri How 2 recruit 4 PACT altor pactiști cu drepturi depline. 
- Contactează constant persoane din proximitate și le determină să se alăture PACT. 
- Utilizează modulul de recrutare de pe platforma PACT. 

Relaționări: 

- Raportează la: Secretar General; face parte din departament: B.A.N. – Echipa de HR. 
- Colaborează cu Vicepreședinte Resurse Umane HR Ninja, Review Board Members. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de resurse umane. 
- Familiarizat cu traiectoria și procedurile de resurse umane PACT. 
- Familiarizat cu profilul membrului PACT. 
- Abilități de vânzări. 
- Orientat spre lucrul cu oamenii, abilități de comunicare în scris. 
- Absolvent al trainingului de resurse umane, review board și how 2 recruit 4 PACT. 

Nivel implicare: 

- Part time. Pactist cu drepturi depline. Activitate 50% online pe platforma PACT și alte platforme de social 
media (FB, Twitter, etc.) precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Număr aplicări pe formularul „Fii PACTIST!” 
 

*** 
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DESCRIEREA ROLULUI – BUDDY 
Persoana numită va fi responsabilă pentru continuarea procedurii de onboarding după 

completarea profilului pe platforma PACT.  

Responsabilități: 

- Preia legătura cu persoanele care tocmai au devenit membri asociați. 
- Prezintă structura organizațională și modul de funcționare a PACT. 
- Prezintă traiectoriile de carieră posibile ale PACT. 
- Urmărește pașii din Manualul pentru Buddy PACT. 
- Alocă minijobs pentru membrii asociați PACT. 
- Aplică evaluări tip Belbin membrilor asociați PACT. 
- Comunică cu membrii asociați și conducerea PACT și face recomandări pentru alocarea de sarcini 

către membrii asociați. 
- Oferă suport membrului asociat pentru ca acesta să se alăture sau să înființene un nou grup. 

Relaționări: 

- Raportează la: Secretar General; face parte din departament: B.A.N. – Echipa de HR. 
- Colaborează cu Vicepreședinte Resurse Umane, B.P.N. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de resurse umane. 
- Familiarizat cu traiectoria și procedurile de resurse umane PACT. 
- Familiarizat cu profilul membrului PACT. 
- Abilități de management al oamenilor. 
- Orientat spre lucrul cu oamenii, abilități de comunicare în scris. 
- Absolvent al trainingului de resurse umane, review board și how 2 B a Buddy. 

Nivel implicare: 

- Part time. Pactist cu drepturi depline. Activitate 50% online pe platforma PACT și alte platforme de social 
media (FB, Twitter, etc.) precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Rata de retenție 
 

*** 
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DESCRIEREA ROLULUI – TRAINER PACT 
Persoana numită va fi responsabilă pentru susținerea de traininguri PACT pentru pactiști asociați 

sau cu drepturi depline, în sau în afara grupurilor din care aceștia fac parte.  

Responsabilități: 

- Susține training-uri parte a agendei naționale sau locale de training sau ocazional, la cerere. 
- Evaluează impactul training-urilor susținute. 
- Dezvoltă și adaptează training la realitățile organizaționale și politice. 

Relaționări: 

- Raportează la: Vicepreședinte Resurse Umane; face parte din departament: B.A.N. – Echipa de HR. 
- Colaborează cu Secretar General & B.P.N. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de resurse umane. 
- Familiarizat cu traiectoria și procedurile de resurse umane PACT. 
- Familiarizat cu profilul membrului PACT. 
- Abilități de prezentare și training. 
- Orientat spre lucrul cu oamenii, abilități de comunicare în scris. 
- Absolvent al trainingului de resurse umane, review board și T.O.T. 

Nivel implicare: 

- Part time. Pactist cu drepturi depline. Activitate 20% online pe platforma PACT și alte platforme de social 
media (FB, Twitter, etc.) precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Overal group performance – pe tema de training susținută. 
 

*** 
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DESCRIEREA ROLULUI – TREZORIER NAȚIONAL 
Persoana numită va fi responsabilă pentru strângrea și gestionarea cotizațiilor membrilor PACT. 

Responsabilități: 

- Implementează un sistem pentru strângerea cotizațiilor. 
- Realizează bugetul de funcționare PACT. 
- Urmărește achitarea cotizațiilor. 
- Utiliează instrumentele financiare disponibile pentru derularea operațiunilor de încasare a 

donațiilor și cotizațiilor. 
- Transmite tuturor membrilor PACT notificări cu privire la achitarea cotizației. 
- Construiește, împreună cu restul echipei de Management Financiar, strategia financiară și de 

fundraising a partidului și ia decizii strategice pentru asigurarea funcționării. 
- Repartizează resursele financiare ale partidului conform necesităților. 
- Întocmește documente financiar – contabile. 
- Deține controlul tuturor tranzacțiilor derulate de PACT. 
- Realizează informări periodice pentru Biroul Permanent Național, cu privire la situația 

financiară a partidului. 
- Răspunde de problemele financiare și juridice ale PACT. 
- Menține relația cu organismele specifice, cu atribuții în sectorul financiar: ANAF, AEP, Etc. 
- Supervizează procesul de bugetare și realizareae cash-flow-ului la nivelul proiectelor naționale. 
- Realizează un plan de pregătire a membrilor echipei financiare, în colaborare cu echipa de HR. 
- Asigură interdependența cu celelalte arii funcționale. 
- Asigură respectarea legislației pe aria sa. 
- Creează, întreține, motivează și coordonează echipa financiară a PACT. 

Relaționări 

- Subordonat Secretarului General PACT; 
- Participă la ședințele Biroului Administrativ Național. 
- Colaborează cu Vicepreședinte Financiar și Președinte PACT. 
- Colaborare matriceală: Vicepreședinte național financiar PACT; Trezorieri locali; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional financiar; retreat național strategic; academia de 

lideri, adunări generale. 
- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri pe teme financiare organizate de 

partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte și sisteme financiare, operare de plăți, payroll. 
- Familiarizat cu politicile financiare PACT. 
- Familiarizat cu noțiuni de contabilitate primară. 
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- Abilități de networking, competențe interpersonale. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 70% online pe platforma PACT și alte platforme de social media (FB, 
Twitter, etc.) precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Cash & Inkinds 
- Rata de încasare a cotizațiilor 

*** 

DESCRIEREA ROLULUI – FACILITATOR GRUP 
Persoana numită va fi responsabilă pentru facilitarea activităților desfășurate de grupuri PACT. 

Responsabilități: 

- Acordă consultanță grupurilor PACT pentru îndeplinirea criteriului de afiliere, conform 
„Instrucțiunilor de spart gheața” și coordonează campanii de strângere de semnături sau alte 
proiecte sau micro-proiecte locale. 

- Acordă consultanță grupurilor PACT cu privire la legislația specifică. 
- Facilitează organizarea proiectelor ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO. 
- Facilitează derularea ședințelor PACT, conform cu Regulile pentru ședințe eficiente,  

Manualului facilitatorului, Procedurii parlamentare R, Manualului de procedură locală și 
Ghidului pentru uzanțe și protocol PACT. 

- Oferă suport pentru organizarea micro-proiectelor ALPHABET. 
- Susține organizarea de evenimente INTRO-PACT. 
- Contribuie la împărțirea altor roluri PACT, în interiorul grupului facilitat. 
- Ține legătura (ne-exclusiv) cu Registrarul PACT sau cu alți pactiști membri ai unor structuri de 

suport pentru grupuri. 

Relaționări: 

- Colaborează cu membrii grupului facilitat și cu structurile de suport. 

Profil dezirabil: 

- Profil de lider local, absolvent al unei facultăți de profil (drept, științe politice, economie, etc.) 
pentru zona urbană, profil de organizator comunitar cu sau fără studii superioare pentru zona 
rurală. 

- Potențial candidat la alegerile locale, Consiliul Județean, Consiliul Local, Primărie. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 20% online pe platforma PACT și alte platforme de social media (FB, 
Twitter, etc.) precum și Skype Calls, 80% offline, teren. 

KPI:  

- Notorietate la nivel local 
- Voturi obținute în secțiile de vot arondate 

*** 

DESCRIEREA ROLULUI – MEMBRU GRUP PACT (pactist) 
Persoana acceptată sau membră a unui grup PACT va fi responsabilă de activitățile curente ale 

grupului PACT. 

Responsabilități: 
- Strânge, compilează, operează și gestionează date statistice socio-economice și/sau electorale 

despre comunitățile arondate grupului PACT sau PACT în general. 
- Identifică noi potențiali pactiști și îi direcționează către formularul de orientare politică. 
- Aplică pentru a deveni membru al Review Board PACT. 
- Participă la nivel național sau local la procesul de onboarding al membrilor, ca HR Ninja. 
- Adaugă probleme reale, evenimente locale sau politici la nivel local sau național pe platforma 

PACT. 
- Actualizează platforma cu proiecte civice și politice PACT. 
- Actualizează biblioteca legislativă PACT. 
- Participă la discuții și dezbateri pe tema doctrinei PACT. 
- Gestionează și moderează conturi de social-media. 
- Gestionează sau publică pe bloguri sau alte publicații. 
- Asumă roluri de MKT Wizard la nivel național sau local. 
- Asumă roluri de Buddy pentru persoane care aplică la PACT. 
- Pune în aplicare metoda PACT, promoveză PACT, candidează la funcții publice din partea 

PACT. 
- Asumă roluri de registrar PACT la nivel național sau local. 
- Participă la organizarea de micro-proiecte sau proiecte civice sau politice PACT. 
- Înființează francize PACT. 

Relaționări: 

- Colaborează cu alți membri ai grupurilor PACT; 
- Se subordonează conform ariei funcționale pe care o ocupă; 
- Participă la întâlnirile ariei funcționale și grupurilor din care face parte. 
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Profil dezirabil: 

- Aliniat filosofiei PACT. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 20% online pe platforma PACT și alte platforme de social media (FB, 
Twitter, etc.) precum și Skype Calls, 80% offline, teren. 

KPI:  
- Capita politic acumulat 

DESCRIEREA ROLULUI – PREȘEDINTE PACT 
Persoana aleasă va ocupa rolul de președinte local și va avea rolul de coordonare a comitetului 

local. 

Responsabilități: 
 Coordonează activitatea și ședințele comitetului local. 
 Organizează ședințele de partid și coordonează punerea în aplicare a planificării anuale, 

împreună cu pactiștii. 
 Construiește, împreună cu restul Comitetului Local, strategia pe termen lung a partidului. 
 Pregătește și supervizează organizarea ședințelor, seminariilor, conferințelor și tuturor 

adunărilor partidului la nivel local. 
 Pregătește delegațiile partidului la evenimentele naționale și internaționale. 
 Acordă consultanță pactiștilor pe subiecte diverse și mediază eventuale conflicte. 
 Îndeplinește toate obligațiile statutare ale Președintelui, la nivel local. 
 Urmărește, evaluează și redimensionează obiectivele generale pe termen lung ale partidului. 
 Reprezintă partidul la nivelul național PACT. 
 Menține relația cu autoritățile statului. 
 Supervizează întreaga activitate a Comitetului Local și a partidului. 
 Realizează un plan de pregătire general membrilor, în colaborare cu directorul de HR. 
 Asigură interdependența ariilor funcționale. 
 Asigură respectarea legislației. 
 Creează, întreține, motivează și coordonează echipa locală a PACT. 

Relaționări: 
- Subordonare: Adunarea generală 
- Colaborare matriceală: Președinte național PACT;  Președinți locali; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de partid, seminarul local 

de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional președinți; retreat național strategic; academia 

de lideri, adunări generale. 
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- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri pe teme politice organizate de 
partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 
- Leadership. Experiență politică. 
- Profil antreprenorial economic, social sau politic. 

Nivel implicare: 
- Part time. Activitate 30% online și 70% teren. 

KPI:  
- Număr voturi. 

*** 

DESCRIEREA ROLULUI – DIRECTOR ARIE FUNCȚIONALĂ 
Persoana aleasă va ocupa rolul de coordonare pentru una dintre ariile funcționale locale: 

dezvoltare, marketing politic, resurse umane, operațional. 

DIRECTOR DEZVOLTARE 

Responsabilități: 

 Utiliează instrumentele statistice disponibile pentru profilarea comunității locale. 
 Identifică și structurează modelul geografic al comunității locale: cartiere, cvartale, zone, arii 

de interes, etc. și construiește un model organizatoric corespunzător: grupuri de bloc, grupuri 
de cartier, grupuri tematice, ș.a. – împărțirea pe zone, necesar responsabili direcționali de 
zonă, necesar membri per / zonă, identificare moduri de abordare și probleme locale, etc. 

 Adună și analizează date și trage concluzii relevante cu privire la indicatori statistici socio-
economici ai comunității și fiecărei sub-comunități, pentru construirea unui program politic. 

 Construiește, împreună cu restul Comitetului Local, necesarul de resursă umană pentru 
câștigarea alegerilor conform modelului organizațional local precum și strategia locală de 
dezvoltare, în vederea câștigării alegerilor. 

 Adună și analizează date și trage concluzii relevante cu privire la indicatorii electorali ai 
comunității și fiecărei sub-comunități: pe secții de vot, pe grupuri de secții, pe localități și pe 
județ, pentru construirea unei strategii electorale. 

 Construiește împreună cu Președintele PACT construiește rapoarte calitative (fișe) cu privire la 
comunitățile analizate. 

 Realizează un plan de pregătire a membrilor echipei de dezvoltare, în colaborare cu directorul 
de HR. 

 Asigură respectarea legislației pe aria sa. 
 Creează, întreține, motivează și coordonează echipa locală de dezvoltare a PACT. 

Relaționări: 

- Subordonare: Președinte local PACT 
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- Colaborare matriceală: Vicepreședinte național dezvoltare PACT; Directori locali dezvoltare; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de planificare anuală, 

seminarul local de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional de dezvoltare; retreat funcțional operațional; 

retreat național strategic; academia de lideri, adunări generale. 
- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri de dezvoltare politică organizate de 

partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu lucrul cu cifre, statistici, word, excell, ppt. 
- Profil civic, sociologic, educație financiară. 
- Capacitate de analiză, experiență de coordonare a oamenilor. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 50% online pe diverse surse de informare și 50% pe teren, pentru 
informare directă. 

KPI:  

- Date disponibile și actualizate cu privire la jurisdicția locală a PACT, atât geografic cât și socio-
economic. 

- Model electoral local disponibil și actualizat. 

DIRECTOR MARKETING POLITIC 

Responsabilități: 

 Utiliează instrumentele de imagine disponibile pentru promovarea PACT la nivel local. 
 Organizează și asigură buna desfășurare a activităților de marketing politic ale PACT. 
 Construiește împreună cu restul Comitetului Local, necesarul de resursă umană a echipei de 

marketig și infrastructura necesară pentru transmiterea imaginii PACT precum și strategia locală 
de parteneriate în vederea obținerii de fonduri, in-kind și voturi pentru PACT. 

 Contribuie la redactarea și transmiterea de comunicate de presă și articole, alături de membrii 
echipei de comunicare. 

 Construiește, configurează și administrează site-ul local PACT, pagini și grupuri de FB, conturi 
de social media (Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, etc.) și alte canale de comunicare. 

 Administrează aplicația Google Analytics. 
 Administrează aplicații de cross-posting. 
 Administrează și actualizează baza de date a companiilor din jurisdicția respectivă a PACT. 
 Administrează și actualizează baza de date cu presa locală. 
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 Realizează direct sau cu ajutorul membrilor din echipa de marketing sau al colaboratorilor, 
materialele de promovare la nivel local, conform modelelor și manualului de identitate vizuală. 

 Realizează direct sau cu ajutorul membrilor din echipa financiară, kit-ul de vânzări al 
PACTpentruNumegrup. 

 Realizează un plan de pregătire a membrilor echipei de marketing, în colaborare cu directorul 
de HR. 

 Asigură respectarea legislației pe aria sa. 
 Creează, întreține, motivează și coordonează echipa locală de marketing politic a PACT. 

Relaționări: 

- Subordonare: Președinte local PACT 
- Colaborare matriceală: Vicepreședinte național marketing politic PACT; Directori locali 

marketing politic PACT; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de planificare anuală, 

seminarul local de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional de marketing politic; retreat național strategic; 

academia de lideri, adunări generale. 
- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri de marketing politic organizate de 

partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de marketing general și/sau marketing politic. 
- Familiarizat cu social-media. 
- Recomandate (dar nu obligatorii) aptitudini grafice, Adobe Photoshop, Corel Draw, Web-

design, etc. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 80% online. 

KPI:  

- Infrastructură IT, web, social media configurată și operațională. 
- Notorietate PACT în rândul presei locale și a constituenților. 

DIRECTOR RESURSE UMANE 

Responsabilități: 

 Utiliează instrumentele de resurse umane disponibile pentru recrutarea, pregătirea și retenția 
membrilor PACT. 
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 Asigură resursa umană necesară desfășurării activităților PACT. 
 Construiește împreună cu restul Comitetului Local, necesarul de resursă umană strategia de 

resurse umane și modelul organizațional local al PACT. 
 Redactează și actualizează rolurile necesare desfășurării activităților PACT, la nivel local, în 

funcție de modelul organizațional ales (JDs). 
 Analizează nevoile curente și viitoare de resurse umane în concordanță cu obiectivele pe 

termen scurt, mediu și lung și propune alocarea de resurse umane pe activitățile prioritare. 
 Actualizează criteriile de selecție pornind de la profilul membrului PACT. 
 Se asigură că selecția membrilor PACT are loc în concordanță cu filosofia PACT. 
 Actualizează, adaptează, optimizează procesul de onboarding la nivel local și documentele 

constitutive. 
 Susține o atmosferă constructivă, orientează membrii pe diverse departamente sau arii 

funcționale, organizează activități de socializare. 
 Implementează proceduri de măsurare și evaluare a rezultatelor activităților membrilor în 

cadrul PACT. 
 Coordonează activitatea HR Ninja și a membrilor Review Board. 
 Evaluează constant nevoia de pregătire, training și motivare în cadrul PACT. 
 Informează membrii PACT cu privire la oportunitățile de carieră, oportunitățile civice și politice 

și alte oportunități de implicare. 
 Răspunde de procesul de tranziție în cazul înlocuirii unei persoane cu o alta, pe același rol. 
 Coordonează campaniile de recrutare, și participă ca advisor la ACADEMIA DE LIDERI. 
 Construiește „Welcome Kit” pentru membrii asociați. 
 Organizează seminarul local de pregătire anuală și teambuilding-uri locale. 
 Implementează programul local de training, în și în afara seminarului. 
 Asigură respectarea legislației pe aria sa. 
 Creează, întreține, motivează și coordonează echipa de resurse umane locală a PACT. 

Relaționări: 

- Subordonare: Președinte local PACT 
- Colaborare matriceală: Vicepreședinte național resurse umane  PACT; Directori locali HR PACT; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de planificare anuală, 

seminarul local de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional de HR; retreat național strategic; academia de 

lideri, adunări generale. 
- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri de HR organizate de partidele 

europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de resurse umane. 
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- Vocație pentru lucrul cu oamenii. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 40% online, 60% offline. 

KPI:  

- Număr membri PACT; 
- Procent de acoperire cu resursă umană a modelului organizațional construit; 
- Rata de retenție a membrilor. 

DIRECTOR OPERAȚIONAL 

Responsabilități: 

 Utiliează instrumentele de management de proiect disponibile pentru construirea, organizarea 
sau coordonarea de proiecte locale sau naționale PACT. 

 Asigură toate informațiile necesare și baza de cunoștințe pentru organizarea proiectelor civice 
și politice PACT. 

 Redactează și actualizează, împreună cu restul Comitetului Local, necesarul de resursă umană, 
strategia locală de proiecte și modelul organizațional local al PACT, precum și strategiile și 
rolurile necesare organizării proiectelor PACT. 

 Participă alături de Directorul de HR la head-huntingul de coordonatori de proiecte locale. 
 Coordonează activitatea de management de proiect , la nivel local. 
 Oferă suport pactiștilor implicați în coordonarea și desfășurarea proiectelor, pentru 

planificarea activităților. 
 Coordonează activitatea managerilor interni de proiect. 
 Acordă consultanță coodonatorilor de proiect. 
 Realizează evaluarea post-proiect. 
 Organizează ședința locală de planificare anuală. 
 Actualizează permanent fișele de proiect. 
 Realizează un plan de pregătire a membrilor echipei operaționale, în colaborare cu directorul 

de HR. 
 Creează, întreține, motivează și coordonează echipa de proiecte locale a PACT. 

Relaționări: 

- Subordonare: Președinte local PACT 
- Colaborare matriceală: Vicepreședinte național proiecte PACT; Directori locali proiecte PACT; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de planificare anuală, 

seminarul local de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
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- Participare la nivel național: retreat funcțional de proiecte; retreat național strategic; academia 
de lideri, adunări generale. 

- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri de organizare comunitară 
organizate de partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de project management și community organizing. 
- Vocație pentru lucrul cu oamenii. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 20% online, 80% offline. 

KPI:  

- Reprezentativitatea PACT în cadrul comunităților și sub-comunităților locale. 
- Număr de proiecte organizate de pactiști sau externi cu sprijinul PACT. 

DESCRIEREA ROLULUI – TREZORIER LOCAL 
Persoana aleasă va ocupa rolul de trezorier local și va avea rolul de coordonator financiar. 

Responsabilități: 

 Utiliează instrumentele financiare disponibile pentru derularea operațiunilor de încasare a 
donațiilor și cotizațiilor. 

 Transmite tuturor membrilor PACT notificări cu privire la achitarea cotizației. 
 Construiește, împreună cu restul Comitetului Local, strategia financiară și de fundraising a 

partidului și ia decizii strategice pentru asigurarea funcționării. 
 Repartizează resursele financiare ale partidului conform necesităților. 
 Întocmește documente financiar – contabile. 
 Deține controlul tuturor tranzacțiilor derulate de PACT. 
 Realizează informări periodice pentru Comitetul Local, cu privire la situația financiară a 

partidului. 
 Răspunde de problemele financiare și juridice ale PACT. 
 Menține relația cu organismele specifice, cu atribuții în sectorul financiar: ANAF, AEP, Etc. 
 Supervizează procesul de bugetare și realizareae cash-flow-ului la nivelul proiectelor locale. 
 Realizează un plan de pregătire a membrilor echipei financiare, în colaborare cu directorul de 

HR. 
 Asigură interdependența cu celelalte arii funcționale. 
 Asigură respectarea legislației pe aria sa. 
 Creează, întreține, motivează și coordonează echipa locală financiară a PACT. 
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Relaționări: 

- Subordonare: Președinte local PACT 
- Colaborare matriceală: Vicepreședinte național financiar PACT; Trezorieri locali; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de planificare anuală, 

seminarul local de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional financiar; retreat național strategic; academia de 

lideri, adunări generale. 
- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri pe teme financiare organizate de 

partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte contabile și fundraising. 
- Profil antreprenorial. 
- Capacitate de analiză, experiență de coordonare a oamenilor. 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 50% online pe instrumente financiare și 50% teren. 

KPI:  

- Cash-flow 
*** 

DESCRIEREA ROLULUI – LIDER POLITICI LOCALE 
Persoanele ce ocupă roluL de lider politici locale, fac parte din bazinul de potențiali candidați 

la alegerile locale. 

Seller-recruiter (echipa de Dezvoltare) 
- Identifică persoane cheie din cartiere, cvartale sau alte subdiviziuni stabilite în cadrul strategiei 

de dezvoltare. 
- Prezintă PACT persoanelor cheie identificate, din punctul de vedere al platformei, doctrinei, 

proiectelor și celelalte oportunități de implicare. 
- Organizează prezentări INTRO-PACT și alte evenimente locale cu obiectivul de a recruta 

Samurai de cartier sau pactiști. 
- Asigură legătura dintre pactiștii din subdiviziunile comunitare și Comitetul Local. 
- Stabilește întâlniri cu lideri locali, antreprenori, ong-iști, activiști civici, sportivi, cetățeni, și orice 

alte persoane care ar putea deveni vectori locali PACT. 
- Utilizează kit-ul de vânzări PACT pentru a convinge cetățenii să voteze PACT, să se alăture 

PACT sau să doneze PACT. 
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Mkt Wizard (echipa de Marketing Politic) 
- Administrează unul sau mai multe conturi de social media. 
- Administrează pagina web și alte aplicații atașate. 
- Design materiale PACT. 
- Asigură suport Directorului de Marketing Politic. 

Review-board (echipa de HR) 
- Organizează procesul de evaluare a unui membru PACT. 
- Evaluează răspunsurile la întrebările din chestionarul de orientare politică pentru a evalua 

alinierea dintre valorile aplicantului și valorile PACT. 
- Susține dialogul evaluativ cu aplicantul. 
- Decide cu privire la invitarea membrului pentru a se alătura PACT. 

Trainer (echipa de HR) 
- Participă la training-uri livrate ce PACT pentru România. 
- Livrează training-uri PACT către pactiști, pe ariile funcționale de la nivel local: HR, financiar, 
marketing, operațional, dezvoltare ș.a.) 

HR Ninja (echipa de HR) 
- Asigură suport pentru on-boarding-ul pactiștilor. 
- Actualizează constant Onboarding Toolkit în funcție de practicile locale. 

Buddy (echipa de HR) 
- Asigură introducerea noilor membri în PACT, după finalizarea procesului de on-boarding. 
- Se asigură de alinierea membrilor cu privire la filosofia și celelalte elemente de cultură 

organizațională PACT. 
- Se asigură cu privire la o înțelegere aprofundată cu privire la modul de funcționare PACT, a 

noilor membri. 
- Oferă suport noilor membri pentru intrarea acestora într-una din echipele active la nivel local 

și asumarea unui rol în cadrul PACT. 

Registrar (echipa Operațional)  
- Urmărește înregistrarea grupurilor. 
- Actualizează constant webinariile disponibile pentru încurajarea grupurilor cu privire la îndeplinirea 

criteriului de afiliere. 
- Oferă suport grupurilor cu privire la îndeplinirea criteriului de afiliere. 
- Administrează baza de date și statusul grupurilor pe platforma pactpentruromania.ro 
- Actualizează constant webinariile disponibile pentru încurajarea grupurilor cu privire la îndeplinirea 

criteriului de competență. 
- Oferă suport grupurilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de competență, de asiduitate sau intrarea 

în franciza PACT. 

Samurai de cartier (echipa Operațional) 
- Organizează proiecte civice și politice PACT. 
- Angrenează cetățeni în proiectele civice și politice. 
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- Îndreaptă persoanele angrenate în proiecte înspre selleri-recruiteri, în vederea obținerii 
susținerii acestora din postura de votant, membru sau donator. 

Fundraiser (echipa Financiar) 
- Prospectează mediul local antreprenorial pentru identificarea de potențiali donatori. 
- Utilizează kit-ul de vânzări PACT pentru a prezenta partidul potențialilor donatori. 
- Organizează alături de colegi, evenimente de prezentare PACT. 

*** 

DESCRIEREA ROLULUI – LIDER POLITICI LOCALE 
Persoanele ce își asumă rolul de lideri de politici locale fac parte din bazinul de pactiști din 

rândul cărora se vor alege candidații la alegerile locale: Primar, Consilier Local, Consilier Județean. 

Responsabilități: 

- Realizează analize constante socio-economice, urbanistice și de altă natură, cu privire la 
comunitatea locală. 

- Utilizează în mod constant instrumente specifice pentru identificarea nevoilor cetățenilor, la 
nivel local. 

- Contribuie, sub coordonarea Președintelui PACT, la programul politic local al PACT. 
- Colaborează cu ceilalți pactiști și participă la proiecte civice și politice locale. 
- Formulează politici locale și le transformă în proiecte de hotărâri, petiții, inițiative cetățenești, 

interacționează cu instituțiile publice, depun sesizări și organizează alte activități în interesul 
cetățenilor. 

- Construiesc și mențin o imagine publică personală, prin luarea de poziții publice, transmiterea 
de comunicate de presă, participarea la emisiuni TV, menținerea unui blog sau vlog, a unei 
pagini personale de FB și alte instrumente similare. 

Relaționări: 

- Subordonare: Președinte local PACT 
- Colaborare matriceală: alți lideri de politici locale, corespunzători domeniului propriu de 

interes, Președinte PACT pentru România, Secretar General PACT pentru România; 
- Participare la nivel local: ședințele Comitetului Local, ședințele locale de politici publice, 

seminarul local de pregătire anuală, teambuilding local, seminarii de transfer; 
- Participare la nivel național: retreat funcțional pe politici publice; retreat național strategic; 

academia de lideri, adunări generale. 
- Participare la nivel internațional: evenimente și training-uri de politici publice organizate de 

partidele europene sau institutele la care se afiliază PACT. 

Profil dezirabil: 
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- Familiarizat cu concepte de drept, politici publice, științe politice, filosofie politică, stat de 
drept, doctrine politice. 

- Profil de lider local. Profil de persoană publică 

Nivel implicare: 

- Part time. Activitate 40% online, 60% teren. 

KPI:  

- Număr voturi. 
- Notorietate 

*** 

DESCRIEREA ROLULUI – MKT WIZARD 
Persoana numită va fi responsabilă pentru activități de marketing politic pe platformele online 

utilizate de PACT și de realizarea și utilizare materialelor de promovare offline.  

Responsabilități: 

- Urmărește respectarea manualului de identitate vizuală PACT pentru toate paginile de Facebook, 
conturile de social media și alte platforme online PACT. 

- Administrează, adaugă, elimină conținut și actualizează site-ul PACT, precum și paginile PACT de 
la nivel local. 

- Contribuie la design-ul site-urilor PACT. 
- Administrează aplicații de cross-posting. 
- Actualizează statusuri pe diverse conturi de social-media: Linked-in, Twitter, Instagram, Youtube. 
- Administrează blogurile și / sau vlogurile PACT. 
- Contribuie la definirea mesajului PACT. 
- Realizează animații și video-uri de promovare a PACT și/sau proiectelor PACT. 
- Realizează materiale și efecte PACT precum: mape, pliante, flyere-e, roll-up-uri, cărți de vizită, 

header-e pentru Facebook și altele asemenea. 
- Urmărește analize de trafic precum Google Analytics. 

Relaționări: 

- Raportează la: Secretar General; face parte din departament: B.A.N. – Echipa de MKT. 
- Colaborează cu Vicepreședinte Marketing și alți MKT Wizards. 

Profil dezirabil: 

- Familiarizat cu concepte de marketing politic. 
- Familiarizat cu mesajul PACT. 
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- Atenție la detalii și rigurozitate, abilități de comunicare în scris. 

Nivel implicare: 

- Part time. Pactist cu drepturi depline. Activitate 90% online pe platforma PACT și alte platforme de social 
media (FB, Twitter, etc.) precum și Skype Calls. 

KPI:  

- Trafic web. 
- Reach social-media. 
 

*** 

MANUAL DE PARTICIPARE LOCALĂ 

Dacă ai ajuns aici, esti interesat de un trai mai bun în România. 

 România s-a dezvoltat în ultimii 25 de ani, dar această dezvoltare, credem noi, a fost 
generată de românii obișnuiți, împreună, și nu de politicieni. România s-a dezvoltat în ciuda 
politicienilor și nu datorită lor. Dacă ai dubii că ar fi așa, răspunde la următoarele întrebări: 

 Crezi că statul te apără de abuzurile altora? 
 Crezi că statul cheltuie eficient banii pe care tu ii dai ? 
 Crezi că politicienii care conduc statul sunt cinstiți ? 
 Crezi că legile din România sunt bune și se aplică bine? 
 Crezi că statul îi reprezintă bine pe românii plecați la muncă în străinătate? 
 Crezi că statul român negociază eficient cu instituțiile Uniunii Europene sau cu alți parteneri 

externi, pentru ca tu să ai de câștigat? 
 Te simți reprezentat de stat? 
 Crezi că statul își dorește o economie de piață cu adevărat liberă și competitivă? 

 Dacă răspunsul la cel puțin una dintre întrebările de mai sus, este „NU”, atunci te rog să te 
gândești  și la următoarele: 

 Cum se numește parlamentarul sau europarlamentarul care te reprezintă? 
 Cum votează în Parlament, parlamentarul sau europarlamentarul care te reprezintă? 

 Dacă raspunsul la cel puțin una dintre întrebarile de mai sus este „NU ȘTIU”, atunci e 
momentul să afli mai multe. 

E momentul sa te implici! 

Cum? 
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Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici dacă, în apropiere de tine există un 
GRUP PACT. 

- Poți verifica asta înscriindu-te pe site-ul pactpentruromania.ro/inregistrare 
- După ce ai completat formularul, vei primi un e-mail cu datele de contact ale celui mai 

apropiat Grup Pact. 

Dar ce este un GRUP PACT? 

Un GRUP PACT este un grup de cetățeni implicați care fac lucruri 
pentru comunitatea lor. 

Ce poți face cu ajutorul unui Grup PACT? 

Cu ajutorul unui grup PACT, poți face următoarele trei lucruri: 

1. Poți găsi soluții la unele probleme din cartier, din oraș sau din sat. 
2. Poți găsi alți oameni care gândesc ca tine. 
3. Poți ajunge în funcții din care poți schimba lucrurile pentru comunitatea ta: 

- Consilier local sau județean 
- Primar 
- Euro-parlamentar sau parlamentar 

Ce face un Grup PACT? 

În mod curent, un grup PACT organizează întâlniri la care se dezbat probleme locale sau 
probleme naționale. 

- Problemele locale pot fi: curățenia, locurile de parcare, traficul, condițiile de locuire,  
funcționarea birourilor de relații publice, etc. 

- Problemele naționale pot fi: autostrăzile, justiția, locurile de muncă, românii plecați în 
străinătate, sărăcia în mediul rural, etc. 

- Întâlnirile se organizează în parc, la o cafenea, intr-un spațiu oferit de unul dintre membrii 
grupului sau în alt loc potrivit pentru respectiva activitate. 

- Pentru a fi anunțat când se organizează o întâlnire, trebuie să te înscrii pe site. 
- Și tu poți stabili un subiect de discuții la aceste întâlniri. 
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Care este metoda PACT? (exemplu) 

Pasul 1: Membrii grupului PACT adună toate ideile venite de la participanți, înscriu problemele 
acestora într-o bază de date și le transmit unei echipe de specialiști în politici publice. 
Pasul 2: Specialiștii PACT îi ajută să redacteze o serie de documente pe care le transmit instituțiilor 
statului, care au obligația să răspundă conform legii 544/2001. 
Pasul 3: Apoi, în funcție de răspuns, pactiștii redactează propuneri de modificări ale legilor sau de 
funcționare a instituțiilor, pe care le adună într-o adresă oficială. 
Pasul 4: Adresa oficială o transmit Grupurilor PACT și parlamentarilor, dar și presei, patronatelor, 
sindicatelor și tuturor celor care pot forța instituțiile să funcționeze mai bine. 

Iar la alegeri, membrii grupului PACT se pot înscrie pe liste pentru a 
ocupa o funcție. 

Poți începe de azi. 

DECI, DACĂ AI O PROBLEMĂ PE CARE VREI SĂ O REZOLVI, IAR STATUL NU ÎȚI 

APĂRĂ DREPTURILE, PRIMUL LUCRU PE CARE TREBUIE SĂ ÎL FACI ESTE SĂ CAUȚI UN 

GRUP PACT. 

Daca nu există, în apropierea ta, un Grup PACT, poți crea unul. 

Un grup PACT se poate crea foarte simplu: 

1. Te înscrii pe site. 
2. Găsești alți doi prieteni, cunoscuți, membri ai familiei, vecini sau colegi care sunt, la rândul 

lor, sunt interesați să schimbe ceva în comunitatea voastră. 
3. După înscrierea pe site, veți primi, în format electronic principiile și regulile după care se 

ghidează orice pactist. 
4. Dacă ești de acord cu principiile și regulile noastre, poți aplica să devii pactist. 
5. Pentru asta, trebuie să completezi chestionarul online, pe care il găsești aici. 
6. După completarea chestionarului vei fi contactat de un membru PACT pentru a finaliza 

procedura de înregistrare a grupului. 
7. Odată grupul înregistrat, veți avea acces la următoarele resurse: 

- Rețeaua PACT – o platformă online unde poți contacta sau discuta cu alți pactiști din 
România sau din străinătate și unde poți găsi soluții la problemele pe care vrei să le 
rezolvi. 

- Fișe de proiect – cu ajutorul cărora înveți cum se organizează întâlniri eficiente sau alte 
proiecte. 

- Academia de Lideri PACT - Training-uri gratuite de la unii dintre cei mai buni specialiști 
din țară, cu ajutorul cărora iți poți dezvolta unele competențe care te vor ajuta și în viața 
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personală și în viața profesională: fund-raising, public speaking, personal branding, 
administrarea paginilor de facebook, etc. 

- Training-uri contra cost – dacă vrei să aprofundezi unele teme. 
- Materiale grafice pentru organizarea tuturor evenimentelor – fluturași, ecusoane, 

broșuri, etc. 
- Suport și consultanță gratuită despre cum se administrează și cum se dezvoltă un grup. 
- Bibliotecă online de legislație – legile care te interesează, grupate pentru a nu fi nevoit 

să cauți mereu pe Google. 

 Procedura de creare a grupului este foarte rapidă. După ce ai inregistrat grupul, te poți apuca imediat 
de treabă, utilizând din plin resursele de mai sus. 

Cum functioneaza un grup PACT ? 
 Pentru a rezolva probleme, ai nevoie de oameni. Pentru a rezolva unele probleme care te 
deranjează, trebuie ca problemele acelea să îi deranjeze și pe alții. Doar astfel, vor veni alături de 
tine, să te ajute. De aceea, primul pas este să faci, alături de ceilalți doi (sau mai mulți) membri din 
grup, o listă cu 5 probleme pe care vrei să le rezolvi la tine în cartier, la tine în sat sau în oraș. 

 În acest moment, în care ai identificat primii membri și primele 5 probleme, grupul tău este 
deja un Grup de Inițiativă. 

 Misiunea principală a grupului de inițiativă este să îi anunțe pe ceilalți că el există și care 
sunt problemele pe care dorește să le rezolve. Pactiștii din alte grupuri PACT, cât și cei care oferă 
susținere grupurilor PACT, te vor ajuta să devii cunoscut și, dacă dorești, să aduci și alți membri în 
grupul tău. 

După ce ai devenit cunoscut în comunitatea ta, ești pregătit să participi la primele tale 
training-uri. 

Training-urile durează două zile (de vineri seara până duminică la prânz) și se organizează la 
București. Acolo vei invăța: 

- Cum să devii un lider? 
- Cum convingi oamenii să ți se alăture? 
- Cum se organizează un eveniment? 
- Cum obții bani de la sponsori? 
- Cum faci o campanie de promovare? 
- Cum organizezi o echipă? 

 Odată ce ai participat la training, alături de ceilalți membri ai grupului, deveniți un Grup 
Activ, adică puteți începe să puneți în aplicare ceea ce ați învățat și totodată, să rezolvați probleme, 
îmbunătățind viețile voastre și ale semenilor voștri organizând proiecte. 
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 După primele trei proiecte realizate, grupul tău devine automat Grup cu Drepturi Depline, 
iar membrii grupului, câștigă titlul și insigna de pactist și pot candida la următoarele alegeri pe 
listele PACT. 

 NOTA BENE: Grupurile PACT pot fi inființate și de români din afara țării. Grupul PACT 
este o metodă foarte eficientă pentru românii plecați în străinătate, să fie mereu la curent cu 
ceea ce se întâmplă în țară. 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LOCALĂ 

FILIALA 
 

1. Unitatea organizatorică de bază a partidului o constituie „GRUPUL PACT”.  
2. Un grup pact se organizează pe o jurisdicție predefinită, la propria alegere. 
3. Grupurile pot fi: 

a. Geografice – la nivel de cartier, secție de votare, sat, comună, oraș, sector, județ, municipiu, sau o 

combinație a acestora (cartier + sat lipit de oraș – acolo unde orașele au „înghițit” un sat alăturat, 

etc. 

b. Tematice – la nivelul unei grupe de constituenți – expertiza sau arii de interes. 

4. Un grup PACT poate avea minim 3 membri si un numar de membri egal cu maxim 1% dintre constituenții 

afiliați (arondați acelui grup), în cazul grupurilor cu jurisdicție geografică și un număr nelimitat de membri 

în cazul grupurilor tematice.  

5. Constituenții afiliați sunt cetățenii cu drept de vot din jurisdicția aleasă de către grup. 

ZONA ELECTORALĂ 
 

6. Mai multe grupuri PACT se pot organiza într-o zonă electorală PACT, coordonat de un Comitet Zonal 

PACT. 

7. Activitatea Comitetelor Zonale PACT este susținută de catre Comitetul Național care are funcție de 

supleant în cazul în care un grup PACT nu este afiliat altei zone. 

CINE POATE INFIINȚA UN GRUP PACT ? 
 

8. Un grup PACT poate fi format doar de către membri PACT. 
9. De aceea, pentru a forma un grup PACT, persoanele care doresc acest lucru trebuie ca, inițial, să devină 

membri PACT, cu statutul de ”membru asociat”. 
10. După ce au obținut calitatea de membru asociat PACT, acestea pot înființa un grup PACT. 
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CUM SE ÎNFIINȚEAZĂ UN GRUP PACT ? 
 

11. Pentru a înființa un grup PACT, persoanele care detin calitatea de membru asociat și doresc înființarea 

grupului trebuie să semneze următoarele: 

a. Declarație solemnă de adeziune la filosofia, viziunea, misiunea, valorile, scopul si obiectivele PACT. 

– document standard.  

b. Acord cu Cartele și Tratatele ratificate de România în materie de drepturi ale omului. 

c. Acceptare de respectare a Statutului Partidului. 

d. Asumare a codului etic al PACT. 

e. Juramant de credință patriei – textul consacrat. 

12. Elementele de mai sus vor fi parte a unui singur document, denumit în continuare „Carta Grupului” 

13. Dacă grupul PACT este înființat de persoane care au deja calitatea de membri cu drepturi depline, pentru 

a fi recunoscut ca un grup de inițiativă, este necesar ca persoanele care doresc constituirea acestuia să 

facă o solicitare la adresa grupuri@pactpentruromania.ro . 

14. Carta trebuie semnată de membrii fondatori ai grupului ai grupului. Ea se păstrează în registrul electronic 

al PACT.  

15. Carta va conține și solicitarea de stabilire a jurisdicției grupului respectiv. 

16. Carta este trimisă la adresa grupuri@pactpentruromania.ro unde Secretariatul General o arhivează în 

registrul electronic PACT. 

17. Alocarea unei jurisdicții va avea loc astfel: 

a. Grupul PACT va alege, cu ajutorul unei platforme online, una dintre jurisdictiile neafiliate în acel 

moment. 

b. Comitetul Zonal ia act și arhivează solicitarea. În acel moment, grupul respectiv obtine statutul de 

Grup de Inițiativă. 

c. Grupul de Inițiativă este un grup PACT care trebuie să îndeplinească criteriul de afiliere descris mai 

jos.) 

d. În cazul în care, din motive locale, un grup solicită afilierea unei o jurisdicții deja afiliată unui alt 

grup, Comitetul Zonal notifică alte Grupuri PACT și stabileste o procedură de mediere, împărtire 

sau reorganizare a jurisdicției. 

e. Medierea, împartirea sau reorganizarea jurisdicției se realizează cu acordul tuturor grupurilor deja 

aflate în acea jurisdictie. 
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f. În cazul în care, în urma acestei proceduri, nu se ajunge la un consens, grupul respectiv nu se 

constituie sub jurisdicția solicitată și poate depune o nouă solicitare. 

g. În cazul în care, în urma acestei proceduri, se obține consensul cu celelalte grupuri, grupul nou 

creat obține certificarea de grup de inițiativă. 

18. Odată format, un grup PACT își dă un nume, pentru a putea fi identificat. (De exemplu: PACT PENTRU 

(nume cartier), PACT PENTRU BOLINTIN, PACT PENTRU COPIII NOȘTRI, PACT PENTRU AUTOSTRADĂ 

etc..)  

19. Denumirea grupului PACT se evaluează de către Comitetul Zonal pentru respectarea Statutului și 

documentelor suport PACT și se aprobă de către acesta. 

20. Respingerea unei denumiri solicitate de un grup PACT se motivează cu prevederea regulamentară pe care 

acea solicitare o încalcă.   

21. Fiecare grup PACT are dreptul de a decide dacă dorește să fie un grup dinamic (care acceptă membri noi) 

sau unul static. Grupurile cu un numar de membri egal cu 1% din constituentii afiliati, sunt, prin definiție, 

grupuri statice.  

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN GRUP PACT ? 
 

22. Un grup PACT este o structură auto-guvernabilă și independentă, atât timp cât respectă statutul PACT. 

23. Un grup PACT nu este o organizație ierarhică. Toți membrii unui grup PACT sunt egali între ei. Nu există 

lider de grup. 

24. O persoană poate face parte din maxim un grup cu jurisdicție geografică și din oricâte grupuri fără 

jurisdicție tematică. 

25. Dacă un grup PACT pierde membri și ajunge astfel să fie compus din mai puțin de 3 persoane, poate alege 

fie să se dizolve fie să accepte membri din alte grupuri. În acest din urmă caz, grupul are dreptul să decidă 

dacă noii membri sunt permanenți sau doar temporari – până când grupul în cauză va găsi membri noi, dar 

nu mai târziu de 3 luni. 

26. Fiecare grup PACT își stabilește strategia și acțiunile pe care dorește să le desfășoare în anul următor, în 

concordanță cu Statutul PACT și transmite acest plan Comitetului Zonal până în luna august a anului 

respectiv. 
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27. Grupurile PACT vor include în strategia și acțiunile planificate, următoarele elemente: 

- Plan intern (dezvoltare umană, logistică și financiară) 

- Plan extern (dezvoltare umană, politici publice, comunicare) 

28. Un grup PACT organizează activități independente pe următoarele trei direcții și doar în cadrul jurisdicției 

certificate: 

i. Proiecte politice 

ii. Marketing politic 

iii. Resurse umane 

29. PROIECTE POLITICE 

- Consultări publice cu privire la deciziile de pe ordinea de zi a organismelor deliberative: Consilii, 

Parlament Național, Parlament European, Adunarea Generală a ONU, etc. 

- Dezbateri publice cu privire la bugetele locale și naționale din anul următor. 

- Audieri publice cu privire la probleme de interes pentru comunitate. 

- Campanii de strângere de semnături pentru petiții ce promovează una dintre inițiativele PACT 

- Conferințe publice PACT. 

- Alte proiecte cu specific local la alegere, după obtinerea statutului de grup cu drepturi depline. 

- Redactarea de documente pentru promovarea de politici publice, construite în urma evenimentelor de 

mai sus. 

Pentru organizarea proiectelor politice se vor utiliza fișele de proiect disponibile în biblioteca online a 

partidului. 

30. MARKETING POLITIC 

- Campanii de distribuire de materiale de informare în format fizic. 

- Administrarea unui site și / sau pagini de social media. 

- Campanii de distribuire de scrisori. 

- Campanii de distribuire de mesaje e-mail sau SMS. 

- Campanii de apeluri telefonice robotizate. 

- Campanii de presă. 

- Sondaje de opinie. 

- Studii ce conțin analize ale politicilor publice, cercetări și analize prospective. 

- Alte campanii de PR cu specific local, la alegere, dupa obtinerea statutului de grup cu drepturi depline. 

- Conferinte organizate de formațiuni politice sau apolitice partenere. 
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31. Pentru organizarea proiectelor de marketing, se vor respecta toate prevederile manualului de imagine și 

se vor utiliza doar materiale disponibile in biblioteca online a partidului.  

32. RESURSE UMANE 

- Organizarea de prezentări de partid cu scopul de atragere de membri simpatizanți. 

- Organizarea de campanii de recrutare. 

- Organizarea de centre de evaluare a competentelor. 

- Organizarea de seminarii și training-uri de pregătire a membrilor de partid. 

- Organizarea de conferințe funcționale cu alte grupuri PACT. 

- Organizarea de team-building-uri. 

33. Orice membru al unui grup PACT are dreptul să propună acțiuni celorlalți membri ai grupului. 

34. Un membru al unui grup nu poate face propuneri de acțiune decât grupului din care face parte. 

35. Doar grupurile pot face propuneri de colaborare altor grupuri. 

36. Odată ce o propunere a fost făcută, se constată necesitatea unui facilitator. 

37. Orice membru al acelui grup poate asuma voluntar statutul de facilitator. Imediat ce a asumat acest rol, 

facilitatorul verifică dacă propunerea este concordantă cu documentele constitutive PACT și îi întreabă pe 

membrii grupului dacă există obiecții față de propunerea respectivă. 

38. Dacă nu există obiecții, propunerea este aprobată. 

39. Dacă există obiecții, sau dacă facilitatorul a constatat neconcordanțe între propunere și Statutul PACT sau 

alte documente constitutive, stabilește în acord cu ceilalți membri ai grupului, o dezbatere care să aibă loc 

în cel mai scurt timp posibil. 

40. În cazul în care dezbaterea are loc din motiv că facilitatorul a constatat neconcordanțe între propunere și 

Statutul PACT, la dezbatere se va recuza din calitatea de facilitator și se va aștepta asumarea rolului de 

facilitator al dezbaterii, de către un alt membru. 

41. Procedura de dezbatere este procedura parlamentara. (Robert’s Rules) 

42. Dezbaterea este publică pentru orice membru PACT. 

43. Pe tot parcursul dezbaterii, persoana care a făcut propunerea are dreptul de a o retrage, caz în care 

dezbaterea ia sfârșit. 

44. Propunerea rezultată în urma medierii este adoptată și devine obligatorie pentru grupul PACT care a 

adoptat-o. 

45. Dacă, în urma medierii, nu se ajunge la un acord, propunerea este respinsă. 
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46. Facilitatorul are obligația de a rezuma dezbaterea, medierea și rezultatul medierii într-un document public. 

Dacă propunerea a fost adoptată fără dezbatere, pentru că nu a existat nici o obiecție la adresa ei, 

facilitatorul are obligația de a nota acest lucru într-un document public. 

CUM EVOLUEAZA UN GRUP PACT? 
 

47. Un grup PACT poate funcționa cu statutul de Grup de Inițiativă, timp de maxim 4 luni. 

48. Pentru obținerea statutului de Grup Afiliat PACT, grupul trebuie ca, cel târziu la terminarea aceastei  

perioade să demareze procedurile pentru îndeplinirea criteriului de afiliere sau de a se desființa. 

49. Un grup poate funcționa cu statutul de Grup Afiliat PACT pe perioadă nedeterminată. 

50. Un grup cu statut de Grup Afiliat PACT organizează doar activități de lărgire a bazei de constituenți și de 

construire a strategiei externe.  

51. Organizarea activităților independente descrise mai sus se va realiza după îndeplinirea, de către grupul 

afiliat, a criteriului de competență. 

52. După îndeplinirea criteriului de competență, grupul obține statutul de Grup Activ PACT. 

53. Un grup activ PACT organizează, în mod independent, proiecte politice dintre cele descrise mai sus, sau 

un alt proiect din biblioteca partidului. 

54. Organizarea altor proiecte, în mod independent, care nu sunt incluse în biblioteca partidului, se va realiza 

după îndeplinirea criteriului de asiduitate, și obținerea statutului de  Grup cu Drepturi Depline PACT. 

55. CRITERIUL DE AFILIERE: 

Un grup PACT își va constitui, cu ajutorul Comitetului Zonal și a celorlalte resurse puse la dispoziție de către 

PACT, baza minimă de constituenți, reprezentând un număr de contacte ale electoratului din jurisdicția 

respectivă. (+e-mail / numere de telefon, echivalent cu minim 1% din listele electorale din acea jurisdicție – dar 

nu mai puțin de numărul de contacte stabilit de lege) 

Pentru înregistrarea grupului de inițiativă va exista o taxă de înregistrare stabilită de către Comitetul 

Național, care nu va depăși 1 RON * numărul de constituenți din jurisdicția solicitată. Întreaga taxă va fi utilizată 

de către grupul de inițiativă pentru administrarea procesului de strângere de contacte, pe urmatoarele capitole 

de cheltuieli: 

a. Pliante de informare. 

b. Administrarea aplicației web pentru construirea bazei de date. 

c. Sponsorizarea paginilor de social media sau alte cheltuieli de promovare. 
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56. CRITERIUL DE COMPETENTA 

Pentru a deveni un grup PACT cu statut Activ, membrii acestuia trebuie să participe la seminariile de 

pregătire, organizate periodic de către un Comitet Zonal sau de către Comitetul Național. Aceste seminarii 

transferă cunoștinte despre: 

a. Filosofie și cultură organizațională; 

b. Dezvoltare umană; 

c. Leadership; 

d. Comunicare internă; 

e. Facilitare și vorbire în public; 

f. Managementul proiectelor; 

g. Managementul marketingului politic; 

h. Managementul resurselor umane; 

i. Managementul crizelor; 

j. Legislație. 

Seminariile se organizează la sediul partidului sau într-o sală stabilită de organizator și vor fi comunicate de 

către organizator cu minim 10 zile înainte de desfățurare. Seminariile conțin o parte teoretică și o parte practică. 

Partea practică presupune organizarea, de catre participanți a unui proiect standard pus la dispoziție de către 

Comitetul Zonal, care să atingă fiecare arie funcțională (politici publice, marketing politic, resurse umane) 

 CRITERIUL DE ASIDUITATE 

Un grup activ PACT are acces la resurse puse la dispozitia sa de catre Comitetul Național, pentru organizarea 

de activități pe fiecare arie funcțională, trimestrial. 

După trei trimestre consecutive în care a fost atins criteriul de asiduitate, orice grup activ devine Grup cu 

Drepturi Depline. 
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CUM INTERACȚIONEAZĂ ÎNTRE ELE GRUPURILE PACT ? 
 

57. Fiecare grup este egal în drepturi cu oricare alt grup. 

58. Orice grup PACT poate face propuneri de colaborare oricărui alt grup PACT, sau unui număr oricât de 

mare de grupuri PACT, pe un anumit proiect sau pe o serie de proiecte. Grupurile respective au dreptul 

să accepte sau să respingă propunerea. 

59. Niciun grup PACT și niciun număr de grupuri PACT nu poate interzice unui grup PACT să desfășoare 

acțiunile pe care dorește să le desfășoare dacă respectă toate prevederile documentelor constitutive 

PACT. 

60. Orice propunere pe care un grup PACT o face oricărui alt grup PACT, unui număr de grupuri PACT sau 

întregii rețele PACT este dezbătută și adoptată sau respinsă după regulile precizate mai sus. 

61. Dacă o propunere pe care un grup PACT o face mai multor grupuri PACT sau întregii rețele PACT este 

adoptată de unele grupuri și respinsă de altele, ea devine obligatorie pentru toate grupurile care au 

adoptat-o. Medierea între grupurile care au adoptat propunerea și cele care au respins-o este posibilă 

doar dacă este cerută de una dintre părți. 

DESFIINȚAREA UNUI GRUP PACT 
 

62. Orice grup PACT care prin hotărârile adoptate încalcă unul dintre documentele constitutive PACT este 

desființat. 

63. Propunerea de desființare poate veni din partea oricărui grup PACT cu drepturi depline și este adresată 

oricărui grup PACT cu drepturi depline - terț. Dacă acest din urmă grup respinge cererea, grupul care a 

înaintat-o trage la sorți un alt grup cu drepturi depline PACT. Acesta din urmă nu are dreptul de a respinge 

cererea. 

64. Grupul PACT incriminat trage la sorți un membru care să-l reprezinte în dezbatere, situație în care persoana 

respectivă devine membru temporar al grupului PACT în care se discută propunerea de desființare. 

65. Restul procedurilor decurg la fel ca în cazul propunerii de excludere a unui membru. 

*** 
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CARTA 

PACT pentru ROMÂNIA 
 

Prezenta cartă certifică înregistrarea unui grup PACT format din următorii pactiști: 

Nr. 
Crt. 

Prenume NUME 
ID membru platforma 

pactpentruromania.ro18 
Semnături 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.19    
 
Grupul care se înființează este un grup alege 
 
Denumirea grupului PACT va fi de 
 
În cazul în care grupul înființat este geografic, descrie mai jos jurisdicția predefinită: secțiile de 
votare, cartierele, orașele, satele, comunele arondate. În cazul în care grupul înființat este unul 
tematic, descrie mai jos expertiza, ariile de interes sau alte caracteristici ale constituenților 
grupului. 

  
                                                   
18 Ai primit ID-ul unic din registrul national al membrilor în mailul de confirmare a primirii adeziunii tale. 
19 PACT recomandă, dar nu impune, un număr de 10 membri la înființarea unui grup. Numărul minim necesar de 
pactiști pentru formarea unui grup este de 3. 

PACT pentru  
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Datele de înregistrare ale grupului 
 
Număr alegători afiliați20:  
Grupul21 este unul dinamic 
Adresa completă de corespondență a 
grupului: 

 

Adresa web solicitată a grupului (particula)  .pactpentruromania.ro 
Adresa de e-mail solicitată a grupului 
(particula) 

 @pactpentruromania.ro 

Pagina de Facebook solicitată a grupului www.facebook.com/
pactpentru 

 

Numele pactistului din grup care administrează pagina web și de 
Facebook 

 

Data oficială de înregistrare: 8/1/2017 
 

☒ Toți pactiștii enumerați mai sus dețin cel puțin calitatea de membru junior PACT, certificând 
astfel faptul că grupul înregistrat a aderat la filosofia, viziunea, misiunea, valorile, principiile, scopul, 
obiectivele și programul PACT, este de acord cu Cartele și Tratatele ratificate de România, acceptă 
și respectă Statutul partidului și documentele suport, își asumă codul etic al PACT și a depus un 
jurământ de credință României. 

Completează toate câmpurile, tipărește și semnează acest document și transmite-l scanat la adresa echipei de 
dezvoltare organizațională de pe ultima pagină. 

  

                                                   
20 Se completează numărul de alegători afiliați în cadrul jurisdicției alese, conform datelor BEC și Autorității Electorale 
Permanente (date disponibile online și la http://www.roaep.ro/ ). 
21 Static = număr fix de membri. Dinamic = număr de membri variabil. Grupul acceptă alți membri. Grupul poate 
modifica structura ori de câte ori dorește. 
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INSTRUCȚIUNI DE SPART GHEAȚA 

„Felicitări pentru înregistrarea grupului. Să trecem la treabă!” 

Prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească un partid pentru a participa la alegeri este strângerea de 
semnături. Legea spune că fiecare partid trebuie să depună un număr de semnături egal cu 1% din numărul 
alegătorilor înscriși pe listele permanente. 

 

Noi denumim un grup care a reușit să strângă acest număr de semnături 

un grup PACT afiliat, adică un grup care deține capacitatea organizatorică 
de a înscrie candidați la alegerile locale. 

Primul proiect comun al unui grup PACT este sa îndeplinească criteriul de 
afiliere. Astfel, grupul începe să devină cunoscut la nivel local și câștigă 
un public care îl susține. 

„A STRÂNGE NUMĂRUL DE SEMNĂTURI E 
PRIMUL ȘI CEL MAI IMPORTANT PAS” 

Citiți cu atenție legile de 
mai jos, notați și discutați 
în cadrul unei întâlniri cele 
mai importante lucruri și 
rețineți aspectele 
importante: 

 Legea partidelor 
politice 

 Legea finanțării 
partidelor politice 

 Legea administrației 
publice locale 

 Legea alegerilor 
locale 

 Legea alegerilor 
europarlamentare 

Cunoașteți 
legile 

Aceasta înseamnă: 

 Municipiu de rang 1 (populație ~235.000 locuitori) = 2.500 – 

3500 semnături 

 Municipiu de rang 2 (populație ~100.000 locuitori) = 1500 – 

2500 semnături 

 Orașe = 500 – 1000 semnături 

 Comune = 100  - 500 semnături 
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Acesta este un ghid cu toate instrumentele necesare afilierii unui grup PACT. Mai jos se află o lista To-Do, pe 
care recomandăm să o parcurgi: 

După ce bifați acțiunile de mai sus, sunteți deja pregătiți să treceți la acțiune. De asemenea, ați stabilit o prezență 
online solidă și puteți începe promovarea. 

TESTAȚI-VĂ MOBILIZAREA 

Demarați câteva micro-proiecte care vă vor ajuta pe viitor să vă organizați. Strângeți informații. Lista micro-

proiectelor poate fi consultată mai jos. 

NOTĂ: Este recomandat să aduceți în grup, dacă nu este deja prezentă, o persoană care se pricepe să lucreze 

cu fișiere Excel. 

 ALPHA – Baza de date cu publicațiile locale, tv, radio, presă scrisă, bloguri, alte publicații online, inclusiv 

adresele personale de e-mail ale jurnaliștilor. 

 BRAVO – Baza de date a firmelor locale. 

 CHARLIE – Baza  de date a asociațiilor non-guvernamentale din localitate. 

 DELTA – Baza de date cu numere de telefon fixe din oraș. 

 ECHO – Lista secțiilor de votare și rezultatele alegerilor, în localitate, din 2008 până în prezent. 

După ce bifați toate aceste micro-proiecte, veți deține toate datele statistice și instrumentele necesare 

pentru a trece la activitatea politică propriu-zisă. 

  

TO – DO 

 Stabiliți, din cadrul grupului, o persoană care se pricepe, responsabilă de online și social media. 
 Configurați pagina web a grupului, pe platforma www.pactpentruromania.ro  
 Configurați pagina de Facebook a grupului, conform cu manualul de indentitate vizuală Facebook. 
 Faceți o listă cu toate grupurile publice de Facebook din localitatea voastră și abonați-vă la ele. 
 Deveniți activi acolo: postați, comentați, share-uiți site-ul si paginile PACT pentru România și PACT 

pentru Grupulvostru. 
 Nu vă certați, nu vă enervați daca apar postaci și troli ai altor partide. Rămâneți eleganți, pozitivi, 

civilizați. Pe termen lung, veți avea de câștigat. Cine exagerează, blocați-l fără rezerve. 
 Invitați-vă toți prietenii să dea like și share paginii voastre și paginii PACT pentru România. 
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TRUSA DE SCULE PENTRU COMUNITATE 

„Felicitări pentru afilierea grupului. Acum 
devenim mai informați!” 

Un grup cu statut de afiliat poate deține această calitate pe termen 
nedeterminat. Funcțiile principale ale unui grup afiliat sunt acelea de a: 

1. Lărgi baza proprie de constituenți – adică publicul vostru. 
2. Căpăta noi competențe și cunoștințe politice – ACADEMIA DE LIDERI 

PACT 
3. Construi o viziune și o strategie pentru câștig. 

 

Un grup PACT care participă la ACADEMIA DE LIDERI – PACT, 
construiește viziunea și strategia pentru comunitatea pe care o reprezintă, 
pentru a duce la îndeplinire misiunea PACT, și își lărgește  baza de 
constituenți conform cu practicile descrise mai jos, poartă numele de 
GRUP ACTIV PACT. 

Un grup activ este un grup care deține atât capacitatea organizatorică de 
a participa la alegeri, cât și cunoștințele necesare pentru a organiza 
proiecte pentru comunitate și a-și reprezenta eficient constituenții. 

Al doilea obiectiv comun al unui grup PACT este sa îndeplinească criteriul 
de competență pentru misiunea PACT: de a reda România cetățenilor săi 
pentru ca împreună să depășim media UE pentru toți indicatorii de 
performanță, pe parcursul unei singure generații - aceasta. 

STABILIZAȚI GRUPUL VOSTRU DIN PUNCTUL DE VEDERE 
ORGANIZATORIC 

Mai jos se află 
instrumentele disponibile 
pentru grupurile afiliate 
pentru a deveni eficiente 
în activitatea lor: 

 Reguli pentru 
ședințe eficiente 

 Manualul 
facilitatorului  

 Procedura 
parlamentară 
ROBERTS Rules 

 Regulament de 
funcționare 

 Uzanțe și e 
eticheta PACT. 

Cum ne 
organizăm? 

Domeniile cele mai importante de training: 

 Doctrine politice 

 Filosofie și cultură organizațională 

 Dezvoltare umană. 

 Leadership 

 Management organizațional 

 Management politic 
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Câteva lucruri mărunte pe care trebuie să le faceți pentru a activa grupul afiliat: 

După ce bifați acțiunile de mai sus, puteți fi siguri de stabilitatea grupului. În cazul în care locul de desfășurare 
al ședinței permite, recomandăm înrămarea și fixarea pe perete a cartei PACT. 

CREȘTEȚI BAZA DE CONSTITUENȚI 

Continuați cu câteva proiecte care vă vor ajuta să ajungeți cu mesajul vostru la mai mulți oameni. Orice adresă 

de e-mail, numar de telefon sau persoană înregistrată, este un potențial constituent, un potețial vot. 

 FOXTROT – Lista tuturor persoanelor care exercită profesia de farmacist. 

 GOLF – Lista geodezilor din localitate, specialiștilor în amenajarea teritoriului și urbanismului, arhitecților, 

diriginților de șantier înregistrați în județ și auditorilor energetici pentru clădiri. 

 HOTEL – Lista asistenților sociali, sociologilor și psihologilor. 

 INDIA – Lista practicienilor în insolvență acreditați. 

 JULIET – Executori judecătorești, experți tehnici judiciari, experți tehnici extra-judiciari, experți 

criminaliști și detectivi particulari. 

 KILO – Fizio-kineto-terapeuți, practicieni în medicină complementară sau alternativă, moașe, opticieni-

optometriști,  tehnicieni proteze și orteze, proteze auditive, aparatură tehnică medicală și logopezi, 

asistenți medicali (ne)specialiști 

 LIMA – Lista avocaților membri ai baroului local precum și a juriștilor membri ai asociației profesionale a 

juriștilor. 

 MIKE – Medicii de familie si medicii specialiști (inclusiv stomatologi). 

TO – DO 

 Citiți cu atenție, în cadrul unei ședințe formale, regulamentul de funcționare a grupurilor. 
 Alegeți un facilitator. 
 Stabiliți o persoană care are rolul de legătură cu presa, pentru transmiterea comunicatelor și raspuns la 

întrebări, când este cazul. Poate fi secretarul. 
 Hotărâți ZIUA, ORA, LOCUL ședințelor săptămânale și comunicați-le pe pagina web a grupului, pe 

pagina Facebook și presei locale. 
 Confirmați existența și utilizarea efectelor PACT: 

o Insigne 
o Insignă facilitator 
o Clepsidră 
o Fanion PACT 
o Carta PACT 
o Brosura legislativă PACT în format fizic. 

 ORGANIZAȚI ȘEDINȚE DUPĂ GHIDUL ȘEDINȚELOR EFICIENTE 
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 NOVEMBER – Cabinetele de notariat din localitate / lista notarilor publici 

 OSCAR – Lista tuturor persoanelor acreditate în profesia de mediator și consilier în proprietate 

industrială. 

 PAPA – Lista persoanelor fizice autorizate din județ sau localitate. 

 QUEBEC – Biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar. 

 ROMEO – Baza de date cu restauratorii și conservatorii acreditați. 

 SIERRA – Scriitorii din localitate sau județ, artiștii plastici și actorii. 

 TANGO – Baza de date cu educatorii, învățătorii, profesorii și tutorii din grădinițele, școlile, liceele și 

universitățile locale. 

 UNIFORM – Lista traducătorilor autorizați de ministerul justiției și a interpreților de limbaj mimico-gestual 

din localitate. 

 VICTOR – Evaluatorii acreditați din comunitate. 

 WHISKEY – Baza de date a medicilor veterinari din localitate. 

 X-RAY – Lista adreselor și codurilor poștale din localitate. 

 YANKEE – contabilii autorizați, expert contabilii, consultanți fiscali și auditorii financiari din localitate. 

 ZULU – baza de date a tuturor asociațiilor de proprietari înregistrate. 

ATENȚIE: alături de bazele de date construite odată cu afilierea grupului, listele de mai sus, într-un oraș mediu 
din România, totalizează multe mii de constituenți. Din acest motiv, acest proiect de lărgire a bazei de 
constituenți este foarte important pentru grup. Aici găsiți fișa de proiect și baza de date pentru toate codurile 
alfabetice de mai sus. 

PARTICIPAȚI LA ACADEMIA DE LIDERI - PACT 

Academia de lideri – PACT este un program de pregătire politică  format dintr-un grup de 2 module de 

training desfășurate pe parcursul a trei zile (de obicei vineri-sâmbătă-duminică). 
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BLOC LEADERSHIP 

POLITIKON Participanții discută despre concepte de bază ale politicii moderne, cum ar fi conceptul de stat, 
statalitate, drepturi, libertate, proprietate, individ și comunitate, precum și despre curentele politice 
cunoscute, precum socialism, liberalism, conservatorism sau libertarianism și evoluția pe care au avut-o 
acestea în istorie, în lume și în România. 

IM-PACT LEADER I Participanții înțeleg care este filosofia PACT și de ce suntem o platformă civică și politică 
a comunităților locale. Participanților le este prezentată metoda PACT și modul în care acționăm la nivel 
local, al fiecărei comunități, pentru a schimba în bine România. La finalul cursului, participanții vor deține 
cunoștințele și atitudinea critică necesare pentru a analiza comunitatea din care fac parte, pentru a identifica 
problemele cu care aceasta se confruntă și vor cunoaște care sunt resursele de care dispun pentru a adresa 
acele nevoi. 

IM-PACT LEADER II Participanții vor discuta și dezbate problemele cu care se confruntă lumea, Europa, 
România, regiunea și comunitatea din care fac parte. Training-ul propune o bază pe care aceștia pot construi 
capacitatea de auto-motivare și motivare a altora de a produce o schimbare comunitatea lor de jos în sus. 
Obiectivul training-ului este de a aduce la lumină setul de comportamente și atitudini necesare pentru ca 
participanții să-și servească într-un mod eficient semenii și comunitatea lor, înspre viziunea și misiunea PACT. 

BRAND ME Participanții câștigă cunoștințele și competențele necesare pentru a scrie și susține un discurs, 
precum și pentru derularea unui proces de vânzare (convingere) politică în diverse contexte: om la om, la 
televizor, etc. Sunt discutate, de asemenea, subiecte precum „marca personală”, construirea imaginii, social 
media, reputația. 

BLOC MANAGEMENT 

GENERAȚII Participanții vor dezvolta, cu ajutorul instrumentelor livrate de PACT, o viziune locală asupra 
comunității lor, vor construi un set de măsuri concrete pe care le vor propune cetățenilor și vor utiliza pentru 
prima dată planificarea strategică. 

AGORA În cardrul trainingului sunt discutate modalitățile prin care pactiștii definesc, redactează, planifică și 
implementează proiecte în comunitatea lor. Sunt utilizate metode avansate de planificare și management, 
sunt predate sisteme de management al oamenilor, echipei, proceselor, etc. și sunt livrate o serie de fișe de 
proiect prefabricate pe care participanții le pot adapta la nevoile proprii. Acest training este foarte important 
datorită faptului că prin participare, membrii grupului primesc și au ocazia să dezvolte FIȘE DE PROIECT 
adaptate la comunitatea din care provin, pe care le implementeză ulterior. 

SAMURAI Pactiștii devin experți în administrarea și dezvoltarea unei organizații politice și cunosc tehnicile 
necesare de HR, marketing, fundraising, social media, logistică și IT pentru ca grupul din care fac parte să 
crească și să facă performanță la alegeri. Pactiștii invață cum se derulează o campanie electorală la nivel local 
pentru toate tipurile de alegeri. 

TRANSFER Modulul de transfer certifică absolvirea, de către grup, a „Academiei de lideri PACT” și totodată 
are rolul de a asigura că membrii grupului dețin o înțelegere unitară a noțiunilor obținute iar acestea sunt 
utilizate eficient. Cu ajutorul „TRANSFER”, pactiștii dețin capacitatea de a transmite către colegi toate 
cunoștințele dobândite, de a susține prezentări și de a coordona un proces de coaching și mentoring față 
de ceilalți. 
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PLANIFICĂ PENTRU SUCCES 

Este timpul să puneți în aplicare ce ați învățat. 

 Utilizați constant și din plin resursele PACT. 
 Transferați cunoștințele tuturor membrilor grupului. 
 Construiți o viziune locală și un program al grupului vostru, cu ajutorul instrumentelor învățate. 
 Verificați viziunea și măsurile din program, pentru a fi aliniate cu doctrina noastră și filosofia PACT. 
 Completați fișa de planificare a grupului. 
 Transmiteți planul vostru către PACT pentru România și sărbătoriți. 
 Obțineți statutul de Grup activ PACT. 
 ACȚIONAȚI ! Puneți în aplicare planul! 
 CANDIDAȚI LA ALEGERI 

*** 
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FIȘĂ INTRO-PACT 
Organizarea unui eveniment de prezentare PACT se pregătește în 

cele mai mici detalii ! 

Vrei să organizezi un eveniment de prezentare PACT și nu știi de unde să 
începi? Iată cum se face acest lucru, pas cu pas. Prima impresie contează. 
Este foarte important ca atunci când presa locală sau orice altă persoană 
din comunitatea ta, intră în contact cu PACT, imaginea transmisă să fie 
una de profesionalism, acțiune, transparență și serviciu în folosul 
comunității. Cele două scopuri majore ale ale evenimentului de 
prezentare PACT sunt: 

4. Anunțul oficial al faptului că PACT și-a propus să se implice în 
comunitatea ta. 

5. Atragerea de noi membri. 

  

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unui 
eveniment de prezentare 
a PACT: 

 Rollup Viziunea PACT 
 Rollup Valorile PACT 
 Rollup INTRO-PACT 
 Prezentare  INTRO-

PACT 
 Mapa PACT 
 Pliant general PACT 
 Foi cu antet PACT 
 Pix inscripționat 

PACT 
 Carte de vizită PACT 
 Document de 

doctrină 
 Kit presă PACT 

De ce materiale 
avem nevoie ? 

Reguli și recomandări: 

 Evenimentul de prezentare PACT poate fi organizat de către 

membri asociați sau de către grupuri de inițiativă sau afiliate, 

doar dacă vorbitorul principal este un pactist cu drepturi depline 

invitat. 

 Dacă evenimentul este organizat de către un pactist cu drepturi 

depline sau de către un grup activ PACT, nu este necesară 

invitarea unui alt pactist ca vorbitor principal. 

 Este recomandată invitarea unui pactist din alt grup, din altă 

comunitate, din alt oraș sau din București, pentru a exemplifica 

modul în care funcționează rețeaua PACT. 

 Este, de asemenea, recomandată invitarea unui extern PACT din 

cadrul unei asociații non-guvernamentale sau a unui ales PACT, 

pentru a exemplifica susținerea societății civile, metoda și 

platforma civică și politică. 
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DESCRIERE 

Participanții înțeleg care este filosofia PACT și de ce suntem o platformă civică și politică a 
comunităților locale. Participanților le este prezentată metoda PACT și modul în care acționăm la 
nivel local, al fiecărei comunități, pentru a schimba în bine România. 

Participanților le sunt prezentate problemele cu care se confruntă lumea, România și comunitatea 
din care fac parte, istoria PACT, metoda și felul în care acținăm, liderii și profilul pactistului, și sunt 
invitați să se alăture unui grup PACT sau să înființeze unul. 

*** 
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Primul lucru pe care trebuie să îl faci pentru a organiza un eveniment PACT este să îl planifici. A nu planifica 
evenimentul într-un mod cât mai detaliat înseamnă, de fapt, a planifica un eșec. Așa că, pentru a livra o 
experiență memorabilă atât participanților cât și pactiștilor implicați, este recomandat să utilizezi instrumentele 
de planificare de mai jos. 

TO – DO ÎNAINTE DE EVENIMENT 

 Înainte de orice, identifică un concept (cunoscut și sub denumirea de „BRIEF”). Completează singur sau 
împreună cu echipa, CHECKLIST NR.1 pentru definirea și propunerea unui eveniment. 

 Discută cu persoanele externe PACT pentru a confirma, de principiu participarea la eveniment și livrarea 
conținutului secundar. Explică foarte clar că este vorba despre promovarea unei PLATFORME CIVICE ȘI 
POLITICE. Unele persoane nu doresc să se afilieze unui partid. 

 Contactează persoanele responsabile de locul de desfășurare pe care l-ai dori și obține un acord verbal 
de principiu pentru perioada propusă. 

 Contactează unul sau mai mulți potențiali prezentatori PACT și obține un acord verbal de principiu 
pentru perioada propusă. 

 Stabilește agenda evenimentului. (CHECKLIST NR. 2) 
 Transmite formularele de mai sus prezentatorilor propuși și stabilește un „Prezentator PRINCIPAL”. 
 Construiește echipa. (CHECKLIST NR. 3) Împarte rolurile conform tabelului de mai sus. 
 Completează cu date de pe site-ul Institutului Național de Statistică și din alte surse publice, o diagnoză 

scurtă a comunității din care faci parte, pentru a personaliza prezentarea PACT (CHECKLIST NR. 4) 
 Construiește, împreună cu prezentatorul, prezentarea care va fi utilizată în cadrul evenimentului. 
 Numai după finalizarea prezentării, agreează o dată pentru desfășurarea evenimentului. Recomandarea 

este de a fixa o dată de desfășurare la minim 45 de zile de ziua salvării ei. SAVE THE DATE ! 
 Imediat după fixarea datei, rezervă sala / sălile unde se va desfășura evenimentul. Condițiile pentru un 

loc de desfășurare bun, sunt descrise mai jos – CHECKLIST NR. 5 
 În maxim 5 zile de la fixarea datei, responsabilul de PROMOVARE va finaliza design-ul afișului, pliantului, 

header-ului de Facebook pentru eveniment. 
 Realizează, alături de echipă, o strategie de promovare, vânzare și înscrieri. (CHECKLIST NR. 6.) 
 În maxim 2 zile de la finalizarea design-ului, realizează un buget al evenimentului. (Formularul NR. 7) 
 Imediat după finalizarea design-ului, responsabilul de companii va demara vânzarea evenimentului și 

obținerea de sponsorizări. Acesta va utiliza kit-ul de vânzări disponibil. 
 Imediat după finalizarea bugetului, responsabilul de protocol va demara achiziția celor necesare. 

Standardele pentru organizarea unui protocol de calitate bună, sunt descrise mai jos –(CHECKLIST NR. 
8) 

 Lansarea evenimentului pe FACEBOOK și pe PLATFORMA www.pactpentruromania.ro.  
 Demararea promovării evenimentului pentru participanți. 
 În timpul evenimentului 
 După eveniment. 
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PROPUNERE DE EVENIMENT (1) 

Acest formular ajută la identificarea conceptului din spatele evenimentului de prezentare PACT. 
Completează acest formular înainte de orice și discută-l cu echipa, colegii, alți pactiști. 

Câți participanți dorești să aduci la evenimentul tău? 

 1 – 10 
 11 – 30 
 31 – 50 
 51 – 80 
 80 – 100 
 >100 

Evenimentul tău este dedicat cărei grupe de potențiali pactiști: 

 Elevi 
 Studenți 
 Tineri 20 – 35 ani 
 Persoane cu vârste de 35 – 45 de ani 
 Persoane cu vârste de 45 – 60 de ani. 
 Persoane peste 60 de ani. 

Persoane dintr-o anumită grupă profesională de constituenți: 

 Intelectuali 
 Ingineri 
 Profesori 
 Medici 
 Etc. Altă grupă. Care? .... 

Persoane dintr-o anumită grupă de interese legitime de constituenți: 

 Proprietarii de apartamente 
 Proprietarii de terenuri agricole 
 Oameni de afaceri 
 Persoane cu dizabilități 
 Etc. Altă grupă. Care? ... 

Publicul tău țintă este foarte important deoarece, în funcție de acesta, stabilești agenda evenimentului. 
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Pe agenda evenimentului poți include un eveniment secundar care ajută la atragerea de noi membri și la 
strângerea relațiilor dintre ei. Prezentarea PACT este, astfel, o bună oportunitate de networking. În funcție de 
grupa de vârstă și tipul de public ales, poți organiza, după prezentarea PACT, un eveniment astfel de eveniment 
secundar: 
 

 Un training de o oră, susținut de un pactist, pe o temă practică: debate / managementul timpului / 
implicare în comunitate. 

 O prezentare a unui ONG sau a unui proiect desfășurat de o persoană în comunitate. 
 Un curs practic scurt – goblen, hipnoză, completarea corectă a unui CV pentru angajare, etc. – oferit 

gratuit de către un pactist. 
 O reprezentație artistică – 30 de minute de magie, chitară folk, dansuri, stand-up comedy, etc. – oferită 

gratuit de către un pactist. 
 O petrecere. 
 O seara la Pub. 
 Altceva: .... 

În funcție de resursele la care ai acces în comunitatea ta și oamenii pe care îi cunoști, poți alege unul dintre 
evenimentele conexe de mai sus sau altul, sau poți organiza o prezentare PACT simplă, fără nici un eveniment 
conex. 

IMPORTANT: Trebuie să urmărești ca în sală să existe un procent de femei cât mai apropiat de 50%. 

 
Stabilește perioada în care vei organiza evenimentul. Recomandăm minim 45 de zile între ziua fixării datei în 
calendar și data desfățurării. Momentan, specifică orientativ, luna în care crezi că e cel mai potrivit să 
organizezi: 
 
 
Câți pactiști dorești să se alăture PACT, datorită evenimentului? 
 
 
La prima vedere, care sunt dificultățile sau provocările pe care crezi că le vei avea? 
 
 
 
Alte comentarii generale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 83 din 203 
 

AGENDA (2) 

PROGRAM CONȚINUT VORBITOR Loc de desfășurare 

16:00 – 16:20 Primirea participanților - 
Recepție Hotel 

Pinocchio 

16:20 – 17:00 
Despre comunitatea 

noastră 
Ion Costin Sala de conferințe 

HUB OneZero 
17:00 – 17:40 Despre noi Costin Ion 
17:40 – 18:00 Coffee-break - Lobby 
18:00 – 18:30 Despre voi Ion Costin 

Sala de conferințe 
HUB OneZero 

18:30 – 19:00 „A” de la Acțiune  
19:00 – 20:00 Training – implicare Laurențiu Potcoavă 

21:00 Pub - folk Florin Chiriac alias Hippie PUB Irish Kitch 
BUNE PRACTICI 

în construirea agendei 
Conținut 
În cazul modificării programului de mai sus după specificul local, se va păstra totuși utilizarea prezentărilor 
standard PACT: 

 40 min – prezentare despre lume, România și comunitate. 
 40 min – prezentare despre PACT. 
 30 min – despre participanți. 
 30 min – discuții despre trecerea la acțiune. 

Training-ul PACT sau evenimentul secundar nu vor depăși 60 de minute. 
Se recomandă programarea unei întâlniri informale seara, într-un pub, restaurant sau alt cadru relaxat. 
Formă 

 Adăugă mai jos link-uri spre Google Maps, pentru toate locurile unde se va desfășura evenimentul, 
precum mai sus. 

 Adaugă link-uri către profilele de Linked-in sau Facebook ale vorbitorilor. 
 
Ion Costin 
Costin Ion 
Laurențiu Chiriac 
 
Hotel Pinnochio 
Hub ONEZERO 
PUB Irish kitch 
 
ATENȚIE: Aceasta nu este agenda finală ci doar o formă provizorie, înainte de a primi confirmările tuturor 
persoanelor implicate în organizare. Prezentul format este de uz intern. 
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STRUCTURA ECHIPEI (3) 

ROL SPECIFIC Prenume NUME pactist 

Coordonator EVENIMENT  
Responsabil COMPANII  
Responsabil PROMOVARE  
Responsabil FINANCIAR  
Responsabil ÎNSCRIERI  
Responsabil LOGISTICĂ  
Prezentator PRINCIPAL  
Voluntari  

ROLURI GENERALE 
 

  
  
  
  
  

SCHEMĂ 
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ROLURI 

Rolurile necesare pentru organizarea unei prezentări PACT, la tine în comunitate. Deoarece PACT este o 
organizație flexibilă, grupurile PACT sunt non-ierarhice iar organizarea este matricială, un rol poate fi ocupat de 
mai multe persoane și în același timp o persoană poate deține mai multe roluri. Ceea ce este important este ca 
toți pactiștii implicați în echipa de organizare să fie profesioniști și serioși. 

ROL COMPETENȚE CE FACE ? 

Coordonator 
EVENIMENT 

- Bun organizator 
- Muli-tasking 
- Adaptabil 
- Creativ 
- Orientat spre soluții 

- Stabilește obiectivele evenimentului. 
- Planifică evenimentul. 
- Duce la îndeplinire orice sarcină pentru care 

nu există un alt rol în interiorul echipei sau 
rolul nu este ocupat. 

- Evaluează impactul și atingerea obiectivelor 
evenimentului. 

- Construiește, împreună cu restul echipei, 
bugetul evenimentului. 

- Comunică cu PACT pentru derularea 
procedurilor online, planificarea și  
îmbunătățirea edițiilor următoare. 

Responsabil 
COMPANII 

- Abilități de comunicare cu mediul 
economic și antreprenorial. 

- Abilități de relaționare. 
- Bună cunoaștere a problemelor și 

situației economice. 

- Stabileste un portofoliu de companii care vor 
fi contactate. 

- Administrează baza de date cu companii a 
grupului PACT. 

- Invită companiile la eveniment și obține 
confirmări de participare. 

- Menține legătura ulterior evenimentului și 
transmite noutăți despre activitatea PACT. 

- Obține parteneriate și sponsorizări pentru 
producția evenimentului. 

Responsabil 
PROMOVARE 

- Creativitate 
- Abilități de sales (bun vânzător). 
- Cunoștințe despre social-media. 
- Atenție pentru estetic. 

- Utilizează și personalizează materialele 
standard PACT. 

- Este responsabil de producția tuturor 
materialelor publicitare și a print-urilor.  

- Redactează si transmite comunicatul de presă 
înaintea evenimentului. 

- Redactează și transmite comunicatul de presă 
după eveniment. 

- Menține relația cu media. 

Responsabil 
FINANCIAR 

- Viziune financiară 
- Bugetare 

- Ține evidența cheltuielilor și a veniturilor. 
- Realizează plăți, înregistrează încasări, 

redactează și semnează alte documente 
necesare desfășurării evenimentului. 

Responsabil  
ÎNSCRIERI 

- Comunicare telefonică. 
- Abilități de sales (bun vânzător). 
- Organizat (bun asistent). 

- Menține legătura cu pactiștii implicați în 
proiecte de tip ALPHABET. 
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- Preia inscrierile online și contactează telefonic 
eventualii participanți. 

- Obține confirmări și rămâne permanent 
dispobibil la telefon. 

Responsabil 

LOGISTICĂ 

- Competențe tehnice 
- Cunoașterea pieței locale de 

organizare de evenimente 

- Obține / negociază / contractează (împreună 
cu ceilalți membri ai echipei) sala de 
desfășurare a evenimentului. 

- Se asigură de disponibilitatea și funcționarea 
întregii baze logistice, atât tehnice cât și 
promovare și suport. 

Responsabil 
PROTOCOL 

- Punctual, meticulos, atenție la 
detalii. 

- Obișnuit cu piața HORECA 
- Cunoscător al uzanțelor de 

eveniment: reception, coffee-
breaks, food. 

- Obține / negociază / contractează (împreună 
cu ceilalți membri ai echipei) catering-ul 
pentru eveniment, dacă acesta conține acest 
element. 

- Organizează activitățile de recepție / înscriere 
și coordonează poziționarea presei în sala de 
desfășurare e evenimentului. 

- Organizeazează eventualul eveniment 
secundar de pe agendă. 

Prezentator 

PRINCIPAL 

- Excelent vorbitor în public. 
- Membru cu drepturi depline 

PACT. 

- Este responsabil de agenda evenimentului. 
- Susține prezentarea PACT și coordonează alți 

vorbitori, în timpul acesteia. 

 

DIAGNOZĂ LOCALĂ (3) 

 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 
Populație        
Buget local        
Nr. firme        
PIB / cap de 
locuitor 

       

Natalitate        
Somaj        
Ajutor social        
Persoane apte 
și neocupate 

       

        
Alți indicatori        
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TO-DO LOC DE DESFĂȘURARE 

BEST-PRACTICE 

Locul în care urmează să aibă loc o prezentare PACT trebuie să fie adaptat la publicul pe care îl urmărești. Astfel, 
în cazul în care vei promova evenimentul între tineri antreprenori sau corporatiști, poți organiza totul într-un 
HUB, precum IMPACT HUB sau HUBONEZERO. În cazul în care dorești să prezinți PACT unor studenți, poți 
alege o cafenea. Dacă în public vor predomina medicii sau alte profesii librale, mai bine închiriezi o sala de 
conferințe în cadrul unui hotel. Deci adaptează sala la publicul tău și la buget. 

ARANJAREA SĂLII 

Pentru un număr de participanți mai mic sau egal cu 30, sala va fi aranjată stil amfiteatru sau 
semicerc, cu scaune fără mese. Astfel comunicarea este optimă. Dacă vei avea mai mult de 30 de 
participanți, poți organiza sala în format „spectacol” sau în alt format permis de arhitectura clădirii. 

LOGISTICA SĂLII 

Responsabilul de logistică va verifica disponibilitatea logisticii din timp (2 zile înainte de prezentare) 
și va confirma cu persoana de legătură, următoarele: 

 Capacitate suficientă, cu încălzire, aer condiționat, lumină, preferabil nu tub florescent (bec 
incandescent, LED sau lumină naturală), preferabil cu intrarea în spatele scaunelor. 

 Scaune: de regulă în număr egal cu numărul de participanți + 5. Ideal scaune cu măsuțe atașate 
de mâner. 

 Videoproiector și suprafață de proiecție (ecran sau perete plan) 
 Instalație sonorizare minim stereo (100W rms) 
 Laptop sau tableta cu posibilitate de conectare la videoproiector și instalație sunet. 
 Prelungitor pentru videoproiector, sunet, laptop, alte aparate electrice. 
 Telecomandă sau aplicație telefon pentru slide-uri. 
 Stick prezentare PPT, handouts, manualul trainer-ului, alte materiale necesare. 
 Conexiune la internet disponibilă sau telefon cu abonament cu conexiune la internet și 

posibilitate creare Wi-Fi. 
 Permanent Markers 2 * (negru, albastru, verde, roșu) noi. 
 Pixuri albastre nr. participanți * 2, noi. 
 Kit prezentare PACT * Nr. participanți + 10 
 Hârtie A4. 
 Ecusoane pactiști & stikere pactiști. 
 Efecte PACT. 
 Rollup * 3 (PACT Descriptor/Valori, PACT Viziune / Misiune, PACT Roll-up Prezentare PACT) 
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 Prezentatorul are acces la mai multe prize, inclusiv pentru eventualitatea în care se descarcă 
telefonul. 

 În cazul în care nu este amenajat un spațiu separat pentru coffee-break, pe masa cu materiale 
se vor aseza si sticle cu apa, preferabil fără acid și alte obiecte pentru coffee-break. 

 Asigurați-vă că scaunele sunt destul de comode și este loc pentru întiderea picioarelor. 
 Este util ca roll-up-ul din afara sălii să rămână pe parcursul prezentării, pentru a atrage atenția 

trecătorilor, dar doar dacă condițiile de siguranță permit. 
 Verifică sala cu o zi înainte de training sau cu 2 – 3 ore, pentru a modifica aranjarea acesteia, 

dacă este necesar. Participanții trebuie să găsească sala pregătită. 
 După finalizarea evenimentului strânge materialele rămase și fă un minim de ordine / curățenie, 

pentru a lăsa o impresie bună și față de gazde. 
 

 

PREZENTATO
R 

PREZENTARE 

 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 89 din 203 
 

STRATEGIE DE PROMOVARE, VÂNZARE, ÎNSCRIERE (4) 

Acest tabel va fi completat sub coordonarea responsabilului de promovare și ajută la aducerea de 
participanți le un eveniment de prezentare PACT. 

Denumirea evenimentului: 
Data estimativă de începere a promovării evenimentului: 
Data estimativă a finalizării promovării evenimentului: 
Data estimativă a începerii vânzării directe a evenimentului către parteneri / sponsori: 
Data estimativă a finalizării vânzării directe a evenimentului către parteneri / sponsori: 
Data estimativă a începerii vânzării directe a evenimentului pentru participanț: 
Data estimativă a finalizării vânzării directe a evenimentului, pentru participanți: 
Data estimativă a deschiderii perioadei de înscriere: 
Data estimativă a închiderii perioadei de înscriere: 

OBIECTIVELE PENTRU EVENIMENT 
OBIECTIVE SPECIFICE CANTITATIVE OBIECTIVE GENERALE 

Nr. afișe lipite:  
Nr. flyer-e distribuite: 
Nr. mail-uri transmise către companii: 
Nr. mail-uri transmise către non-companii: 
Nr. articole apărute în presa locală: 
Nr. mențiuni la știri sau apariții TV: 
Nr. companii contactate direct pentru sponsorizare, 
parteneriat sau: 
Nr. persoane contactate direct pentru participare la 
eveniment: 
Nr. persoane contactate prin ALPHABET: 
  
Nr. persoane înscrise pe evenimentul FACEBOOK: 
 
Nr. persoane prezente în sală: 
Nr. aplicații la PACT înregistrate: 
Plan de promovare (descriere): 
 
 
 
 
Materiale necesare: 
 
 
 
 
 

PLAN DE MĂSURI SPECIFICE 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 90 din 203 
 

Măsura (înainte, în timpul și după eveniment) 
DATA 

(Deadline) 
Durata 
(h/z) 

Responsabil 

 Listă grupuri locale FB pentru share eveniment.    
 Listă pagini locale GB pentru share eveniment.    
 Bază de date e-mail ALPHABET (dacă e cazul).    
 Invitație transmisă către listă FB pentru 

participare la eveniment. 
   

 Comunicat de presă anunț eveniment.    
 Comunicat de presă participare extern PACT.    
 Post agendă pe pagină eveniment.    
 Post locuri de desfășurare pe pagină eveniment.    
 Post profil prezentatori pe pagină eveniment.    
 Post afiș pe pagină eveniment.    
 Post flyer pe pagină eveniment.    
 Post imagine Roll-up 1 pe pagină eveniment.    
 Post imagine Roll-up 2 pe pagină eveniment.    
 Post imagine Roll-up 3 pe pagină eveniment.    
 Post invitație pe pagină eveniment.    
 Preluare zilnică postări PACT pentru România, pe 

pagină eveniment. 
   

 Share zilnic pe grupuri, pagini publice și wall-uri a 
paginii evenimentului. 

   

 Realizare targeting funcție de public eveniment.    
 Boost postări și pagină eveniment.    
 Blast e-mail prezentare eveniment.    
 Blast e-mail invitație eveniment.    
 Blast e-mail reminder / confirmare eveniment.     
 Contactare telefonică și bază de date contact 

pentru cei interesați. 
   

 Preluare confirmări pentru participare la 
eveniment. 

   

 Live eveniment pe pagina FB.    
 Post fotografii pe pagina PACT în timpul 

desfășurării evenimentului. 
   

 Post fotografii pe pagina PACT după eveniment.    
 Comunicat de presă concluzii eveniment.    
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PLAN MĂSURI GENERALE 

Măsura (înainte, în timpul și după eveniment) 
DATA 

(Deadline) 
Durata 
(h/z) 

Responsabil 
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BUGETUL EVENIMENTULUI 

CHELTUIELI SPECIFICE 

Denumirea cheltuielii 
Previzionat 
/ Planificat 

(Lei) 

Negociat 
(Lei) 

Realizat 
(Lei) 

Finanțare 
din PACT 

(lei) 

Finanțare din 
sponsorizare 
/ parteneriat 

(lei) 
Închiriere sală      
Închiriere videoproiector, ecran, 
instalație sonorizare, suport flipchart, 
etc. 

     

Onorariu pentru eveniment secundar      
Coffee-break      
Print afișe      
Print flyere      
Print Roll-ups      
Print kit-uri participanți      
Print kit-uri presă      
Print alte materiale auxiliare necesare.      
Bază de date companii      
Buget Boost / Ads Facebook și Google      
Onorariu fotograf      
Neprevăzute (5%)      
TOTAL      

CHELTUIELI GENERALE 
      
      
      
      
      
      
TOTAL      
GRAND TOTAL      

TO-DO PROTOCOL 

 Protocolul din timpul evenimentului de prezentare PACT constă în trei elemente princ 

RECEPȚIE 

Responsabilul de protocol va verifica, cu minim 48 de ore înaintea desfășurării evenimentului, împreună cu 

responsabilul de promovare, cu responsabilul de logistică și responsabilul de înscrieri, disponibilitatea 

materialelor necesare pentru realizarea recepției: 
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 Lista actualizată a persoanelor înscrise care au confirmat participarea. 

 Lista de prezență standard, printată. 

 Kit-uri de prezentare, într-un număr egal cu numărul de participanți + 10. 

 Formulare de evaluare. 

 Ecusoane pentru pactiști și stickere – ecuson standard. 

 Pixuri inscripționate pentru uz în timpul evenimentului. 

 Efecte PACT (insigne, fanion, clepsidră, roll-up-uri, etc.). 

 Kit-uri pentru presă, în format fizic. 

 Persoanele invitate din afara localității, care nu cunosc detalii despre locul de desfășurare, au primit prin 

e-mail, cu minim 24 de ore înainte de eveniment, următoarele informații: 

o Indicații de orientare (Google Maps) spre hotelul unde sunt cazați, dacă este cazul. 

o Indicații de orientare (Google Maps) spre un restaurant din localitate, pentru eventualitatea în 

care doresc să ia masa înainte sau după eveniment. 

o Indicații de orientare (Google Maps) spre o farmacie și stație carburanți, pentru orice 

eventualitate. 

o Indicații de orientare (Google Maps) pentru adresa la care se desfășoară evenimentul sau 

evenimentul secundar. 

o Adresa de e-mail și numerele de telefon ale echipei de organizare.  

La începerea evenimentului, responsabilul de protocol, singur sau alături de alți voluntari, va sta la intrarea în 

sală și va întâmpina fiecare participant, astfel: „Bun venit la evenimentul nostru! Ne bucurăm că sunteți cu noi.” 
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DESFĂȘURARE 

Pe parcursul desfășurării evenimentului, responsabilul de protocol trebuie să se asigure de următoarele: 

 Roll-up-urile, spider-ul, banner-ele sau alte materiale publicitare PACT sunt la vedere, conform schemei 

de prezentare de mai sus sau adaptat la nevoile locale. 

 Efectele PACT (fanion și clepsidră) sunt poziționate simbolic, la vedere. 

 Eventuale locuri rezervate sunt marcate ca atare, cu ajutorul călăreților standard. 

 Pactiștii si voluntarii PACT care ajută la organizare și / sau recepție poartă tricouri și / sau insigne PACT. 

 Presa este poziționată în sală pentru filmare și / sau vizionare optimă dar nu împiedică vederea unor 

participanți. In caz contrar, responsabilul de protocol va discuta cu presa pentru repoziționare sau cu 

echipa de organizare pentru repoziționarea unor scaune. 

 Fotograful (dacă există unul) a intrat în posesia și citit fișa FOTO BEST-PRACTICE. 

 Prezentatorii au la dispoziție apă plată și câte un pahar, pe parcursul prezentării. 

COFFEE BREAK 

Pentru organizarea unui eveniment de prezentare standard PACT, o pauză de cafea va conține minim 
următoarele produse disponibile pentru participanți: 

 Cafea 
 Cafea Decofeinizata 
 Zahăr, îndulcitor, lapte  
 Ceai – 2 sortimente 
 Apa plată 
 Apă carbo-gazoasă 
 Șervețele 
 Finger-food. 

Recomandarea cu privire la locul de desfășurare a pauzelor de cafea, este ca acestea să aibă loc în afara sălii 
unde se desfășoară prezentarea. Totuși dacă locul nu permite acest lucru, se poate amenaja un bufet în spatele 
sălii. Este recomandat ca apa plată să fie disponibilă, totuși, în sala unde se derulează prezentarea. 

Se recomandă ca tot finger-food-ul pus la dispoziție pentru participanți să nu conțină mac și să nu aibă o textură 
uleioasă – atenție la unele produse de patiserie. 

În cazul unor sponsorizări sau parteneriate, se poate poziționa un poster, un anunț sau chiar un roll-up al 
partenerului, dar întotdeauna în dreptul bufetului de protocol și niciodată în fața sălii, în fața ușii sau în dreptul 
mesei unde se realizează recepția. 

Pe bufetul de servire a produselor coffee-break se va așeza anunțul cu privire la responsabilitatea siguranței 
alimentare. 

Pe parcursul pauzei de cafea și la închiderea evenimentului, responsabilul de protocol va baleia între toți 
participanții rugânu-i să introducă o carte de vizită în urna PACT, prezentând urna cu însemnele PACT și câteva 
cărți de vizită deja introduse. 
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ÎNCHIDERE 

La finalul evenimentului, responsabilul de protocol va sta la ieșirea din sală și va mulțumi fiecărui participant, 
astfel: „Mulțumim pentru că ați participat, vă mai așteptăm alături de noi.” 

EVENIMENT FACEBOOK 

Responsabilul de promovare va crea un eveniment pe pagina grupului tău (PACT pentru Numegrup), cu 

următoarele setări: 

 Header foto – eveniment – conform design-ului standard construit de către responsabilul de promovare 
sau reportaj BBC proteste #rezist. / poate fi schimbat în funcție de activități sau agenda publică. 
Fotografia sau filmul din header pot fi schimbate în cazul în care se dorește afișarea unei fotografii de 
identitate locală sau națională, precum cea de mai jos. Se recomandă atașarea siglei PACT pe colțul din 
drepta sus / jos a fotografiei Este obligatorie verificarea existenței drepturilor de autor, înainte de 
utilizarea fotografiei sau video-ului. 

 Denumirea evenimentului: Platforma „PACT pentru Numegrup” schimbă comunitatea. 

 Locul de desfășurare: Completează cu locul principal de desfășurarea, adică acolo unde se va organiza 

prezentarea. 

 Start / End – conform agendei stabilite cu prezentatorul și ceilalți organizatori. 

 Descriere: PACT pentru Numegrup se prezintă/ PACT este o platformă civică și politică a comunităților 

locale din țară și din diaspora, pentru libertate economică, dezvoltare regională și consolidarea 

democrației românești în NATO și UE. 

 Co-hosts: Numele persoanelor din echipa de organizare și a prezentatorilor. 

 Posting: cu aprobare. 
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Invită participanți la eveniment și distribuie evenimentul în grupuri, conform strategiei de promovare! 

  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 97 din 203 
 

 

POSTĂRI STANDARD 

 Înainte de eveniment 
o Trimitere către evenimentul de pe site; 
o Prezentarea echipei de organizare; 
o Prezentarea agendei; 
o Prezentarea locului de desfășurare; 
o Prezentarea speaker-ilor; 
o Prezentarea evenimentului secundar; 
o Progresul înscrierilor și / sau ocuparea tuturor locurilor. 

 În timpul evenimentului 
o Facebook LIVE 
o Fotografii live 
o Live text 

 După eveniment 
o Album foto cu tag pentru participanți și organizatori. 
o Clip video. 
o Mulțumiri și wrap-up. 

NOTĂ: Toate postările vor respecta standardul din cadrul strategiei de comunicare PACT. 
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FIȘĂ FOTO-BEST PRACTICE 

 Fotograful a primit agenda evenimentului. 
 Fotograful este informat cu privire la care sunt cele mai importante 3 momente ale evemimentului. 
 MOMENT 1 __________________________________ 
 MOMENT 2 __________________________________ 
 MOMENT 3 __________________________________ 
 Live pe FB 
 Foto cu prezentatorii. 
 Foto cu sala 
 Foto cu participanții în timp ce socializează la coffee-break 
 Foto la recepție 
 Foto în timpul înregistrării 
 Foto cu presa 
 Foto cu pactiștii în acțiune 
 Foto de grup cu toți participanții la final 
 Foto de grup cu toți pactiștii 
 Atenție să nu intre în fața presei 
 Atenție la sunetul de DSLR și / sau la blitz 
 Avem nevoie de poze imediat după eveniment 
 Ținută casual sau smart-casual 
 Format fotografii solicitate: 1500px latura mare, obligatoriu rezoluție 300dpi. 
 Editare digitală a fotografiilor: recadrare, modificări culori, luminozitate, crop, etc. 
 Ce back-up avem dacă fotograful nu mai poate veni? 
 Fotograful are acces de organizator la catering, în cazul în care evenimentul presupune acest lucru.  

*** 
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Comunicat de presă      29 februarue 2016, Vaslui (data și locul) 

COMUNICAT PRESĂ 

La momentul actual lumea se confruntă cu multe probleme la care Guvernele nu au răspuns. De 
la impactul modificărilor climatice asupra comnităților până la cei peste 60 de milioane de refugiați 
nevoiți să-și părăsească familiile. Corupția la nivel guvernamental este endemică în diverse țări. 
Energia, foametea, războaiele etnice, terorismul sunt probleme cu care se confruntă întreaga 
omenire. Nu mai puțin de 20 de milioane de oameni mor anual de foame în Africa. România, la 
rândul său, se află în fața unor provocări nemaiîntâlnite. 40% dintre absolvenții de liceu sunt 
analfabeți funcțional. Dupa 30 de ani de la Revoluție nu am reușit construirea autostrăzilor necesare. 
Spitalele sunt focare de infecție nozocomială. Jumătate din populația țării trăiește în sărăcie, cu 
toaleta în curte, în secolul 21 iar România are 4 milioane de refugiați economici în Europa. Se pot 
introduce câteva dintre problemele comunității locale respective. 

Trebuie să facem ceva. Fiecare dintre noi. Totul începe de la nivel local. Dacă politicienii sunt 
incompetenți sau corupți și nu rezolvă problemele enumerate, de sus, de la nivelul instituțiilor, în 
jos, atunci începem noi de jos în sus, să rezolvăm fiecare problemă. „PACT pentru România” este 
o platformă civică și politică a comunităților locale, din țară și din diaspora, pentru libertate 
economică, dezvoltare regională și consolidarea democrației românești în UE și NATO. Crezul 
nostru este că cea mai importantă funcție politică e cea de cetățean, iar politica adevărată se face 
de jos în sus, dinspre local înspre național, și nu invers. 

PACT pentru România face apel la oamenii gospodari, activi, care nu au nevoie de stat și care s-au 
descurcat singuri pâna acum, oamenii care știu că statul mai mult încurcă și că România, dacă s-a 
dezvoltat până acum, a făcut-o în ciuda politicienilor și nu datorită lor. PACT pentru România 
cheamă angajații și întreprinzătorii, cei care se gândesc la familiile lor, cei care își țin soarta în 
propriile mâini, și locuiesc în localitate. Platforma de centru-dreapta PACT pentru România 
organizează o prezentare în ziua de luni, 01.decembrie.2017, la HUBONEZERO. Celor care 
participă la această prezentare, le vom explica metoda prin care pot schimba ei înșiși comunitatea 
noastră și România în ansamblul său, le vom prezenta metoda PACT și îi vom ajuta să devină 
Consilieri Locali, Consilieri Județeni sau Primari. Oamenii Numeorașului au nevoie de partidul scării 
de bloc, al aleii, al spațiilor verzi. Partidul curățeniei din autobuze. Partidul bicicletelor și al parcurilor. 
Partidul iluminatului public. Partidul locurilor de joacă pentru copii, al locurilor de muncă, al salariilor 
ca în străinătate. Vrei să te relaxezi civilizat într-un parc sau să pleci în weekend în afara orașului, 
pe autostrada și nu pe șosele super-aglomerate și periculoase? PACT pentru România crede că 
vrei. Atunci hai să le facem! Partidul de la rădăcina ierbii are nevoie de tine și tu ai nevoie de 
el. Vino la introducerea platformei civice și politice PACT și vei afla cum poți obține asta! 

*** 
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Prenume Nume 
Responsabil ÎNSCRIERI 
+40.744.123.456 
numegrup@pactpentruromania.ro  
numegrup.pactpentruromania.ro 
www.pactpentruromania.ro 
Detalii eveniment – apasă aici 

*** 

PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor 
din țară și din diaspora în deciziile comunităților lor și promovează libertatea economică, dezvoltarea 
regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE. 

Viziunea PACT este a unei Românii în 3D: România democratică, dezvoltată și demnă, formată din 
comunități cu putere de decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie, implicați în 
societate. 

Într-o democrație adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea PACT este de 
a reda România cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să depășim media 
Uniunii Europene pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație – 
aceasta. Demersul nostru se bazează pe patru principii fundamentale: Profesionalism, Acțiune, 
Comunitate, Transparență. Într-un cuvânt: PACT. 

*** 
Pentru detalii referitoare la PACT și activitățile noastre, vă rămânem la dispoziție prin 

 

Prenume Nume, PACT pentru Numegrup 
Tel. +40.744123456 

numegrup@pactpentruromania.ro 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/pactpentruromania 

 
* Textul prezentat cu magenta se adaptează la specificul local. 
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EVALUARE POST – EVENIMENT 

CRITERIUL Slab - 1 2 3 4 - Excelent 
Organizarea evenimentului     
Sala de desfășurare     
Relevanța și claritatea prezentării     
Claritatea doctrinei PACT     
Impresia lăsată de membrii PACT     
Impresia lăsată de prezentator     
PACT în general     
 POZITIV NEGATIV 
Evenimentul a început la timp?   
Ai avut întrebări?   
Ai primit răspunsuri la eventualele întrebări?   
Vei intra pe www.pactpentruromania.ro pentru detalii suplimentare?   
Ce impresie ți-a lăsat calitatea produselor din timpul pauzei de cafea?   
Te gândești să devii pactist?   
Ai vota PACT dacă ai avea ocazia?   
Ai învățat ceva nou?     

ALTE COMENTARII NEGATIVE 

 

ALTE COMENTARII POZITIVE 

 

ALTE COMENTARII 
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TIPS & TRICKS 

 Perioada de promovare a evenimentului trebuie să fie de minim 30 de zile. 
 La finalul evenimentului este bine să fie prezentată în față sălii echipa care a organizat totul, pentru a 

transmite semnalul de spirit de echipă, prietenie, prospețime. 
 Unii pactiști pot purta un sticker: #pactist - întreabă-mă orice! – fie pe piept, în partea stângă, fie pe 

spate. 
 În cadrul prezentării trebuie să se pună acceptul foarte mult pe partea de implicare în comunitate, pe 

faptul că deși ne luptăm cu vechii politicieni și apar șicane, totuși e foarte frumos, rewarding, legăm 
prietenii, ne distrăm. 

 Foarte important evenimentul de networking de după. 
 Call to action – FII PACTIST – cu deadline de 4 zile de la event. 

ȘEDINȚELE ORDINARE PACT 

MANUALUL PARTICIPANTULUI 
1. Grupurile PACT se reunesc în ședințe săptămânale (ordinare). În cadrul acestor ședințe, 

grupurile PACT stabilesc activitățile politice pe care le organizează, se informează cu privire la 

noutățile politice din comunitate, împart sarcini, fixează termene de realizare și planifică 

viitoarele proiecte. 

2. Ședințele PACT se organizează în timpul săptămânii, după ora 17:00, preferabil (dar nu 

obligatoriu) în zilele de miercuri. 

3. Modul în care sunt organizate ședințele unui grup PACT are un impact semnificativ asupra 

funcționării și performanței sale. 

4. Ședințele PACT se organizează de către un membru ales prin consens sau prin alte metode de 

către grupul respectiv și care are un mandat de organizare a ședințelor pe o perioadă de maxim 

1 an. Mandatul său poate fi mai scurt de un an sau poate fi întrerupt oricând, prin consens, prin 

vot, sau prin orice alte metode are la dispoziție grupul respectiv. 

5. Membrul care organizează ședințele grupului poartă titulatura de facilitator.  

6. Mandatul de 1 an nu poate fi reînnoit decât după ce un alt membru a deținut calitatea de 

facilitator. 

7. Facilitatorul nu are drepturi, privilegii, sau alte caracteristici suplimentare față de ceilalți membri 

ai grupului și nu este considerat coordonator de grup. 
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8. Acesta are rolul de a media și anima discuțiile grupului. 

9. Facilitatorul are obligația de a respecta regulile de conduită în timpul ședinței, de a păstra un 

ton serios, de a face tot ceea ce îi stă în putere pentru a da cuvântul tuturor participanților 

(inclusiv invitaților) pentru a promova o cultură a respectului între membri, a proactivității, 

dezbaterii sincere și argumentate. 

10. Facilitatorul trebuie să prezinte el însuși/ea însăși o conduită care să le transmită membrilor un 

simț de apartenență la grup, la o rețea națională de oameni integri și patrioți și la o cultură a 

excelenței.  

11. Participanții la ședință vor lua cuvântul doar cu acceptul facilitatorului. 

12. Ședințele pot dar nu sunt obligatoriu desfășurate utilizând Roberts Rules. Este recomandată 

totuși, utilizarea regulilor debaterii parlamentare Roberts Rules, dacă întâlnirea depășește 15 

persoane. 

13. Facilitatorul va transmite, cu minim 24 de ore înaintea începerii ședinței, agenda acesteia (S1 / 

S2 / S3 sau S4, precum și ordinea de zi) 

14. Orice participant are dreptul să se înscrie la cuvânt sau să propună un subiect pe ordinea de zi. 

15. Facilitatorii și grupurile sunt încurajate să fixeze tematica ședințelor ținând cont de calendarul 

PACT. 

16. Facilitatorul poartă în piept, pe parcursul ședințelor, insigna de facilitator PACT, iar în fața sa 

are o clepsidră pentru măsurarea timpului.  

17. Facilitatorul va numi, la fiecare ședință, un secretar de ședință. 

18. Secretarul de ședință este cel/cea care va redacta, după finalizarea acesteia dar nu mai târziu 

de 24 de ore, un document de poziție, pe care îl va uploada pe portalul PACT. Documentul de 

poziție va respecta modelul din ANEXA. 

19. Secretarul de ședință va ține timpul și este singurul abilitat să atenționeze grupul dacă 

dezbaterea depașește timpul alocat cu mai mult de 5 minute. 

20. Secretarul de ședință va anunța depășirea timpului alocat dezbaterii din 5 în 5 minute. 

*** 
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S 1 – SEDINȚĂ ADMINISTRATIVĂ S 2 – ȘEDINȚĂ DE LUCRU PE POLITICI PUBLICE 

 
- RAPORT – 10 min 

Participanții îi informează pe colegi despre noutățile politice 
din comunitatea lor din rețeaua PACT și progresul realizat 
pe obiectivele fixate de grup. 

 

- DEZVOLTARE PACT – 10 min 

Participanții evaluează numărul de contacte obținute de 
grup de la ultima ședință administrativă și fixează obiective 
pentru obținerea de noi contacte în următoarea perioadă. 
Participanții discută despre strategii și metode de obținere 
de noi contacte și simpatizanți. – 5 min 

 

Participanții planifică și stabilesc activități pentru încurajarea 
deschiderii de noi grupuri PACT, în apropiere, în alte 
jurisdicții. – 5 min 

 

- RESURSE UMANE PACT – 10 min 

Participanții discută despre acceptarea, excluderea, 
sancționarea sau recunoașterea de noi membri ai grupului. – 
5 min 

 

Participanții discută despre nevoia de pregătire și training a 
membrilor grupului și transmit informațiile către Comitetul 
Zonal sau Național. – 5 min 

 

- IMAGINE PACT – 10 min 

Participanții discută despre activități menite să crească 
vizibilitatea PACT, cum ar fi: administrarea site-ului, 
Facebook, proiecte de marketing politic, manualul de 
identitate vizuală, comunicate de presă, media etc.  

 

- FINANCIAR PACT – 10 min 

Participanții discută despre strategii de obținere de fonduri, 
bugetul grupului, plata cotizațiilor și voluntariat. 

 

- DIVERSE – 10 min 
 

 

V1. 

 

- INFORMARE – 30 min 

Participanții citesc împreună sau agrează o altă 
metodă de prezentare a unei legi din România, pe 
care o descarcă din biblioteca legislativă PACT și cu 
care se familiarizează, pe scurt, în timpul ședinței. 

 

- DEZBATERE – 25 min 

Participanții stabilesc care sunt punctele unde PACT 
ar trebui să intervină și ce ar trebui să schimbe în 
lege. 

 

Participanții sunt încurajați să pastreze discuțiile la 
nivel de principii generale, fără să intre pe 
modificarea articolelor specifice, dacă în interiorul 
grupului nu sunt prezenți membri cu educație 
juridică. 

 

- PROPUNERE – 5 min 

Participanții sunt invitați să redacteze un documente 
de maxim ½ A4 în cadrul căruia să specifice 
modificările pe care le solicită și motivația acestora, 
pe care să îl transmită către Comitetul Disctrictual 
sau Comitetul Districtual Național. 

 

V2. 

 

- PROPUNERE POLITICI PUBLICE 

Participanții dezbat o problemă identificată în 
societate, la nivel local, regional sau național și 
identifică soluții si specifică legislația necesară 
pentru rezolvarea acestei probleme. 

 

Participanții sunt invitați să redacteze un document 
de maxim ½ A4 în cadru căruia să specifice 
modificările legislative solicitate. 
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S 3– ȘEDINȚĂ DEZBATERI DOCTRINARE S 4 – ȘEDINȚĂ NETWORKING 

- Se dezbat ideile din cadrul filosofiei PACT: 

 

1. Filosofie 
2. Manifest 
3. Viziune 
4. Misiune 
5. Valori 

 

- Se dezbat principii generale de centru-dreapta sau 
diferențe între curentul de gândire de stânga și cel de 
dreapta. 
 

1. Libertate 
2. Proprietate 
3. Drepturi 
4. Conservatorism 
5. Liberalism 
6. Libertarianism 

 

- Se discută despre filosofi și ideologi. 

Este recomandabil ca această ședință să se organizeze 
într-un cadru relaxat, în parc sau la o cafenea liniștită. 

Este recomandabil să existe un invitat care se pricepe la 
ideologie: istoric, filosof, profesor universitar, economist, 
politician de carieră, trainer PACT etc. 

Ședințele de dezbateri doctrinare pot fi deschise față de 
alte persoane care nu sunt membri PACT dar doresc să 
interacționeze cu membrii grupului respectiv. 

Ședințele de dezbateri doctrinare pot conține și 
discursuri înregistrate ale unor personalități din mediul 
politic, economic, urbanistic, cunoscute ca 
reprezentând curentul de centru – dreapta. 

 

Sedințele de networking au rolul de a încuraja și alți 
oameni să devina pactiști sau să susțină PACT. 

 

La ședințele de networking vor fi invitați prieteni, 
cunoscuți, vecini sau alte persoane neafiliate 
politic. 

 

Este recomandabil ca la ședințele de networking să 
fie invitate și unele personalități locale care susțin 
sau ar putea susține PACT. 

 

Este recomandabil ca ședințele de networking să 
se organizeze într-un loc plăcut, unde activitatea 
PACT poate fi prezentată cu ajutorul unor mape, a 
unui laptop sau videoproiectorului. 

 

- PREZENTAREA ISTORIEI PACT 
 
- PREZENTAREA PROIECTELOR GRUPULUI PACT 
 
- PREZENTAREA ACTIVITĂȚII ALTOR PROIECTE 
PACT 
 
- SESIUNE DE ÎNTREBĂRI 

 

- TIMP LIBER – ședința se poate muta la o cafenea, 
pentru discuții libere. 

Este recomandabil ca această ședință să se organizeze la 
sediul grupului sau domiciliu al unui membru al grupului. 

 

Ședințele administrative sunt închise față de persoanele care 
nu dețin calitatea de membru PACT. 

Este recomandabil ca această ședință să se 
organizeze într-un spațiu ce beneficiază de 
videoproiector și acces la internet, fiind preferată o 
sală de conferință, sediu al unei firme sau ONG, 
domiciliu al unui membru al grupului sau alt spațiu 
privat. 

 

Ședințele de politici publice pot fi deschise față de 
alte persoane care nu sunt membri PACT dar doresc 
să interacționeze cu membrii grupului respectiv. 
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MANUALUL FACILITATORULUI 

Introducere 

PACT este o organizație dinamică. Pactiștii se întâlnesc frecvent, dezbat în grupuri mici, iau decizii 
repede și utilizează instrumentele electronice disponibile pentru a rămâne permanent în contact 
unii cu ceilați. Organizarea de ședințe nu este principalul scop al PACT. Noi dorim să avem un 
impact real, la firul ierbii, în viețile oamenilor din comunitățile românești, atât din țară cât și din 
diaspora. 

Unele organizații iubesc ședințele și organizează ședințe multe și lungi, pentru că acestea oferă 
senzația membrilor că se întâmplă lucruri. În realitate, în aceste cazuri, organizația ajunge să își 
schimbe orientarea și în loc să organizeze activități pentru publicul său, se concentrează mai mult 
pe ședințe, organizatorice și proiecte interne. 

Dar acest mod de lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm definitiv la ședințe. Chiar dacă 
ședințele nu sunt un scop în sine, este necesar ca periodic să ne întâlnim pentru a lua unele decizii. 
Recomandarea pentru grupurile PACT este să organizeze o ședință formală ordinară pe săptămână. 

Deși ședințele ar trebui să fie privite ca un dușman al productivității, ele sunt totuși absolut necesare 
și organizate corect, pot deveni un instrument foarte util. Principala utilitate a ședințelor este aceea 
de a facilita interacțiunea umană dintre pactiști. În același timp, la PACT respectăm o regulă de 
aur: DACĂ NU E O DECIZIE, NU E O ȘEDINȚĂ. Adică scopul unei ședințe este dezbaterea și 
ulterior luarea unei decizii. Altfel este o întâlnire informală. 

Beneficii 

Ședințele sunt benefice grupului dacă: 

 Întăresc sentimentul de apartenență la grup – necesar oricărui pactist. 
 Încurajează implicarea în PACT – cei care participă la o ședință au peste cu peste 70% mai 

multe șanse să se implice în activitățile stabilite. 
 Ajută la pregătirea suplimentară a pactiștilor, pe teme de interes pentru grupul PACT respectiv 

și pentru comunitatea lor. 
 Au un efect similar cu cel al unui team-building. Apropie participanții unii de ceilalți, prin 

schimbul de idei și de informații. 
 Reprezintă o practică bună pentru exersarea dezbaterii argumentative și a vorbitului în public, 

de  către participanți. 
 Pot fi utilizate ca un instrument bun de planificare, dacă sunt organizate eficient iar participanții 

sunt concentrați. 

Tipuri de ședințe 
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ORDINARE 

= recurente, tematică lunară, organizate săptămânal, participă toți membrii grupului plus eventuali invitați din 
sau din afara PACT, după caz. 

1. ADMINISTRATIVĂ – dezvoltarea grupului, extinderea bazei de constituenți, creșterea numărului de membri. 
2. DE POLITICI PUBLICE – dezvoltare și dezbatere de soluții pentru comunitate, modificarea unei legi, etc. 
3. DEZBATERI DOCTRINARE – introducerea unei dezbateri pe valori, pentru alinierea membrilor, clarificarea 

unor probleme sau propagarea mesajului PACT. 
4. NETWORKING – consolidarea relațiilor dintre membri și atragerea de noi pactiști. 

EXTRAORDINARE 

= ocazionale, tematică particulară, în funcție de situație, participare parțială, a celor interesați. 

21. DE PROIECT – discuții și/sau decizii legate de o activitate specifică PACT. 
22. ONLINE – organizată pe skype sau altă aplicație de conferință. 
23. PE TEREN – la locul de desfășurare a unui proiect, acolo unde PACT are o intervenție, etc. 
24. DE PREZENTARE – un invitat sau un pactist organizează o prezentare pe o temă de interes pentru 

participanți. 
25. DE SOCIALIZARE – ocazie informală, sărbatorirea unui eveniment, cină, prânz cu ocazia căruia se fac 

comunicări. 

Scopul 

Scopul ședinței este cel mai important element. După cum spuneam mai sus, DACĂ NU EXISTĂ DECIZII, NU 
EXISTĂ ȘEDINȚĂ. 

Ședințele la care participăm vor fi eficiente doar dacă cunoaștem motivul din care ele sunt organizate. Puțini 
dintre noi ar face efortul de a participa la o ședință la care nu știm ce se va discuta. De aceea, responsabilitatea 
facilitatorului este de a comunica într-un mod cât mai clar scopul ședinței, către participanții invitați 

SCOPUL ȘEDINȚEI ESTE MULT MAI IMPORTANT DECÂT AGENDA 

Exemple: 1. Decizie cu privire la excludere. 2. Construire piste de ciclism 3. Îmbunătățire comunicare între pactiști. 

Majoritatea ședințelor sunt organizate cu focus pe agendă. Acest mod nu este la fel de eficient precum ședințele 
focalizate pe scop. Astfel, participanții vor înțelege de ce este importantă prezența lor acolo. 

Pe lângă comunicarea scopului ședinței, facilitatorul trebuie să specifice participanților care va fi procesul 
decizional și ce vor face în mod concret.  

Exemple proces decizional: 1. Ascultarea tuturor părților implicate și dezbaterea pe procedura PACT. 2. Citirea, 
analiza și dezbaterea Proiectului de Hotărâre de Consiliu Local. 3. Prezentarea noii strategii de comunicare. 

Exemple de acțiuni concrete: 1. Votul final cu privire la excludere. 2. Redactarea documentului de poziție și votarea 
moțiunii. 3. Feedback și decizia de implementare prin consens global. 
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Așadar orice facilitator trebuie să stabilească scopul ședinței și aleagă tipologia mai potrivită. 

1. Decizie cu privire la excludere. Ascultarea tuturor părților implicate și dezbaterea pe procedura PACT. Votul 
final cu privire la decizia de excludere – ȘEDINȚĂ ADMINISTRATIVĂ 

2. Construire pise de ciclism. Citirea, analiza și dezbaterea Proiectului de Hotărâre de Consiliu Local. Redactarea 
documentului de poziție și votarea moțiunii. – ȘEDINȚĂ DE POLITICI PUBLICE 

3. Îmbunătățire comunicare între pactiști. Prezentarea noii strategii de comunicare. Feedback și decizia de 
implementare prin consens global – ȘEDINȚĂ ADMINISTRATIVĂ 

NOTĂ: Scopul participanților poate fi diferit de scopul ședinței. De aceea este important să te gândești la 
interesele pactiștilor de a participa la ședință mai mult decât la interesele tale. Ceea ce este relevant pentru tine 
la un moment dat, este posibil să nu fie relevant pentru ei. Când citește scopul ședinței participanul trebuie să 
înțeleagă motivele din care el reprezintă actorul cel mai important al ședinței.  

„CEA MAI IMPORTANTĂ FUNCȚIE ÎN PACT ESTE ACEEA DE 
MEMBRU” 

În cadrul unei ședințe, pactiștii pot face propuneri / depune moțiuni, dezbate și supune la vot, stabili roluri în 
cadrul grupului. 

Agenda 

 Agenda include scopul ședinței și descrie fiecare subiect discutat în parte, în ordinea în care vor fi discutate. 
 În general, doar ședințele ordinare necesită o agendă. 
 Facilitatorul va transmite, cu minim 24 de ore înaintea începerii ședinței, agenda acesteia (S1 / S2 / S3 sau 

S4, precum și ordinea de zi), pentru ca participanții să cunoască subiectele discutate și să se pregătească, 
dacă consideră necesar. 

 La începutul ședinței, agenda este propusă de către facilitator, secondată de secretar sau un alt membru al 
grupului și votată de majoritatea simplă. 

 Agenda poate fi amendată după secondare și înainte de supunerea la vot, pentru a se asigura discuția unor 
eventuale puncte, în cazul în care o minoritate dorește acest lucru iar facilitatorul s-ar opune. Votul pe agendă 
se dă, conform regulilor Roberts, astfel.  

o Se votează amendamentul. 
o Se votează agenda cu sau fără amendament, în funcție de votul anterior. 

Orice subiect care nu se află pe ordinea de zi, se discută în afara acesteia, după încheierea ședinței și nu se 
include în procesul verbal. 
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PACT pentru Numegrup 
Data 
Ora 
Alege o tipologie 
Scopul ședinței 

AGENDA 
1. Deschidere și cuvinte introductive 

1.1 Ordine 
1.2 Viziune, misiune, valori, principii 
1.3 Verificarea qvorum-ului 
1.4 Învoiri 
1.5 Prezentări invitați și pactiști 
2.  Actualizări și rapoarte pe subiecte la zi. Statusul tuturor proiectelor și activităților. 
2.1 
2.2 
2.3 
... 
3. Subiecte deschise pe ordinea de zi anterioară 
3.1 
3.2 
3.3 
... 
4. ORDINE DE ZI (se completează cu subiectele și timpul alocat din ordinea de zi standard, în funcție de 
tipologia ședinței, la care se pot adăga noi amendamente) 
4.1 
4.2 
4.3 
... 
 
5. Următoarea ședință, Mulțumiri participanților și invitaților 

Agenda se salvează în format *.pdf și se atașează la e-mail-ul convocator. 
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Ratarea ședințelor 

O ședință este de succes dacă și-a atins scopul iar deciziile au fost luate cu respectarea dorinței 
majorității și protejarea intereselor minorității. Dacă vreuna sau mai multe dintre situațiile de mai 
jos, sunt îndeplinite, ședința este considerată una ineficientă și își ratează scopul. Evitați deci, 
situațiile de mai jos: 

1. Participanții nu cunosc scopul ședinței. Există riscul să considere ședința o pierdere de timp. 
2. Nu există agendă, ordine de zi, sau acestea sunt lungi, irelevante pentru participanți și 

plictisitoare. 
3. Facilitatorul își impune punctul de vedere într-un mod dictatorial. 
4. Discuțiile deviază de la subiect deoarece facilitatorul nu susține focusul pe subiect. 
5. Discuții focalizate pe persoane în loc de procese, probleme în loc de soluții. 
6. Facilitatorul abuzează sau folosește Procedurile Parlamentare Roberts, atunci când nu este 

necesar sau într-un mod exagerat. 

Proceduri 

Pentru evitarea ratării ședințelor, este necesară implementarea unor proceduri și reguli de 
desfășurare a acestora. 

 Folosiți Procedura Parlamentară Roberts atunci când evaluați că la ședință este un număr de 
participanți mai mare, care nu ar permite o dezbatere constructivă, care să protejeze interesele 
minorității, aceasta să își poată face auzită vocea iar voința majorității să fie respectată. 

 Folosiți Procedura Parlamentară Roberts atunci când dezbaterea devine foarte grea iar 
argumentele dificil de urmărit. 

 Situații când este necesară utilizarea Procedurii Parlamentare Roberts: 
o Votarea și consemnarea unor rapoarte. 
o Luarea deciziilor. 
o Protejarea dreptului participanților la cuvânt și la vot. 
o Introducerea de amendamente, propuneri, moțiuni. 

 Evitați folosirea Procedurii Parlamentare Roberts atunci când: 
o Faceți brainstorming. 
o Faceți o prezentare. 
o În ședințele virtuale, cu excepții. 
o Când sunteți puțini. 
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Sfaturi utile 

MENȚINEREA INTERESULUI 

 Varietate: organizați întâlniri ordinare tematice, după șablonul PACT: S1/S2/S3/S4. Astfel, 
ședințele nu vor deveni monotone. 

 Preluați feedback de la participanți. Aceștia pot veni cu idei bune de îmbunătățire și transmiteți 
aceste idei la adresa Secretariatului General. 

 Mențineți ședințele într-un mod democratic. 
 UTILIZAȚI, pentru planificarea și anunțarea ședințelor, PLATFORMA 

PACTPENTRUROMÂNIA.RO. 
 Proiectați ședințele în jurul misiunii PACT: Redăm România cetățenilor săi pentru ca împreună 

să depășim media europeană pentru toți indicatorii de dezvoltare, pe parcursul unei singure 
generații – aceasta. Întrebați-vă, după ce stabiliți scopul ședinței, dacă aceasta reprezintă sau 
nu un pas în direcția misiunii noastre. Accentuați acest fapt în cadrul invitației la ședință. 
Participanții nu vor dori să lipsească dacă vor simți că prezența acolo va reprezenta un pas 
înspre îndeplinirea misiunii PACT. 

 Susțineți focusul pe scopul ședinței. Astfel, participanții vor  interioriza mai bine toate 
subiectele discutate. 

MENȚINEREA OBIECTIVITĂȚII 

 Anunță de la început care sunt regulile de luare a cuvântului. 
 Nu tolera întreruperile. Dacă o persoană intră peste o susținere a unui alt participant sau într- 

dezbatere, trebuie să intervii. Cu fermitate poți ține sub control discuțiile. O metodă elegantă 
de a face acest lucru este să anunți participantul care a luat cuvântul cu privire la faptul că 
dorința sa de a vorbi a fost notată, iar acesta i se va oferi în ordinea înscrierii. 

 Nu-i lăsa pe extrovertiți să îi domine pe ceilalți. Fă apel periodic pentru ca toți participanții să 
se exprime. Identifică-i pe cei timizi sau introvertiți și adresează-te direct. Roagă-i să se exprime. 
„Alex, sunt foarte curios care este părerea ta pe subiect” 

 Rămâi neutru până la final. Facilitatorul, deși nu este lider, are o poziție privilegiată în discuții. 
Este bine să te exprimi ultimul. REȚINE: Ședința este a membrilor. Cea mai importantă funcție 
în PACT este aceea de membru. 

 Nu lăsa subiecte deschise („în aer”) decât dacă nu există altă variantă. Acest lucru provoacă 
frustrări. Îndreaptă mereu lucrurile către o decizie. 

 Încearcă să aduci participanții spre consens global, dar nu uita că unanimitatea nu este 
obligatorie. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 112 din 203 
 

 Nu face presupuneri cu privire la opiniile participanților. Acestea trebuie să devină explicite și 
nu implicite. 

 Supune la vot. 

MENȚINEREA DINAMICII DISCUȚIILOR 

 Contactul vizual este important. Pe cât posibil, folosește o masă rotundă, stați în cerc sau într-un pătrat. În 
cazul unei mese dreptunghiulare, facilitatorul se va așeza pe una din laturile scurte, pentru a avea contact 
vizual cu cât mai mulți pactiști. 

 Începe ședința la ora anunțată. Dacă îi aștepți pe câțiva întârziați, ceilalți se vor simți jigniți. Dacă totuși ești 
obligat, în nici un caz nu depăți sfertul academic. 

 Începe cu un rezumat al ședinței. Nu intra în detalii dar e bine ca participanții sa își facă o idee despre ce va 
urma. 

 Urmărește atent participanții și limbajul trupului. Reacționează în consecință. Dacă verbal auzi „Da” dar 
limbajul trupului e altul, ia măsuri. 

 De fiecare dată când se divaghează, reamintește subiectul. Poți face apel la scopul ședinței sau chiar la 
Misiunea PACT.  

 FOARTE IMPORTANT: Lasă ideile și dezbaterea să curgă, mai ales dacă se află pe ordinea de zi și discuția 
este la subiect. Nu încerca să scurtezi discuția dacă vezi că participanții sunt checked-in. Nu te grăbi să dai 
„răspunsul corect”, chiar dacă îl cunoști. Este posibil ca unii participanți să dorească sa fie ascultați. 

 Descurajează-i pe cei care doresc să domine discuția, fără a-i descuraja să exprime idei constructive. Dă 
cuvântul tuturor. 

 Diversitatea în opinii întărește dezbaterea, nu o slăbește, încurajează diversitatea și extrage ideile 
importante. 

 Închide ședința la timp. 
 Dacă este necesar timp suplimentar, solicită confirmarea (chiar prin vot) prelungirii ședinței. Încearcă să obții 

consens global pe orice variantă. În cazul încheierii ședinței, asigură persoanele care ar fi dorit continuarea, 
de faptul că subiectul este „deschis” și inclus pe următoarea ordine de zi. 

 Sumarizează ceea ce s-a discutat și reia pe scurt toate deciziile. Participanții trebuie să plece cu senzația că 
timpul și efortul lor a fost cu folos. Asta va avea un impact pozitiv asupra următoarei ședințe. 

Facilitatorul nu este o persoană care pur și simplu dă cuvântul celorlalți. Acesta are rolul de a asigura 
productivitatea ședințelor. Responsabilșitatea facilitatorului este față de toți membrii, nu doar o parte. De aceea, 
facilitatorul trebuie să se întrebe constant dacă discuțiile servesc interesele tuturor participanților. Facilitatorul 
trebuie să îi determine pe toți participanții să vorbească cel puțin o dată. 

GREȘELI DE EVITAT 

 Trebuie să cunoști foarte bine Procedura Parlamentară Roberts. Dacă nu, trebuie să ai un exemplar al 
acesteia la îndemână, mereu. 
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 Nu supune la vot ORICE! Există chestiuni minore, pe care nu există dezbatere. Acestea pot fi trecute 
repede în revistă. Supunerea lor la vot poate denomina actul votului. Facilitatorul poate utiliza formulări 
de tipul „Dacă nu există obiecțiuni ... ”. Desigur, dacă în acel moment există obiecțiuni, dezbaterea poate 
începe. 

 Nu opri discuțiile în mod arbitrar! Facilitatorul nu are puterea de a opri o dezbatere. El poate doar 
propune oprirea dezbaterilor și poate supune la vot această propunere. 

 Nu refuza să supui dezbaterii o propunere / moțiune, dacă aceasta se află pe ordinea de zi! 
 Este o greșeală să nu oprești imediat, prin autoritatea de care dispui, orice argumentum ad-personnam.  
 Este o greșeală să nu oprești imediat, prin autoritatea de care dispuni, o tentativă de mutare a discuției 

pe un alt palier, printr-un argument irelevant pentru subiectul în discuție. 
 Fii imparțial! În cazul ședințelor mici, facilitatorul poate exprima opinii. Dar acolo unde sunt mulți 

participanți, acesta trebuie să rămână imparțial, pentru a nu-și pierde legitimitatea. 
 Este o dovadă de lipsă de experiență să supui la vot o propunere sau o moțiune, fără să o rostești la 

rândul tău, ca facilitator, clar, rar și tare, cu sau fără amendamente, pentru ca ulterior nici un participant, 
să nu poată pretinde că nu știe ce a votat. 

 Este o dovadă de lipsă de experiență să nu rostești la rândul tău, ca facilitator, clar, rar și tare, rezultatul 
unui vot. 

 Facilitatorul nu trebuie să permită unei majorități să „calce” o minoritate. Minoritățile trebuie să aibă 
ocazia să își facă auzită vocea, iar interesele lor să nu fie lezate. 

LUAREA DECIZIILOR 

 Identifică vizual „locurile” din agendă unde este necesară luarea unei decizii, pentru ca participanții să 
se aștepte la acest lucru. 

 Distribuie agenda către toți participanții, imediat înainte de începerea ședinței, fie pe hârtie fie 
electronic. 

 Poți contacta participanții personal, înainte de ședință, pentru a discuta eventuale observații, opinii 
personale și a identifica eventuale opoziții la propunerile sau moțiunile din agendă, indiferent cine le-a 
ridicat. Informează inițiatorul cu privire la aceste aspecte. Astfel, poți afla și despre unele informații care 
le-ar putea fi necesare participanților, pentru luarea unei decizii. 

 Fii pregătit cu procesul de luare a deciziei și comunică-l către participanți: consens global, vot, etc. 
 Sumarizează verbal, din nou, decizia luată, imediat după ce acest lucru a avut loc. 
 Include decizia în PROCESUL VERBAL al ședinței. 

După ședință 

 Verifică dacă este necesară comunicarea deciziilor către presă. 
 Semnează procesul verbal. 
 Urmărește ducerea la îndeplinire a responsabilităților. 
 Asigură-te că secretarul transmite „rezumatul” ședinței către PACT. 
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PROCEDURA PARLAMENTARĂ 

= ROBERTS RULES OF ORDER = 

LUAREA CUVÂNTULUI 

- Adresarea celorlalți participați se realizează doar dacă persoana respectivă a obținut cuvântul. 

- Singura persoană care poate da cuvântul este facilitatorul. 

- Pentru a obține cuvântul, o persoană trebuie să să ridice o mână sau călărețul din fața. 

- După terminarea cuvântului, o persoană trebuie să încheie cu formula. „Facilitatorul are 

cuvântul”. 

- Cuvântul se obține în ordinea înscrierii. 

- Este nepoliticos ca o persoană să ceară cuvântul în timp ce o altă persoană are cuvântul. În 

cazul în care o persoană solicită dreptul la cuvânt în timp ce o alta îl exercită, aceasta va fi 

decăzută din dreptul de a lua cuvântul odată ce acesta nu mai este exercitat. 

- În cazul în care, dreptul la cuvânt nefiind exercitat de altcineva, mai multe persoane solicită 

ofițerului cuvântul, în mod regulamentar, se vor respecta următoarele reguli: 

- Inițiatorul, propunerii sau moțiunii primește cuvântul în mod preferențial, chiar dacă l-a 

solicitat ultima. 

- Nici o persoană nu are o a doua ocazie să ia cuvântul înainte ca toate persoanele care l-

au solicitat să fi avut ocazia să vorbească. 

- Facilitatorul trebuie să observe care sunt punctele de vedere divergente și să încerce să 

le alterneze pentru ca toate fațetele unei probleme să fie expuse. 

- Odată cuvântul luat, fiecare persoană are obligația de a respecta următoarele reguli de 

discurs: 

- Dacă persoana nu este cunoscută sau participanții nu cunosc în numele cui vorbește 

persoana care a luat cuvântul, facilitatorul poate solicita ca discursul să fie precedat de 

prezentarea standard. Aceasta începe cu cu „Mă numesc prenume nume” și să continue 
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cu numirea persoanei, grupului de persoane sau organizației în numele căruia a luat 

cuvântul. 

- Discursul trebuie să fie la obiect, fiind interzisă luarea cuvântului pe un subiect discutat 

anterior sau care urmează a fi discutat. 

- Luarea cuvântului se realizează pentru un timp limitat la 2 minute (2 clepsidre), fiecare 

membru fiind limitat la maxim două luări de cuvânt. 

- Luările de cuvânt pot fi întrerupte doar de o moțiune iar aceasta va fi votată de minim 

2/3 din membrii prezenți, pentru ca o majoritate simplă să nu poată leza dreptul la 

exprimarea unei opinii de către o minoritate. 

MOȚIUNI 

Utilizarea timp de sute de ani a procedurilor parlamentare a dus la stabilirea unor termeni 

specifici, fiecare cu semnificația sa. 

A AȘEZA PE MASĂ 

(SAU A „ÎNCHIDE SUBIECTUL”) 

O moțiune de închidere a subiectului este o moțiune prin care se solicită amânarea pe 

termen nedefinit a unei moțiuni principale. Semnificația simbolică este de mutare a moțiunii din 

spațiul de dezbatere („the floor” sau „parchetul”), unde se iau decizii cu privire la aceasta, și a o 

muta „pe masă”,  a „închide dezbaterea” acolo unde nu se dezbate și nu se pot lua decizii. Este 

practic o moțiune prin care se câștigă timp pentru documentare și / sau gândire asupra unei 

probleme, fără a specifica un termen fix și fără a lua o decizie sau a da un vot. 

Inițiatorul va lua cuvântul și va spune: „Propun să punem pe masă (sau să închidem subiectul) 

moțiunea de stabilire a datei pentru demararea strângerii de semnături”. 
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A LUA DE PE MASĂ 

(SAU A „DESCHIDE SUBIECTUL”) 

O majoritate a membrilor grupului poate lua moțiunea de pe masă si o poate pune din nou 

în spațiul de dezbatere („on the floor”, pe „parchet”), pentru a continua dezbaterea sau a lua o 

decizie. Moțiunea ajunge în spațiul de dezbatere în aceeași formulă în care a fost pusă pe masă, 

cu exact același text. 

Inițiatorul va lua cuvântul și va spune: „Propun să redeschidem subiectul datei la care 

demarăm strângerea de semnături, datorită faptului că acum cunoaștem care sunt regulile de 

amplasare a corturilor.” 

MOȚIUNE PRINCIPALĂ 

Moțiunea principală este instrumentul prin care mecanismele PACT sunt pornite pentru ca 

acesta să acționeze. Este modul de luare a unei decizii. Este o descriere a ceea ce ar trebui făcut și 

a modului în care ar trebui făcut. Orice moțiune trebuie să fie foarte atent formulată, pentru a nu 

avea loc neînțelegeri sau o înțelegere vagă a propunerii. O moțiune principală trebuie să fie 

formulată în așa fel încât discuția să fie direcționată în sensul dorit de inițiatorul acesteia. Pentru 

acest motiv, este bine ca în textul moțiunii să fie evitate adjectivele și atributele și să fie pus 

accentul mai ales pe verbe și adverbe. 

FORMULAREA UNEI MOȚIUNI PRINCIPALE 

Conținutul unei moțiuni principale se referă la o problemă a comunității locale, la o decizie 

internă a grupului PACT, la un proiect, în general la o acțiune sau, uneori, la o poziție publică. Este 

recomandat ca o moțiune să fie bazată, mai ales pe: 

- Realități – adevăruri ale societății în care trăim. 

- Valori – judecăți ale acestor adevăruri. 

- Politici – acțiuni concrete pentru a modifica sau îmbunătăți aceste realități. 
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Verificarea moțiunii principale se realizează indicând în interiorul său cele trei elemente de 

mai sus. 

Procedura parlamentară este construită în așa fel încât grupul va discuta o singură moțiune 

odată și niciodată mai multe în același timp. Această regulă evită crearea de confuzii și facilitează 

lucrările. Este de datoria facilitatorului să amintească în mod constant grupului care moțiune este 

în discuție. (vezi ghidul facilitatorului) 

În același timp, pentru a fi cât mai eficienți și pentru a împiedica o minoritate gălăgioasă să 

acapareze ședința pe un anumit subiect, există unele tipuri de moțiuni care sunt prioritare în fața 

altora. Acestea au scopuri precise și vor fi abordate cu prioritate înaintea celorlate. Când aceste 

moțiuni sunt înaintate, ele devin imediat subiect curent iar grupul trebuie să ia imediat o decizie 

cu privire la ele. Este foarte important faptul că doar o moțiune prioritară este în discuție în acel 

moment, chiar dacă alte moțiuni subsidiare, incidentale sau privilegiate erau în discuție. 

Facilitatorul are datoria de a explica grupului care este cursul acțiunilor trecute, prezente și 

viitoare, cu privire la ordinea de discuție a moțiunilor, pentru a nu se crea confuzie. 

MOȚIUNI SUBSIDIARE 

Moțiunile subsidiare sunt moțiuni menite să faciliteze luarea de decizii în legătură cu 

moțiunile principale. Acestea pot fi: moțiuni de a supune dezbaterii, moțiuni de amendare, moțiuni 

de a forma o comisie pentru o părere, moțiuni de a pune pe masă sau închide subiectul, etc. 

MOȚIUNI INCIDENTALE 

Moțiunile incidentale au rolul de a lămuri o problemă legată de procedurile parlamentare 

ale grupului. Spre exemplu, întrebări cu privire la ordinea luării cuvântului, întrebări cu privire la 

proceduri, propuneri de suspendare temporară a regulilor, obiecții etc. 
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MOȚIUNI PRIVILEGIATE 

Moțiunile privilegiate se numesc astfel deoarece, în anumite momente, se ia o decizie 
imediată (sau mai devreme decât era programat) cu privire la acestea, în detrimentul unei moțiuni 
care deja se află în dezbatere. Se poate observa de ce unele moțiuni dețin acest privilegiu, în 
tabelul de mai jos. Acolo este evidențiat detaliat care moțiuni sunt privilegiate față de altele. Spre 
exemplu, moțiunea de stabilire a timpului de vorbire, moțiunea pentru luarea unei pauze, etc 

SECONDAREA UNEI MOȚIUNI 

Pentru ca o moțiune să fie supusă atenției grupului și să intre în procedurile acestuia, de 
regulă ea trebuie să fie secondata de un membru al acestuia. Secondarea se realizează prin ridicare 
de mână și formularea: „Prenume nume, secondez această moțiune”. Astfel, există o minimă 
siguranță a faptului că moțiunea este de interes pentru grup, iar o persoană nu consumă timpul 
tuturor celoralte persoane.  
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GHIDUL MOȚIUNILOR 

MOȚIUNI PRIVILEGIATE SECONDARE AMENDARE DEZBATERE VOT REDISCUTARE ÎNTRERUPERE 

Fixarea următoarei întâlniri Da Da Nu Majoritate Nu Nu 

Închiderea ședinței Da Nu Nu Majoritate Nu Nu 

Pauză Da Da Nu Majoritate Nu Nu 

Întrebare privilegiată Nu Nu Nu Facilitator Da Da 

Punct de vedere Nu Nu Nu Nu Nu Da 

MOȚIUNI SUBSIDIARE 
SECONDAR

E 
AMENDAR

E 
DEZBATER

E 
VOT 

REDISCUTAR
E 

ÎNTRERUPER
E 

Așezare pe masă Da Nu Nu Majoritate Nu Nu 

Întrebarea anterioară Da Nu Nu 2/3 Da Nu 

Limitarea dezbaterii Da Da Nu 2/3 Da Nu 

Amânarea până la un 
termen definit 

Da Da Da Majoritate Da Nu 

Trimitere către o comisie Da Da Da Majoritate Da Nu 

Amendare Da Da (1) Majoritate Da Nu 

Amânare pe termen 
nedefinit 

Da Nu Da Majoritate Da Nu 

MOȚIUNI PRINCIPALE 
SECONDAR

E 
AMENDAR

E 
DEZBATER

E 
VOT 

REDISCUTAR
E 

ÎNTRERUPER
E 

Moțiune principală Da Da Da Majoritate Da Nu 

Moțiune de prioritizare Da Nu Da Pluralitate Nu Nu 

Moțiune de așezare pe 
parchet (luare de pe masă) 

Da Nu Nu Majoritate Nu Nu 

Reconsiderare Da Nu (2) Majoritate Nu Da 

Abrogare Da Da Da Majoritate Da Nu 

Aducere pe ordinea de zi 
(make special order of 
bussines) 

Nu Nu Nu 2/3 N/A Da 

MOȚIUNI INCIDENTALE 
SECONDAR

E 
AMENDAR

E 
DEZBATER

E 
VOT 

REDISCUTAR
E 

ÎNTRERUPER
E 

Suspendarea regulilor Da Nu Nu 2/3 Nu Nu 

Retragerea unei moțiuni Nu Nu Nu Majoritate Da Nu 

Obiecție Nu Nu Nu 2/3 Da Da 

Point of order Nu Nu Nu Ofiter Nu Da 

Apel la facilitator Da Nu Da 
FACI sau 

Majoritate 
Da Nu 
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Diviziunea votului 
(renumărare prin ridicare de 
mână) 

Nu Nu Nu N/A N/A Da 

Apel Nominal Da Nu Nu Majoritate N/A Da 

 

(1) Doar în cazul în care moțiunea ce va fi amendată poate fi dezbătută. 

(2) Doar în cazul în care moțiunea ce va fi reconsiderată poate fi dezbătută. 

ETICHETĂ ȘI PROTOCOL PACT 

= UZANȚE = 

Introducere 

Odată intrat în PACT, ești pactist oriunde ai fi și orice ai face. Imaginea ta este și imaginea PACT. 

De aceea, este foarte important să promovăm cu toții același mesaj și să ne comportăm impecabil. 

Nimeni nu trebuie să poată reproșa o încălcare a regulilor elementare de bună-cuviință, politețe, 

curtoazie și diplomație din partea vreunui pactist. 

Când vorim despre PACT, începem cu două trăsături vitale: respectul și modestia. 

 Respectul: trebuie să știi despre ce vorbești. Astfel îi respecți pe ceilalți. Trebuie să fii 

informat, să cunoști cu adevărat doctrina PACT, viziunea, misiunea, valorile, principiile, 

scopul, obiectivele, programul, fiecare măsură propusă de noi. O persoană care dorește să-

și respecte interlocutorul, nu va vorbi despre lucruri pe care nu le cunoaște. 

 Modestia: când vorbești despre PACT, reprezinți în primul rând PACT și în al doilea rând pe 

tine. Vorbește mai mult despre realizările și calitățile colegilor tăi, decât despre tine. 

A fi pactist este o mare responsabilitate și pentru că ne-am propus să redăm România cetățenilor 

săi pentru ca împreună să depășim media europeană a tuturor indicatorilor de dezvoltare, pe 

parcursul unei singure generații, dar și pentru că reprezinți întreaga rețea PACT. Uzanțele 

prezentate mai jos au rolul de a te îndruma cum să o faci mai bine. 
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Cod vestimentar 

Respectați, atunci când vă prezentați public, îndrumările de mai jos: 

 Ședințele ordinare PACT – casual sau business casual 
 Campanie electorală – business casual sau casual, în funcție de specificul local sau mediul 

urban / rural. 
 Întâlniri publice, evenimente organizate sub sigla PACT – casual. 
 Ședințe publice ale unor instituții (Consiliul Local, Consiliul Județean, Comisii, etc.) – 

business formal. 
 Evenimente formale – formal. 

EXPLICAȚII 

1. Casual = Blugi sau alți pantaloni, tricou inscripționat PACT, cămașă inscripționată PACT sau 

altă bluză neinscripționată. 

2. Business casual = Pantaloni stofă sau pantaloni negri, fustă uni, cămașă deschisă la primul 

nasture (permisă suflecarea mânecilor, nerecomandată cămașă cu mâneci scurte), jacheta 

sport inscripționată PACT sau neinscripționată. 

3. Business formal = Pentru bărbați, costum compus din pantaloni și haină de stofă, cămașă și 

cravată, permisă absența cravatei în funcție de specificul local. Pentru doamne, tocuri înalte, 

machiaj conservator. 

4. Formal = Pentru bărbați, costum cu cravată, închis la culoare, cămașă albă, pentru doamne, 

rochie până la genunchi sau rochie lungă, în funcție de ocazie.  

RECOMANDĂRI 

 Evitarea șosetelor albe. 
 Evitarea purtării de ceas în același timp cu butoni. 
 În mediile conservatoare se poate alege un ac de cravată, apreciat de persoanele în vârstă. 
 Evitarea bluzelor sau hainelor care ar putea duce cu gândul la imaginea unor branduri, mai 

ales când evenimentul va avea ecou în presă și vor fi incluse fotografii sau filmări. Se poate 
interpreta ca reclamă mascată la acele mărci. Exemplu: Lacoste, Paul & Shark, Polo, etc. În 
cazul în care doriți, totuși, puteți promova un brand românesc. 
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Efecte PACT 

 Purtați haine inscripționate PACT cât mai des posibil. 

 Purtați insigna PACT cât mai des posibil. 

 Insigna PACT se poartă mereu doar pe partea dreaptă, ca și eventuale ecusoane. Astfel, 

când întindeți mâna pentru a saluta pe cineva, acestea devin mai vizibile. 

 Aveți mereu la îndemână cărți de vizită PACT. 

 Puteți alege un fundal PACT al telefonului mobil, laptop-ului sau tabletei. 

 Puteți alege o poză de profil cu ramă PACT sau o copertă pentru social-media. 

 Puteți alege un abțibild PACT pentru autoturismul propriu. 

 Puteți alege un abțibild PACT pentru propria căsuță poștală. 

Protocol PACT 

 În cadrul ședințelor PACT, așezarea mesei invitaților este următoarea: 

o Se recomandă o masă rotundă sau, în cazul în care se stă în picioare sau pe scaune, fără 
masă, poziționarea în cerc. 

o În dreapta și stânga facilitatorului de ședință sunt așezati invitații cât mai balansat posibil. 
o Față în față cu facilitatorul de ședință este așezat secretarul de ședință.  
o Între cei doi este pozționat fanionul PACT. 
o Secretarul de ședință redactează pe caietul de ședință minuta. 
o Facilitatorul are rol de chair-person acordă cuvântul, veghează la respectarea timpilor 

alocați dezbaterii și respectă, dacă este cazul, procedura parlamentară Roberts Rules. 
Din acest motiv, are poziționată în fața sa, clepsidra PACT, pe care o utilizează de câte 
ori consideră necesar. Clepsidra PACT are o durată de 1 minut. 

 Ordinea de luare a cuvântului, la începerea ședinței: 

o Se prezintă facilitatorul, se recunosc și se urează bun venit invitaților. 
o Se prezintă invitații. 
o Se prezintă pactiștii. 

 Ordinea în care iau cuvântul pactiștii este următoarea: 

o Pactiștii fără funcții alese sau numite în cadrul PACT sau într-o instituție de stat. 
o Pactiștii cu funcții numite în cadrul PACT. 
o Pactiștii cu funcții alese în cadrul PACT. 
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o Pactiștii cu funcții numite într-o instituție de stat. 
o Pactiștii cu funcții alese la nivel național, într-o instituție de stat. 
o Pactiștii cu funcții alese la nivel local, într-o instituție de stat. 

 Cuvântul este acordat de către facilitator, în ordinea de mai sus, cu respectarea procedurii 

parlamentare Roberts. 

RECOMANDĂRI 

În cadrul PACT dați mâna inclusiv cu doamnele, dar respectați eventuale sensibilități 

culturale. În relațiile inter-umane, cel mai important cod este cel al manierelor elegante. 

Utilizați formula de adresare la persoana a doua, singular și prenumele, dar respectând, de 

asemenea, preferințele și așteptările celorlalți. 

Comunicare scrisă 

 Asigurați-vă de o gramatică impecabilă a comunicării scrise. 

 Nu uitați că singura persoană care reprezintă în mod oficial și poate exprima o poziție a 

grupului este facilitatorul de ședință. 

 Acesta poate delega o altă persoană pentru a reprezenta oficial grupul, doar printr-o 

decizie a grupului, consemnată în procesul verbal al ședinței, la capitolul „DECIZII”. 

 Comunicarea administrativă poate fi făcută de o persoană care va avea rolul de Director de 

Comunicare sau Director de Presă și se va semna în consecință sau de secretar. 

 Restul comunicărilor scrise (mesaje de condoleanțe, felicitări, invitații, comunicate de presă, 

etc.) vor fi semnate de facilitatorul de ședință. 

 În cazul în care comunicarea în scris a fost pregătită de altcineva iar pe aceasta este necesară 

și o altă semnătură, facilitatorul va semna întotdeauna ultimul, în partea dreaptă. 

 Comunicarea scrisă va respecta mereu Manualul de Identitate Vizuală PACT, personalizat 

cu datele de contact și adresa web a grupului. 
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Relația cu oamenii de afaceri 

O întâlnire cu un om de afaceri important, la momentul potrivit, poate însemna succesul sau 

insuccesul unui proiect al grupului PACT din care faci parte, sau chiar în alegeri. De aceea este 

important ca în relația cu antreprenorii să respectați următoarele reguli de bază: 

 Zâmbiți și arătați mereu faptul că sunteți încântați că vă aflați în compania sa. 

 Fiți politicoși și arătați interes, mai ales când acesta vă prezintă rezultatele muncii sale. 

 Dați mâna într-un mod ferm, dar ne-exagerat. 

 Fiți pregătiți cu suficiente cărți de vizită. 

 Dacă faceți fotografii, în cazul în care sunteți doar două persoane, încercați ca în fotografie 

să apăreți în partea stângă. Dacă sunteți mai mulți, încercați să vă poziționați în dreapta sa, 

acesta / aceasta ocupând locul central. 

 În cazul nefericit, în care respectivul bagatelizează rolul de politician, fiți demni și 

diferențiați-vă clar de vechii politicieni. 

 În cazul nefericit, în care respectivul vă solicită lucruri contrare codului de etică PACT sau 

unor valori, pentru a refuza politicos, invocați necesitatea sfătuirii cu conducerea PACT, 

faceți referire la faptul că trebuie să verificați dacă vă permite codul etic acel lucru și luați 

legătura cu CNEIA ulterior, pentru a lua cele mai bune decizii. 

*** 

NU UITA: 

IMAGINEA TA ESTE ȘI IMAGINEA PACT 
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FIȘĂ PATRULA VERDE 

Organizarea unei patrule verzi sau ecologizări 
ocazionale într-o zonă care necesită o astfel de 

intervenție. 

Cunoști o zonă din comunitatea ta care are nevoie de curățenie, este 
poluată sau care nu este administrată corespunzător de autorități? Poți 
lua inițiativă. 

6. În cazul unei zone care are nevoie de intervenții recurente, precum o 
plajă sau un loc unde oamenii merg la grătar în weekend, este posibilă 
crearea unei patrule verzi care să intervină periodic și să deruleze și 
campanii de educare / conștientizare. 

7. În cazul unei zone care are nevoie de o intervenție punctuală, se 
planifică un eveniment de ecologizare singular. 

DESCRIERE 

Se creează un corp de voluntari pactiști, fie dintre actualii 
membri, fie membri atrași chir cu această ocazie, familiile 

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unei 
patrule verzi PACT: 

 Sesizare Patrula 
Verde PACT 

De ce materiale 
avem nevoie ? 

Recomandări: 

 Creează o pagină de Facebook Patrula Verde PACT pentru 

Numelocalitate și promoveaz-o. 

 Invită oamenii să facă sesizări cu privire la zone din comunitate 

care sunt întreținute necorespunzător. 

 Comunică faptul că sesizările lor vor fi înaintate către autorități 

și devino vocea lor. 

 Invită-i chiar pe cei care fac sesizări la implicare și la voluntariat 

în cadrul patrulei verzi. 

 Stabilește un program săptămânal, bilunar sau lunar de patrulare 

a zonelor din comunitate și identificare a zonelor unde sunt 

necesare intervenții. 

 Patrula fotografiază și marchează pe o hartă Google publică, 

zonele de intervenție. 
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acestora, prieteni sau alţi oameni interesați de ecologie, cu ajutorul cărora se derulează intervenții 
periodice sau punctuale în diferite zone ale comunității. 

*** 

Primul lucru pe care trebuie să îl faci pentru a organiza o patrulă verde PACT este să formezi o echipă din 4 – 8 
oameni. Alături de ei stabilești modul de funcționare al patrulei. Patrula conţine trei tipuri de activități: 

 Sesizare & conștentizare – adunarea informațiilor și sesizărilor de la cetățeni și redactarea de sesizări către 
autorități. 

 Ecologizare – intervenții punctuale în zonele identificate. 
 Informare și educare – Discuții cu cetățenii, diseminare de materiale grafice de conștientizare, redactare 

de postări pe blogul www.pactpentruromania.ro/blog și de comunicate de presă pentru păstrarea 
curățeniei și protejarea mediului. 

ROLURI 

Rolurile necesare pentru organizarea unei patrule verzi PACT la tine în comunitate. Deoarece PACT este o 
organizație flexibilă, grupurile PACT sunt non-ierarhice, iar organizarea se adaptează de la proiect la proiect, de 
la grup la grup. În același timp, o persoană poate deține mai multe roluri. Ceea ce este important este ca toți 
pactiștii implicați în echipa de organizare să fie pasionați de subiect și implicați în mod serios. 

  

TO – DO ÎNAINTE DE EVENIMENT 

 Înainte de orice, realizează o scurtă analiză a zonei unde vrei să intervii. 
 Poți face fotografii ale loculului, așa cum arată în prezent. 
 Discută cu oamenii din zonă, întreabă-i ce părere au despre cum arată locul și în ce măsură îi deranjează. 
 Poți face o serie de postări pe pagina PACT pentru Numegrup, în cadrul cărora atragi atenția asupra 

situației și inviți oamenii să comenteze și să găsească soluții. 
 Ține legătura cu cei care se exprimă! 
 Invită-i să se aboneze la www.pactpentruromania.ro/inregistrare 
 Transmite o sesizare oficială către autoritățile locale în care atenționezi cu privire la situație și solicită un 

răspuns cu măsurile care se vor lua pentru rezolvarea pe termen lung a situației. 
 Transmite un comunicat de presă cu privire la răspunsul primit sau absența acestuia. 
 În cazul în care consideri necesar, poți lansa o petiție electronică (doar pe site-ul pactpentruromania.ro) 

pentru pentru a „încălzi” comunitea pe acel subiect. 
 Ține legătura pe e-mail cu semnatarii petiției. 
 Fă apel la voluntari (crowd-sourcing). 
 Realizează fotografii înainte de intervenție, în timpul intervenției, după intervenție și fotografii de grup. 

 Planifică evenimentul și modul de desfășurare a patrulei verzi. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/
http://www.pactpentruromania.ro/blog
http://www.pactpentruromania.ro/inregistrare
http://www.pactpentruromania.ro/sesizare-patrula-verde-pact


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 127 din 203 
 

ROL CE FACE ? 

Coordonator 
- Coordonează activitatea echipei și planifică toate acțiunile patrulei. 
- Construiește bugetul proiectului și identifică surse de finanțare: contribuții 

voluntari, donații, sponsorizări, etc. 

Releu 
- Administrează pagina de Facebook a patrulei și centralizează sesizările completând 

zonele de intervenții pe harta Google publică. 
- Promovează acțiunile platformei prin toate mijloacele disponibile. 

Mesager 
- Redactează și transmite constant sesizări către autorități. 
- Redactează comunicate de presă. 

Voluntar - Participă activ la patrulare și la acțiunile de ecologizare și educare. 

Gospodar 
- Se asigură de disponibilitatea logisticii: fluturași, mănuși, salopete, lopeți, mături, 

etc. 

EVENIMENT FACEBOOK 

Releul va crea un eveniment pe pagina grupului tău (PACT pentru Numegrup), cu următoarele setări: 

 Header foto – eveniment – fotografie cu zona și / sau localizarea pe Google Earth. 
 Denumirea evenimentului: PATRULA VERDE PACT pentru Numegrup – intervenție la adresa „Str. Ion 

Costin nr. 1”. 

 Locul de desfășurare: Completează adresa. 

 Start / End – conform programului stabilit. 

 Descriere: PACT pentru Numegrup intervine / ecologizează / derulează o campanie de conștientizare cu 

privire la curățenia din Numelocalitate. 

 Co-hosts: Numele persoanelor din echipa de organizare. 

 Posting: cu aprobare. 

Invită participanți la eveniment și distribuie evenimentul în grupuri, conform strategiei de promovare! 

  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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POSTĂRI STANDARD 

 Înainte de eveniment 
o Trimitere către evenimentul de pe site 
o Prezentarea echipei de organizare 

 În timpul evenimentului 
o Facebook LIVE 
o Fotografii live 
o Live text 

 După eveniment 
o Album foto cu tag pentru participanți și organizatori 
o Clip video 
o Mulțumiri și wrap-up 

NOTĂ: Pentru formatarea profesionistă a unui comunicat de presă, a postărilor pe Facebook și a altor 
comunicări publice, consultă Strategia de comunicare PACT pentru România. 

*** 

Felicitări, comunitatea ta este mai curată datorită patrulei verzi iar cetățenii știu mai multe despre tine, colegii 
tăi și PACT pentru România.  
  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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FIȘĂ ADUNARE CETĂȚENEASCĂ 

Organizarea unei adunări cetățenești este cel mai important demers 
pe care îl fac pactiștii pentru a discuta și găsi soluții la problemele din 

comunitate! 

Vrei să organizezi o adunare cetățenească și nu știi de unde să începi? Iată cum se face acest lucru, pas cu pas. 
O adunare cetățenească se organizează cu trei obiective în minte: 

8. Identificarea celor mai importante probleme pe care le are 
comunitatea și găsirea de soluții pentru acestea, împreună cu cetățenii. 

9. Transmiterea ideilor și proiectelor PACT și prezentarea pactiștilor ca 
viitori lideri ai comunității. 

10. Promovarea și creșterea rețelei PACT. 

DESCRIERE 

Adunările cetățenești au rolul de a aduce oamenii dintr-o 
anumită micro-comunitate împreună și de a cultiva ethos-ul 
acesteia. În România, mai ales la oraș, cetățenii deseori sunt 
atomizați și nici măcar nu-și cunosc vecinii. Adunările 

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unei 
adunări cetățenești PACT: 

 Rollup Viziunea PACT 
 Rollup Valorile PACT 
 Rollup INTRO-PACT 
 Pliant general PACT 
 Foi cu antet PACT 
 Pix inscripționat 

PACT 
 Carte de vizită PACT 
 Afiș Adunare 

Cetățenească PACT 
 Pliant Adunare 

Cetățenească PACT 
 Header Facebook 

Adunare 
Cetățenească PACT  

De ce materiale 
avem nevoie? 

Reguli și recomandări: 

 O adunare cetățenească se organizează de către pactiștii cu 

drepturi depline, cu ajutorul altor pactiști juniori. 

 La adunările cetățenești de obicei nu participă presa, deoarece 

cetățenii sunt încurajați să-și deschidă sufletul. 

 Adunările cetățenești se organizează cu maxim 30 de participanți 

și pot avea formate diverse. 

 Este recomandată invitarea unui pactist din alt grup, din altă 

comunitate, din alt oraș sau din București, pentru a exemplifica 

modul în care funcționează rețeaua PACT. 

 Este, de asemenea, recomandată invitarea unui extern PACT din 

cadrul unei asociații non-guvernamentale sau a unui ales PACT, 

pentru a exemplifica susținerea societății civile, metoda și 

platforma civică și politică. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/
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cetățenești, pe lângă faptul că facilitează identificarea problemelor și soluțiilor locale, ajută la 
comunicare și la împărtășirea gândurilor și părerilor fiecăruia, despre viața de zi cu zi, administrație 
și politică. 

Este foarte important ca în cadrul unei adunări cetățenești, oamenii să provină din medii cât mai 
diversificate, iar energiile de care aceștia dispun să fie direcționate spre un scop pozitiv și comun: 
o comunitate mai puternică, o voce mai clară, condiții de trai mai bune. 

*** 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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Primul lucru pe care trebuie să îl faci pentru a organiza un eveniment PACT este să îl planifici. A nu planifica 
evenimentul într-un mod cât mai detaliat înseamnă, de fapt, a planifica un eșec. Așa că, pentru a livra o 
experiență memorabilă atât participanților, cât și pactiștilor implicați, este recomandat să utilizezi instrumentele 
de planificare de mai jos. 

TO – DO ÎNAINTE DE EVENIMENT 

 Înainte de orice, identifică un concept (cunoscut și sub denumirea de „BRIEF”). Completează singur sau 
împreună cu echipa, CHECKLIST NR.1 pentru definirea și propunerea unui eveniment. 

 Discută cu persoanele cheie externe PACT  şi confirmă, de principiu, participarea la eveniment. Invitarea 
unor persoane cheie (de ex. președintele unui ONG local cunoscut) poate crește atractivitatea 
evenimentului. Explică foarte clar că este vorba despre promovarea unei PLATFORME CIVICE ȘI 
POLITICE. Unele persoane nu doresc să se afilieze unui partid. 

 Contactează persoanele responsabile de locul de desfășurare pe care l-ai dori și obține un acord verbal 
de principiu pentru perioada propusă. Locul de desfășurare poate fi: 

o O sală de conferințe 
o O cafenea sau un pub 
o La cineva acasă 
o În parc (vara) 
o La un sediu de firmă, etc. 

 Stabilește agenda evenimentului. (CHECKLIST NR. 2) 
 Construiește echipa. (CHECKLIST NR. 3) 
 Agreează o dată pentru desfășurarea evenimentului. Recomandarea este de a fixa o dată cu minim 25 

de zile înainte. SAVE THE DATE ! 
 Imediat după fixarea datei, rezervă sala / sălile unde se va desfășura evenimentul. Condițiile pentru un 

loc de desfășurare bun, sunt descrise mai jos – CHECKLIST NR. 4 
 Realizează, alături de echipă, o strategie de promovare, vânzare și înscrieri: 

1. Lipirea de afișe în scări de bloc la avizier. 
2. Introducerea de pliante în cutii poștale. 
3. Promovarea pe internet. 
4. (CHECKLIST NR. 5.) 

 Realizează un buget al evenimentului. (Formularul NR. 6) 
 Obține sponsorizările și semnează parteneriate, dacă este cazul. Poți utiliza kit-ul de vânzări disponibil. 
 Imediat după finalizarea bugetului, coordonatorul sau altă persoană responsabilă va demara achiziția 

celor necesare pentru protocol. Standardele pentru organizarea unui protocol de calitate bună sunt 
descrise mai jos –(CHECKLIST NR. 7) 

 Lansarea evenimentului pe FACEBOOK și pe PLATFORMA www.pactpentruromania.ro.  
 Demararea promovării evenimentului pentru participanți. 
 Îndeplinește sarcinile organizatorice punct cu punct. 
 Urmărește ultimul capitol al acestui document: TIPS AND TRICKS 
 Sărbătorește succesul! 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/
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PROPUNERE DE EVENIMENT ( CHECKLIST 1) 

Acest formular ajută la identificarea temei din spatele adunării cetățenești de prezentare a PACT. 
Completează acest formular înainte de orice și discută-l cu echipa, colegii, alți pactiști. 

Câți participanți dorești să aduci la evenimentul tău? 

 1 – 10 
 11 – 20 
 20 – 30 
 >30 atenție! Moderarea discuțiilor necesită un efort suplimentar considerabil. 

Evenimentul tău este dedicat cărei comunități? (descrie cât mai pe larg comunitatea și specificul acesteia – 
cartierul, blocurile, trasaturile socio-profesionale, varsta medie, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Descrie pe larg ce ai vrea să se discute la eveniment și ce ai dori să obții în mod concret în urma lui. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicul tău țintă este foarte important, deoarece, în funcție de acesta, stabilești agenda evenimentului. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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AGENDA (CHECKLIST 2) 

Fiecare adunare cetățenească are o anumită tematică și anumite probleme abordate. Stabilește de la început 
aceste lucruri. Apoi încadrează-le în agenda orientativă de mai jos: 

 Bun venit și introducere – prezentarea tuturor participanților – 10 min. 
 Povestea PACT – de ce organizăm întâlniri cetățenești, ce credem despre politica locală, despre 

acțiunea la firul ierbii, care sunt poveștile noastre personale. Când oamenii povestesc și împărtășesc 
experiențe personale se apropie mai mult între ei și identifică lucrurile pe care le au în comun. – 5 min. 

 Povestea fiecărui participant. De ce e interesat de implicare? Ce nevoi ale comunității i se par 
importante? Ce rezolvare vede? Ia notițe. Încurajează participanții să împărtășească propriile 
experiențe de viață. – 20 min 

 Deschiderea dezbaterii. Debaterea și discuțiile pe probleme concrete reprezintă cea mai importantă 
parte a adunării cetățenești. Facilitează discuția într-un mod profesionist și echilibrat. Te poți inspira 
din manualul facilitatorului. Deși este utilizat pentru facilitarea ședințelor PACT, conține practici 
generale utile – 30 – 40 min. Principalele întrebări pe care le punem sunt: 
1. Care sunt principalele probleme ale comunității? 
2. Care sunt obiectivele realiste pe care ni le-am putea fixa? 
3. Ce acțiuni concrete am putea demara împreună pentru rezolvarea problemelor comunității? 
4. Ce am putea face săptămâna aceasta? 
5. Ce am putea face săptămâna următoare? 
6. Ce alte resurse ar fi necesare? 

 Pașii următori, concluzii și încheiere. Întâlnirea cetățenească este utilă pentru rezolvarea problemelor, 
dar dorești și să creezi o legătură între oameni, să îi faci să interacționeze unii cu ceilalți și să lucreze 
ulterior împreună – 10 min. În acest sens, în calitate de organizator, poți solicita participanților 
următoarele lucruri concrete: 
1. Să se înscrie pe platforma www.pactpentruromania.ro/inregistrare   
2. Să intre pe grupul de Facebook al adunării cetățenești. 

IMPORTANT: Trebuie să urmărești ca în sală să existe un procent de femei cât mai apropiat de 50%. 
Stabilește perioada în care vei organiza evenimentul. Recomandăm minim 25 de zile între ziua fixării datei în 
calendar și data desfăşurării. Momentan, specifică orientativ luna în care crezi că e cel mai potrivit să 
organizezi: 
 
 
Alte comentarii generale: 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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STRUCTURA ECHIPEI (CHECKLIST 3) 

ROL SPECIFIC Prenume NUME pactist 

Coordonator EVENIMENT  
Responsabil PROMOVARE  
Responsabil ÎNSCRIERI  
Responsabil LOGISTICĂ  
Facilitator  
Voluntari  

ROLURI GENERALE 
 

  
  
  
  
  

SCHEMĂ 
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ROLURI 

Rolurile necesare pentru organizarea unei adunări cetățenești PACT la tine în comunitate. Deoarece PACT este 
o organizație flexibilă, grupurile PACT sunt non-ierarhice, iar organizarea este matriceală, un rol poate fi ocupat 
de mai multe persoane și în același timp o persoană poate deține mai multe roluri. Ceea ce este important este 
ca toți pactiștii implicați în echipa de organizare să fie profesioniști și serioși. 

ROL COMPETENȚE CE FACE ? 

Coordonator 
EVENIMENT 

- Bun organizator 
- Multi-tasking 
- Adaptabil 
- Creativ 
- Orientat spre soluții 

- Stabilește tema evenimentului. 
- Planifică evenimentul. 
- Duce la îndeplinire orice sarcină pentru care 

nu există un alt rol în interiorul echipei sau 
rolul nu este ocupat. 

- Construiește, împreună cu restul echipei, 
bugetul evenimentului. 

- Comunică cu PACT pentru derularea 
procedurilor online, planificarea și  
îmbunătățirea edițiilor următoare. 

Responsabil 
PROMOVARE 

- Creativitate 
- Abilități de sales (bun vânzător). 
- Cunoștințe despre social-media. 
- Atenție pentru estetic. 

- Utilizează și personalizează materialele 
standard PACT. 

- Este responsabil de producția tuturor 
materialelor și a print-urilor. 

Responsabil  
ÎNSCRIERI 

- Comunicare telefonică. 
- Abilități de sales (bun vânzător). 
- Organizat (bun asistent). 

- Menține legătura cu pactiștii implicați în 
organizare. 

- Preia inscrierile online și contactează 
telefonic eventualii participanți. 

- Obține confirmări și rămâne permanent 
disponibil la telefon. 

Responsabil 
LOGISTICĂ 

- Competențe tehnice 
- Cunoașterea pieței locale de 

organizare de evenimente 

- Obține / negociază / contractează 
(împreună cu ceilalți membri ai echipei) sala 
de desfășurare a evenimentului. 

- Se asigură de disponibilitatea și 
funcționarea întregii baze logistice, atât 
tehnice cât și promovare și suport. 

Facilitator 

- Bun –  sa nu-i speriem vorbitor 
în public. 

- Membru cu drepturi depline 
PACT. 

- Este responsabil de agenda evenimentului. 
- Susține dezbaterea și coordonează alți 

vorbitori, în timpul acesteia. 
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TO-DO LOC DE DESFĂȘURARE (CHECKLIST 4) 

BEST-PRACTICE 

Pentru un număr de participanți mai mic sau egal cu 30, sala va fi aranjată stil amfiteatru sau 
semicerc, (dacă sunt sub 20 de participanți sau dorești să creezi o atmosferă de prietenie și mai 
profundă, recomandăm chiar așezarea în cerc închis) cu scaune fără mese. Astfel comunicarea este 
optimă. Dacă vei avea mai mult de 30 de participanți, poți organiza sala în format „spectacol” sau 
în alt format permis de arhitectura clădirii. 

Asigură-te că sala (dacă este un loc public), îndeplinește câteva criterii minime de calitate: 

 Capacitate suficientă, cu încălzire, aer condiționat, lumină, preferabil nu tub florescent (bec 
incandescent, LED sau lumină naturală). 

 Scaune: de regulă în număr egal cu numărul de participanți + 5. Ideal scaune cu măsuțe atașate 
de mâner. 

 Conexiune la internet disponibilă sau telefon cu abonament cu conexiune la internet și 
posibilitate creare Wi-Fi. 

 Kit prezentare PACT * Nr. participanți + 10 
 Hârtie A4. 
 Ecusoane pactiști & stickere pactiști. 
 Efecte PACT. 
 Rollup * 3 (PACT Descriptor/Valori, PACT Viziune / Misiune, PACT Roll-up Prezentare PACT) 
 Asigurați-vă că scaunele sunt destul de comode și este loc pentru întinderea picioarelor. 
 Este util ca roll-up-ul din afara sălii să rămână pe parcursul prezentării, pentru a atrage atenția 

trecătorilor, dar doar dacă permit condițiile de siguranță. 
 După finalizarea evenimentului, strânge materialele rămase și fă un minim de ordine / curățenie, 

pentru a lăsa o impresie bună și față de gazde. 

  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
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STRATEGIE DE PROMOVARE, VÂNZARE, ÎNSCRIERE (CHECKLIST 5) 

Acest tabel va fi completat sub coordonarea responsabilului de promovare și ajută la aducerea de 
participanți la un eveniment de prezentare PACT. 

Denumirea evenimentului: 
Data estimativă de începere a promovării evenimentului: 
Data estimativă a finalizării promovării evenimentului: 
Data estimativă a începerii vânzării directe a evenimentului către parteneri / sponsori: 
Data estimativă a finalizării vânzării directe a evenimentului către parteneri / sponsori: 
Data estimativă a începerii vânzării directe a evenimentului pentru participanț: 
Data estimativă a finalizării vânzării directe a evenimentului pentru participanți: 
Data estimativă a deschiderii perioadei de înscriere: 
Data estimativă a închiderii perioadei de înscriere: 

OBIECTIVELE PENTRU EVENIMENT 
OBIECTIVE SPECIFICE CANTITATIVE OBIECTIVE GENERALE 

Nr. afișe lipite:  
Nr. flyer-e distribuite: 
Nr. mail-uri transmise către persoane fizice din 
comunitate: 
Nr. mail-uri transmise către persoane juridice din 
comunitate: 
Nr. persoane contactate direct pentru participare la 
eveniment: 

 

Nr. persoane înscrise pe evenimentul FACEBOOK: 
 

 

Nr. persoane prezente în sală: 
Nr. aplicații la PACT înregistrate: 
Plan de promovare (descriere): 
 
 
 
 
 
Materiale necesare: 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MĂSURI SPECIFICE 

Măsura (înainte, în timpul și după eveniment) 
DATA 

(Deadline) 
Durata 
(h/z) 

Responsabil 

 Listă grupuri locale FB pentru share eveniment.    

PREZENTARE 
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 Listă pagini locale FB pentru share eveniment.    
 Bază de date e-mail ALPHABET (dacă e cazul).    
 Invitație transmisă către listă FB pentru 

participare la eveniment. 
   

 Post afiș pe pagină eveniment.    
 Post flyer pe pagină eveniment.    
 Post imagine Roll-up 1 pe pagină eveniment.    
 Post imagine Roll-up 2 pe pagină eveniment.    
 Post imagine Roll-up 3 pe pagină eveniment.    
 Post invitație pe pagină eveniment.    
 Preluare zilnică postări PACT pentru România, pe 

pagină eveniment. 
   

 Share zilnic pe grupuri, pagini publice și wall-uri a 
paginii evenimentului. 

   

 Realizare targeting în funcție de publicul 
evenimentului. 

   

 Boost postări și pagină eveniment.    
 Blast e-mail prezentare eveniment.    
 Blast e-mail invitație eveniment.    
 Blast e-mail reminder / confirmare eveniment.     
 Contactare telefonică și bază de date contact 

pentru cei interesați. 
   

 Preluare confirmări pentru participare la 
eveniment. 

   

PLAN MĂSURI GENERALE 

Măsura (înainte, în timpul și după eveniment) 
DATA 

(Deadline) 
Durata 
(h/z) 

Responsabil 
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BUGETUL EVENIMENTULUI (CHECKLIST 6) 

CHELTUIELI SPECIFICE 

Denumirea cheltuielii 
Previzionat 
/ Planificat 

(Lei) 

Negociat 
(Lei) 

Realizat 
(Lei) 

Finanțare 
din PACT 

(lei) 

Finanțare din 
sponsorizare 
/ parteneriat 

(lei) 
Închiriere sală      
Protocol      
Print afișe      
Print flyere      
Neprevăzute (5%)      
TOTAL      

CHELTUIELI GENERALE 
      
      
      
      
      
      
TOTAL      
GRAND TOTAL      

TO-DO PROTOCOL 

 Protocolul adunări cetățenești PACT constă în 4 elemente principale: 
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1. RECEPȚIE 

Responsabilul de protocol va verifica, cu minim 48 de ore înaintea desfășurării evenimentului, împreună cu 

responsabilul de promovare, cu responsabilul de logistică și responsabilul de înscrieri, disponibilitatea 

materialelor necesare pentru realizarea recepției: 

 Lista actualizată a persoanelor înscrise care au confirmat participarea. 

 Lista de prezență standard, printată. 

 Kit-uri de prezentare, într-un număr egal cu numărul de participanți + 10. 

 Formulare de evaluare. 

 Ecusoane pentru pactiști și stickere – ecuson standard. 

 Efecte PACT (insigne, fanion, clepsidră, roll-up-uri, etc.). 

 Persoanele invitate din afara localității, care nu cunosc detalii despre locul de desfășurare, au primit prin 

e-mail, cu minim 24 de ore înainte de eveniment, următoarele informații: 

o Indicații de orientare (Google Maps) spre hotelul unde sunt cazați, dacă este cazul. 

o Indicații de orientare (Google Maps) spre un restaurant din localitate, pentru eventualitatea în 

care doresc să ia masa înainte sau după eveniment. 

o Indicații de orientare (Google Maps) spre o farmacie și stație carburanți, pentru orice 

eventualitate. 

o Indicații de orientare (Google Maps) pentru adresa la care se desfășoară evenimentul sau 

evenimentul secundar. 

o Adresa de e-mail și numerele de telefon ale echipei de organizare.  

La începerea evenimentului, responsabilul de protocol, singur sau alături de alți voluntari, va sta la intrarea în 

sală și va întâmpina fiecare participant astfel: „Bun venit! Ne bucurăm că sunteți cu noi.” 
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2. DESFĂȘURARE 

Pe parcursul desfășurării evenimentului, responsabilul de protocol trebuie să se asigure de următoarele: 

 Roll-up-urile, spider-ul, banner-ele sau alte materiale publicitare PACT sunt la vedere. 

 Efectele PACT (fanion și clepsidră) sunt poziționate simbolic, la vedere. 

 Pactiștii si voluntarii PACT care ajută la organizare și / sau recepție poartă tricouri și / sau insigne PACT. 

 Participanții au la dispoziție apă plată și câte un pahar, pe parcursul prezentării. 

3. COFFEE BREAK 

Pentru obținerea unei atmosfere plăcute, se poate organiza un mic bufet din partea organizatorilor. Bufetul 
poate conține produse „finger-food” achiziționate sau chiar făcute acasă de unul dintre oranizatori. Un astfel de 
bufet poate conține una sau mai multe dintre produsele de mai jos: 

 Cafea, Cafea Decofeinizată, Zahăr, îndulcitor, lapte  
 Ceai, apa plată, apă carbo-gazoasă 
 Finger-food – produse reci patiserie, cornuri, bomboane, șărățele, brioșe, plăcintă de casă, etc 

În cazul unor sponsorizări sau parteneriate, se poate poziționa un poster, un anunț sau chiar un roll-up al 
partenerului, dar întotdeauna în dreptul bufetului de protocol și niciodată în fața sălii, în fața ușii sau în dreptul 
mesei unde se realizează recepția. 

Pe bufetul de servire a produselor coffee-break se va așeza anunțul cu privire la responsabilitatea siguranței 
alimentare, conținutul de zahăr, alergeni, etc.  

4. ÎNCHIDERE 

La finalul evenimentului, responsabilul de protocol va sta la ieșirea din sală și va mulțumi fiecărui participant 
astfel: „Mulțumim pentru participare, vă mai așteptăm alături de noi.” 

EVENIMENT FACEBOOK 

Responsabilul de promovare va crea un eveniment pe pagina grupului tău (PACT pentru Numegrup), cu 

următoarele setări: 

 Header foto – eveniment – conform design-ului standard construit de către responsabilul de promovare 
sau reportaj BBC proteste #rezist. / poate fi schimbat în funcție de activități sau agenda publică. 
Fotografia sau filmul din header pot fi schimbate în cazul în care se dorește afișarea unei fotografii de 
identitate locală sau națională. Se recomandă atașarea siglei PACT pe colțul din drepta sus / jos a 
fotografiei Este obligatorie verificarea existenței drepturilor de autor, înainte de utilizarea fotografiei sau 
video-ului. 

 Denumirea evenimentului: Platforma „Adunare cetățenească - PACT pentru Numegrup” schimbă 

comunitatea. 
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 Locul de desfășurare: Completează cu locul principal de desfășurare, adică acolo unde se va organiza 

prezentarea. 

 Start / End – conform agendei stabilite anterior. 

 Descriere: PACT pentru Numegrup organizează o adunare cetățenească pentru discutarea problemelor 

comunității și identificarea de soluții. PACT este o platformă civică și politică a comunităților locale din 

țară și din diaspora, pentru libertate economică, dezvoltare regională și consolidarea democrației 

românești în NATO și UE. 

 Co-hosts: Numele persoanelor din echipa de organizare și a prezentatorilor. 

 Posting: cu aprobare. 

 

Invită participanți la eveniment și distribuie evenimentul în grupuri, conform strategiei de promovare! 
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POSTĂRI STANDARD 

 Înainte de eveniment 
o Trimitere către evenimentul de pe site; 
o Prezentarea echipei de organizare; 
o Prezentarea locului de desfășurare; 
o Progresul înscrierilor și / sau ocuparea tuturor locurilor. 

NOTĂ: Toate postările vor respecta standardul din cadrul strategiei de comunicare PACT. 

TIPS & TRICKS 

 Recrutarea e „REGE” – cel mai important câștig dintr-un astfel de eveniment este un nou membru și un 
viitor lider al comunității locale respective. 

 Prima regulă pentru a te asigura că vei avea participanți la adunarea cetățenească este ca aceștia să aibă 
unde să se înscrie. 

 Promovează formularul de înscriere de pe site mai mult decât butonul de înscriere de pe FB. 
 Deși se vor înscrie mai mulți, vor participa mai puțini, deoarece fiecare are programul său. Este obligatoriu 

să-i contactezi telefonic pe toți cei care s-au înscris inițial, cu 5 zile înainte de eveniment pentru a obține 
o confirmare verbală cu privire la participare. În cadrul acestei conversații telefonice trebuie să atingi 
următoarele puncte: 

 Să comunici că se va transmite imediat după conversația telefonică un e-mail de confirmare. 
 Să amintești ziua (& alias-ul – ex: de azi lunea care vine), data, ora, locul de desfășurare al 

evenimentului. 
 Să întrebi dacă există întrebări cu privire la agenda evenimentului și să amintești care este tema 

de discuție. 
 Să specifici că vor primi un ultim „reminder” cu o zi înainte de eveniment. 
 Să specifici că după eveniment va exista o oportunitate de socializare. 

 Cu o zi înainte de eveniment, transmite pe e-mail și sms un reminder care să conțină  ora, locul de 
desfășurare și eventual indicații de orientare. 

 Înainte de a începe promovarea, apelează și la „piața caldă” – verifică agenda și identifică prieteni, rude 
sau alți oameni pe care îi cunoști, care fac parte din comunitatea respectivă și invită-i să se înscrie primii 
la eveniment. 

 Pregătește sala cu minim 2 ore mai devreme de începere. 
 La intrare, invită lumea la un snack sau orice alt gen de protocol ai pregătit pentru spargerea gheții. 
 Înainte de începere, un pactist ar trebui să roage fiecare participant să dea check-in pe Facebook și să 

completeze un formular de prezență, pentru a păstra o situație. 
 Unii pactiști pot purta un sticker: #pactist - întreabă-mă orice! – fie pe piept, în partea stângă, fie pe 

spate. 
 Înainte de a începe discuția propriu-zisă, prezintă regulile de desfășurare. 
 În timpul discuțiilor, un pactist trebuie să se plaseze în planul 2 al discuțiilor și să ia notițe cu privire la 

perspectivele, experiența, dorințele, opțiunile politice, etc. ale participanților, pentru ca ulterior PACT 
să vină în întâmpinarea acestora. Ne dorim ca ei să ne cunoască pe noi și noi pe ei. 

 A doua zi după eveniment, reunește echipa și hotărâți un program de întâlniri 1 la 1 cu participanții, 
pentru a intra în detalii și a stabili eventuale colaborări viitoare. 

 Identifică potențiali lideri care ar putea înființa un grup PACT în comunitatea lor. 
 Foarte important evenimentul de networking de după. 
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 Call to action – FII PACTIST – cu deadline de 4 zile de la eveniment. 

Felicitări, încă o comunitate din România face un PACT.  
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FIȘĂ LOCUIRE DE 5***** 

Organizarea unei intervenții pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuire într-o micro-comunitate. 

Cunoști o zonă din comunitatea ta care are nevoie de o intervenție ce ar 
îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor sau chiar crește valoarea pe piața 
imobiliară a proprietăților acestora? Poți lua inițiativă. Poți alege una 
dintre următoarele intervenții: 

11. Reamenajarea cu gazon rulou a unui spațiu verde din fața blocului 
și/sau plantarea de copaci. 

12. Acoperirea cu bitum la rece a unor mici gropi din asfalt, pe o 
stradă secundară, alee sau parcare din fața blocului. 

13. Vopsirea / repararea leagănelor sau altor elemente de mobilier 
urban din fața blocului. 

  

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unei 
intervenții de tip „Locuire 
de 5 stele” PACT: 

 Cerere locuire de 5 
stele. 

 Raport diagnoza 
cartier. 

 Sesizare oficială 
problemă 

 

De ce materiale 
avem nevoie? 

Recomandări: 

 Semnează un parteneriat cu o companie de reamenajari 
peisagistice sau care dorește să promoveze o campanie de 
CSR. 

 Atrage alături de PACT oameni cu capacități tehnice, 
angajați ai unor firme de construcții sau alte specializări / 
abilități în construcții care ar putea pune în operă o mică 
lucrare de acest gen. 

 Invită oamenii să facă cereri cu privire la zone din comunitate 
care merită îmbunătățite. Comunică faptul că cererile lor vor 
fi înaintate către autorități și devino vocea lor. Invită-i chiar 
pe cei care fac cereri la implicare și la a face voluntariat în 
cadrul PACT. IMPLICĂ CETĂȚENII ÎN PROIECT. 

 Acest proiect poate „emana” un lider de cartier. 
 Coordonatorul proiectului fotografiază și marchează pe o 

hartă Google publică zonele de intervenție. 
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DESCRIERE 

Pactiștii efectuează o deplasare prin cartierele de unde primesc cereri sau aleg ei înșiși un cartier, 
un segment de stradă sau o zonă de intervenție. Acolo discută cu cetățenii, pot suna la ușă, intra 
în dialog cu reprezentanții asociației de proprietari, proprietarii de autoturisme, părinți, etc. În 
urma deplasării, redactează o diagnoză a intervențiilor necesare și un buget. Este recomandat să 
realizeze un parteneriat cu o companie și să completeze bugetul cu o sumă obţinută din donaţiile 
cetățenilor implicați. Urmează ca pactiștii să „vândă” proiectul chiar celor afectați.  

- Compania X contribuie cu 400 lei pentru achiziționarea vopselei, cetățenii cu 200 lei pentru 
diluant (10 lei / cetățean). 

După finalizarea intervenției compania sponsor va monta o plăcuță pe bloc, gard, leagăn. 

  

TO – DO ÎNAINTE DE EVENIMENT 

 

 Înainte de orice, realizează o scurtă analiză a zonei unde vrei să intervii. Vorbește cu oamenii și întreabă-
i ce este necesar, ce schimbări și-ar dori. 

 Poți face fotografii ale loculului, așa cum arată în prezent. 
 Poți face o serie de postări pe pagina PACT pentru Numegrup, în cadrul cărora atragi atenția asupra 

situației și inviți oamenii să comenteze și să găsească soluții. Ține legătura cu cei care se exprimă! 
 Invită-i să se aboneze la www.pactpentruromania.ro/inregistrare 
 Transmite o sesizare oficială către autoritățile locale în care atenționezi cu privire la situație și solicită un 

răspuns cu măsurile care se vor lua pentru rezolvarea pe termen lung a situației. 
 Transmite un comunicat de presă cu privire la răspunsul primit sau absența acestuia. 
 Dacă consideri necesar, poți lansa o petiție electronică (doar pe site-ul pactpentruromania.ro) pentru 

pentru a „încălzi” comunitea pe acel subiect. 
 Ține legătura pe e-mail cu semnatarii petiției. 
 Fă apel la voluntari (crowd-sourcing). 
 Realizează fotografii înainte de intervenție, în timpul intervenției, după intervenție și fotografii de grup. 
 ATENȚIE: sunt recomandate doar intervențiile din afara proprietății private. Fără zugraveli de scară de 

bloc sau altele de acest gen. Dacă apar solicitări, explicați că este datoria asociației de proprietari iar 
PACT derulează proiectul „Locuire de 5 stele” doar în fața blocului, nu și în interior. 

 Planifică evenimentul și modul de desfășurare a intervenției. 
 POSTEAZĂ pe blogul www.pactpentruromania.ro/blog o descriere și câteva fotografii ale intervenției. 
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ROLURI 

Rolurile necesare pentru organizarea unei intervenții de 5 stele PACT la tine în comunitate. Deoarece PACT este 
o organizație flexibilă, grupurile PACT sunt non-ierarhice iar organizarea se adaptează de la proiect la proiect, 
de la grup la grup. În același timp, o persoană poate deține mai multe roluri. Ceea ce este important este ca toți 
pactiștii implicați în echipa de organizare să fie pasionați de subiect și implicați în mod serios. 

ROL CE FACE ? 

Coordonator de 
5 stele   

- Coordonează activitatea echipei și planifică toate acțiunile. 
- Construiește bugetul proiectului și identifică surse de finanțare: contribuții 

voluntari, donații, sponsorizări, etc. 

Releu 
- Administrează pagina de Facebook a proiectului și centralizează cererile 

completând zonele de intervenții pe harta de intervenții Google publică. 
- Promovează acțiunile platformei prin toate mijloacele disponibile. 

Mesager 
- Redactează și transmite constant sesizări către autorități. 
- Redactează comunicate de presă. 

Voluntar 
- Participă activ la intervenții cu lucrări fizice, când e cazul: vopsire, turnare bitum, 

montare gazon și alte lucrări secundare de construcții și grădinărit. 

Gospodar 
- Se asigură de disponibilitatea logisticii: fluturași, mănuși, salopete, scule, 

generator, unelte de grădinărit, etc. 

EVENIMENT FACEBOOK 

Releul va crea un eveniment pe pagina grupului tău (PACT pentru Numegrup), cu următoarele setări: 

 Header foto – eveniment – fotografie cu zona și / sau localizarea pe Google Earth. 
 Denumirea evenimentului: „PACT pentru Numegrup – intervenție de 5 stele”. 

 Locul de desfășurare: Completează adresa. 

 Start / End – conform programului stabilit. 

 Descriere: PACT pentru Numegrup intervine pentru condiții de locuire de 5 stele in Numelocalitate. 

Urmează descrierea intervenției: „Vom planta 10 mp de gazon în grădinița din fața blocului, vom vopsi 

leagănele și vom astupa o groapa din parcare unde lunar un cetățean își rupe mașina.  Mulțumim 

companiei X pentru punerea la dispoziție a bitumului si celor 5 litri de vopsea și îi felicităm pe locuitorii 

Blocului B1 pentru spiritul civic de care dau dovadă.” 

 Co-hosts: Numele persoanelor din echipa de organizare. 

 Posting: cu aprobare. 

Invită participanți la eveniment și distribuie evenimentul în grupuri, conform strategiei de promovare! 
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POSTĂRI STANDARD 

 Înainte de eveniment 
o Trimitere către evenimentul de pe site 
o Prezentarea echipei de organizare 

 În timpul evenimentului 
o Facebook LIVE 
o Fotografii live 
o Live text 

 După eveniment 
o Album foto cu tag pentru participanți și organizatori 
o Clip video 
o Mulțumiri și wrap-up 

NOTĂ: Pentru formatarea profesionistă a unui comunicat de presă, a postărilor pe Facebook și a altor 
comunicări publice, consultă Strategia de comunicare PACT pentru România. 

*** 

Felicitări, comunitatea ta beneficiază acum de condiții de locuire mai bune iar 
cetățenii știu mai multe despre tine, colegii tăi și PACT pentru România.  
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FIȘĂ PETIȚIE & INIȚIATIVĂ CETĂȚENEASCĂ 

Susținerea unei petiții sau inițiative cetățenești este cea mai înaltă 
formă de activism civic pentru o forță politică ce nu se află în 

interiorul structurilor de conducere a statului 
sau a comunității locale! 

Campaniile de strângere de semnături sunt modul în care reușim să 
aducem pe agenda publică o problemă a comunității locale sau chiar un 
subiect național. O astfel de campanie este un proiect distinct care poate 
fi derulat atât online, printr-o petiție electronică pe platforma 
pactpentruromania.ro, cât și offline, pe stradă, printre oameni. 

Semnând în cadrul unei campanii, cetățenii își arată sprijinul pentru o 
cauză, o declarație sau o anumită propunere de politici publice. 

Obiectivul principal al unei campanii de strângere de semnături trebuie să 
fie rezolvarea unei probleme a comunității, informarea cu privire la o 
problemă stringentă.  

Obiectivul secundar al unei campanii de strângere de semnături poate fi 
adunarea unei mase critice de susținători, construirea unei baze de date, 
creșterea notorietății PACT la nivel local. 

CEA MAI EFICIENTĂ METODĂ DE A 
STRÂNGE SEMNĂTURI ESTE ÎN PERSOANĂ, 

PERSOANĂ CU PERSOANĂ. 

  

Citiți cu atenție legile de 
mai jos, notați și discutați 
în cadrul unei întâlniri cele 
mai importante lucruri și 
rețineți aspectele 
importante: 

 Legea 
administrației 
publice locale 

 Legea inițiativei 
cetățenești 

Cunoașteți 
legile 

Avantajele campaniei de strângere de semnături: 

 Aduce împreună sub aceeași umbrelă oameni care au o opinie 
comună despre o problemă sau susțin aceeași cauză. Este o bună 
oportunitate de a construi o rețea. 

 Reprezintă o oportunitate pentru conștientizarea publicului cu 
privire la o problemă a comunității. Oamenii care nu sunt la curent 
cu problema respectivă află despre ea și pot deveni susținători. 

 Formezi o bază de date cu oameni care ulterior pot veni alături de 
PACT. 

 Pot reprezenta un argument puternic pentru a influența decizia 
autorităților (mai ales cele locale). 
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PRACTICI RECOMANDATE 

 Formulează-ți povestea. Închide ochii 30 de secunde și gândește-te de ce e important pentru tine 
personal subiectul respectiv. Oamenii sunt impresionați dacă le spui povestea ta, dacă vine din suflet și 
daca ești sincer. Adaugă o tușă personală! 

 Fă-ți temele. Este bine să cunoști foarte bine subiectul și să ai răspunsuri la întrebări. Caută statistici, 
informații din alte orașe, cum se întâmplă în alte țări. 

 Ancorează o CIFRĂ. Cifrele sunt ținute minte mai ușor, credibilizează și mai mult povestea și aduc 
oamenii alături. Exemplu: „4 milioane  de refugiați” are un impact mai mare decât „mulți refugiați”. 

 Trebuie să cunoști procedurile legale şi să ai răspunsuri pentru următoarele întrebări. 
o Dorești să transmiți o petiție simplă către autorități? 
o Dorești să depui un proiect de Hotărâre de Consiliu Local sau Județean? 
o Câte semnături sunt necesare? 
o Ce documente trebuie depuse și la ce instituții. 
o Citeste legea de organizare a inițiativelor cetățenești. 

 Pentru o simplă petiție poți folosi formularul standard PACT. Pentru o inițiativă cetățenească utilizează 
formularele prevăzute de lege. 

 Imaginea este totul. Când v-ați hotărât să ieșiți pe stradă pentru a demara strângerea semnăturilor, 
trebuie să fiți pregătiți. Pentru aceasta, am pregătit mai jos un check-list cu câteva sfaturi, cu practici 
recomandate, din experiența PACT. 

 Ne interesează mai ales datele de contact ale persoanelor care utilizează e-mail și Facebook. 
 Comandați tricouri cu sigla PACT pentru a fi recunoscuți pe stradă. Când mergeți în grup, dar nu numai, 

purtați tricoul PACT. Recomandăm model polo de culoare albă, cu imprimeu standard. 

 Cumpărați ecusoane și purtați-le în jurul gâtului. 

 Cumpărați clipboard-uri și pixuri. Pe spatele clipboard-ului puteți lipi stickerul A4 PACT. Descărcați și 

tipăriți tabelul standard. 

 Recomandăm achiziționarea unui drapel al României. Acest lucru atrage atenția trecătorilor și îi indreaptă 

spre voi, din curiozitate. Drapelul poate avea un băț din lemn, lung de până la 3 m, pentru a fi sprijinit 

pe pământ. Poate fi prevăzut cu un disc din lemn fixat, care poate fi utilizat drept 

măsuță de scris, ca în desenul alăturat. Acesta se poate realiza la un meșter tâmplar 

din localitate. 

 Tipăriți fluturași standard. Aceștia servesc și ca icebreaker când abordați trecătorii, 

sunt prevăzuți cu un QR Code pentru abonare la www.pactpentruromânia.ro și dețin 

informații utile pentru alegători. 

 Tipăriți afișe A3 și lipiți-le doar în spațiile prevăzute pentru afișaj stradal și proprietate 

privată. 

 Puteți folosi tablete în loc de clipboarduri. 
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 Alegeți stațiile de autobuz, parcurile unde se plimbă tineri, locurile aglomerate, dar evitați proprietatea 

privată (parcarile mall-urilor, etc.) cu excepția situațiilor în care aveți un protocol semnat sau o înțelegere 

cu propriatarul sau reprezentantul acestuia. 

 Din experiența PACT, publicul cel mai abordabil include: oameni tineri 16-35 ani (cei sub 18 ani nu pot 

vota, deocamdată, dar mulți sunt dispuși să ducă acasă la părinți o broșură); mame cu copii mici; tineri 

profesioniști, mai ales după program și în weekend. 

 Vizitați în prealabil toate locurile unde credeți că se pot strânge semnături și asigurați-vă că există trafic. 

 Verificați mai multe intervale orare – realizați un program al zilei cu intervalele orare deoarece traficul 

pietonal suferă fluctuații. 

 Locurile unde se află grupuri sunt cele mai valoroase, datorită faptului că explicați o singură dată mai 

multor oameni. Evenimentele publice (concerte, sărbători, târguri) sunt o ocazie bună. 

 Atunci când oamenii stau la coadă se plictisesc. Identificați cozi, acolo oamenii pot sta de vorbă cu voi. 

 Rata de răspuns, în general, este destul de mică: 1 la 10, dar acest lucru nu trebuie să vă descurajeze. 

Continuați. Rata de răspuns va crește pe măsură ce învățați cum să convingeți. 

 Postați pe pagina de Facebook și pe grupurile la care v-ați abonat anterior locul și intervalele orare unde 

puteți fi găsiți. 

 Postați  poze/clipuri din interacțiunile cu oamenii, cu #pactpentrunumegrup (de ex., #pactpentruborlesti 

sau #pactpentrubolintin). 

 Formulați o solicitare CLARĂ de tipul: Ați semnat pentru reabilitarea clădirilor istorice din centrul orașului? 

 Zâmbiți, indiferent de reacția (inclusiv negativă, chiar nepoliticoasă) a unor oameni. 

 Nu purtați ochelari de soare. 

 Observați care sunt întrebările care vi se pun și pregătiți răspunsurile. 

 La finalul intervalului orar anunțat, reuniți-vă și centralizați rezultatele zilei. 

 Împărtășiți cu ceilalți colegi replicile care mulțumesc / nu mulțumesc unii interlocutori, răspunsurile date. 

Fiecare comunitate este diferită. Nu vă descurajați. Odată reglat discursul, va funcționa. 

 Luați pauze. Nu fumați și nu beți alcool. 

 Faceți poze și postați-le pe pagina de Facebook a grupului. PACT pentru România va prelua postările și 

le va distribui, pentru a le viraliza. Faceți Facebook Live, dacă interlocutorul vă permite. Scrieți pe blogul 

PACT și distribuiți articolele. 

 Sărbătoriți fiecare victorie. 

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 152 din 203 
 

 Transmiteți comunicate de presă o dată pe săptămână către presa locală, cu statusul și numărul de 

semnături strânse. 

 Respectați regulile de bază pentru scrierea unui comunicat de presă. Astfel vor crește șansele de 

publicare. 

 Trimiteți unul sau două e-mail-uri către lista companiilor din baza de date construită. Unele companii vor 

susține cauza sau chiar vor investi în ea. 

 Când atingeți ținta de semnături propusă, transmiteți un comunicat de presă  prin care anunţaţi 

succesul avut. 

 Pregătiți-vă de succes!!! 

RECRUTEAZĂ 

Demararea unei campanii de strângere de semnături este și o bună oportunitate de recrutare. 
Există oameni pentru care cauza pe care o susții contează, iar aceștia vor semna. Găsește 
oamenii pentru care cauza este foarte importantă și convinge-i să se alăture campaniei și să 
ajute. 

Identifică figuri publice la nivel local care pot redacta un mesaj de susținere: profesori, lideri de 
ONG, artiști, alți lideri de opinie. 

Prietenilor, familiei, cunoscuților, vecinilor sau colegilor de serviciu, le poți solicita să completeze 
un tabel cu 15 semnături. In 99% din cazuri te vor ajuta, chiar dacă nu sunteți foarte apropiați cu 
unii dintre ei – nu vă fie teamă să îi intrebați! Experiența PACT ne spune că se vor implica, dacă 
acea cauza este cu adevărat bună! 

Pentru a recruta voluntari din „piață”, mergi în fiecare micro-comunitate (cartier sau zonă din 
localitate și organizează câte o adunare cetatenească și stabilește ca temă cauza pentru care 
strângi semnături. Utilizează FIȘA de organizare a ADUNĂRII CETĂȚENEȘTI. În 88% din cazurile 
în care un voluntar susține o cauză alăturându-se campaniei de strângere de semnături, acesta 
devine ulterior PACTIST. 

*** 

Felicitări, comunitatea ta îți va fi recunoscătoare pentru că susții cauzele 
importante, iar PACT va avea la rândul său mai mulți susținători. 
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FIȘĂ CONSILIU DE CARTIER 

Cartierele nu sunt reprezentate în administrația publică locală. 
Înființarea unuia sau mai multor Consilii de 

Cartier acoperă această lacună legislativă și îți 
dă o voce mai puternică ! 

Consiliul de Cartier este un mod prin care vecinii conlucrează pentru a-și 
face viața mai bună, din punct de vedere al locuirii și al condițiilor de trai 
din cartier. Consiliul de Cartier reunește minim câte un reprezentant din 
fiecare scară de bloc dar nu mai mult de 1 reprezentant la 30 de familii 
(locuințe). 

Consiliul de Cartier are personalitate juridică (asociație non-profit) pentru 
a eficientiza activitățile de influențare a deciziei publice și a conferi 
credibilitate în cartier. 

Consiliul de Cartier poartă numele de „Asociația PACT pentru 
Numecartier – Localitate”. 

  

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unui 
eveniment de prezentare 
a PACT: 

 Act Constitutiv 
Consiliu de Cartier 

 Statut Consiliu de 
Cartier 

 Regulament Consiliu 
de Cartier 

 Fluturas prezentare 
Consiliu de Cartier 

 Invitație standard 
Consiliu de Cartier 

 Instrucțiuni identitate 
online 

 Etichetă cutie poștală 

De ce materiale 
avem nevoie? 

Reguli și recomandări: 

 Un Consiliu de Cartier poate fi înființat doar de către un pactist 
membru al unui grup PACT cu drepturi depline. 

 Pentru denumirea conform regulii de mai sus este necesar un 
protocol semnat de către secretariatul PACT, deținător al 
drepturilor de autor pentru logo și alte materiale. 

 Consiliul de Cartier va utiliza pentru înregistrare în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor următoarele: Actul Constitutiv, Statutul 
și Regulamentul Intern, puse la dispoziție de către PACT pentru 
România. 

 Consiliul de Cartier va avea acces la resursele celorlalte Consilii 
de Cartier din alte orașe ale României din rețeaua PACT și are 
obligația de a contribui cu resurse proprii pentru îmbogățirea 
bibliotecii de resurse PACT. 

 Consiliul de Cartier are două activități principale: 
o Acțiuni în / pentru cartier. 
o Asigurarea legăturii cu autoritățile pentru reprezentarea 

intereselor cetățenilor din cartier. 
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DESCRIERE 

Misiunea Consiliului de Cartier este să adune comunitatea. Poți obține acest lucru vorbind, în 
primul rând, cu locuitorii din cartier. Trebuie să identifici, alături de ei, care sunt problemele din 
cartier și nevoile lor. Acțiunile pe care le veți organiza vor fi în strânsă legătură cu acestea. Acest 
lucru este esențial pentru a menține viu interesul cetățenilor. De asemenea, când te vei ciocni de 
autorități, vei fi mult mai credibil dacă vei demonstra că ești la curent cu necesitățile din cartier, iar 
astfel, vei obține susținerea cetățenilor.  

După ce cunoști nevoile și acțiunile necesare, prioritizează-le: unele sunt mai importante decât 
celelalte. Nu le alege pe cele mai greu de rezolvat. Fixează obiective mici, dar realizabile repede 
și vei câștiga încrederea mai multor oameni. Dacă arăți câteva rezultate bune, într-un timp 
rezonabil, vei putea aborda și probleme mai mari ulterior.  

Promovează ceea ce faci și față de cei care nu sunt direct implicați. 

Nu te focaliza pe o singură problemă pentru a nu pierde relevanța Consiliului odată ce ați reușit 
să o rezolvați. Abordează mai multe probleme.  

IMPORTANT: Nu intra în conflict cu asociațiile de proprietari! Majoritatea asociațiilor de proprietari 
au preferințe politice sau sunt subordonate, neoficial, Primăriei, iar Consiliul de Cartier va fi 
perceput, inițial, ca un adversar. Menține un ton pozitiv, constructiv și demonstrează cetățenilor 
că fiecare are rolul său, iar Consiliul de Cartier are o relevanță sporită. În același timp, în cazul în 
care conducerea unei asociații de proprietari se dovedește a nu fi politică și dorește să ți se alăture, 
cântărește bine decizia și analizează atât avantajele și dezavantajele, cât și oportunitățile și riscurile.  

*** 

Primul lucru pe care trebuie să îl faci pentru a organiza un Consiliu de Cartier este să realizezi o 
hartă mentală și o listă. Notează scările de bloc, numărul de apartamente, adresele, blocurile care 
ți se par cele mai îngrijite sau cele mai neîngrijite, observă spațiile verzi întreținute și află cine se 
ocupă de ele, întreabă cine sunt oamenii mai gospodari și identifică tinerii care sunt activi 
profesional, dar neimplicați în viațacartierului. După acești pași, redactează o pagină descriind 
profilul cartierului pentru a-ți forma un tablou de început. Este momentul să cauți deja alți 2 sau 3 
membri ai echipei. 
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TO – DO ORGANIZARE CONSILIU 

 Identifică doi-trei membri ai echipei. Abordează “piața caldă”: prieteni, vecini, rude, oameni care deja 
te cunosc, dar nu te limita la ea. Sunt foarte importanți cei care vin alături de tine deși nu te cunosc 
personal.  

 Înființează asociația. Stabilește o zi și o oră pentru întâlniri săptămânale. 
 Stabilește locul întâlnirii. Poate fi în fiecare săptămână la un membru acasă sau într-un spațiu public: 

cafenea, parc (vara), sală de clasă în școală etc. 
 Din Consiliul de Cartier pot face parte atât rezidenții, cât și reprezentanți ai firmelor din cartier: 

proprietarul magazinului din colț, farmacista, vânzătoarea de la chioșcul de ziare, câțiva profesori de la 
școlile din cartier.  

 După înființarea asociației, printează pe foi A4 un anunț cu privire la acest lucru și invitația către cetățeni 
să se alăture Consiliului și distribui-o în toate cutiile poștale.   

 Creează identitatea online a Consiliului de Cartier conform instrucțiunilor: pagina FB, web, e-mail.   
 Ieși în recunoaștere în cartier. Ia-ți un clipboard pentru a-ți nota absolut tot ce spun locuitorii cartierului. 

Nu omite nimic în această etapă pentru că s-ar putea dovedi foarte util mai târziu. Scrie tot.  
 Pregătește un scurt chestionar care să te ajute să afli următoarele lucruri:  

o Care sunt cele mai importante probleme din cartier? 
o Care sunt cele mai urgente probleme din cartier (diferite de cele importante)? 
o Care sunt problemele pentru a căror rezolvare oamenii sunt dispuși să se implice cu adevărat? 
o Cu ce poate ajuta fiecare? 
o Află dacă, în cartier, sunt instalatori, electricieni, muncitori în construcții în diverse domenii, 

tâmplari, mecanici auto etc. De asemenea, află dacă există avocați, juriști, notari publici, 
funcționari publici, întreprinzători, profesori, medici etc. Aceștia se pot implica fie în diverse 
intervenții necesare în cartier, fie pot ajuta la redactarea unor documente oficiale de înaintat 
autorităților locale sau chiar pot deveni lideri ai comunității. 

 Bate din ușă în ușă. 
 Prioritizează toate problemele și stabilește, împreună cu echipa și cu cei care mai doresc să se alăture 

Consiliului, acțiunile de întreprins pe termen scurt și pe termen lung.  
 Concentrează-te, în primul rând, la început, pe acțiuni cu un rezultat vizibil și motivează persoanele care 

au semnalat problema să se implice.  
 Comunică rezultatele constant atât pe internet (Facebook și site), cât și prin scrisori de o pagină în cutiile 

poștale.  
 Îndeamnă toți membrii Consiliului să lipească o etichetă a Consiliului de Cartier pe propria cutie poștală.  
 Nu lăsa niciun moment Consiliul fără obiect de activitate. Când acțiunile în derulare permit acest lucru, 

implică alți membri în acțiuni mai mici, dar importante pentru ei. De aceea este atât de importantă acea 
listă inițială de probleme prioritizate pe termene.  

 Întreține relația cu presa locală și cu autoritățile locale. Trimite regulat comunicate de presă sau adrese 
către autorități cu solicitări legate de nevoile din cartierul tău și cu propunerile tale de soluționare. 
Urmează îndemnurile din această prezentare. 
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IDEI DE ACȚIUNI ÎN CARTIER 

 Curățenie generală de primăvară / toamnă – participă toate generațiile. 
 Plantare de copaci – contribuie fiecare cu ce poate. 
 Petrecere de final de vacanță pentru copii și părinți – se poate organiza în parc, fiecare aduce ce poate: 

sucuri, fructe, plăcintă, etc. – mamele vor fi entuziasmate de această idee. 
 Petrecere Vine Moș Crăciun – pentru copiii din cartier, pentru familiile nevoiașe – toți vecinii fac colectă 

sau contribuie cu bani. 
 Văruim un perete sau un gard din beton urât- poate veni un artist sau un tânăr care face grafitti și 

transforma peretele într-un tablou urban. 
 Facem un clip de prezentare a cartierului îl postăm pe internet – oameni cumsecade, spații verzi, scări 

de bloc îngrijite, etc – astfel promovăm cartierul și crește valoarea apartamentelor pe piața imobiliară. 
 Voluntariat pentru vârstnici – tinerii ajută la cumpărături sau la curățenie o familie sau un bătrân. 
 Semnalizări utile: Păstrați curățenia, Nu circulați cu viteză pe alee, Atenție, loc de joacă pentru copii, etc. 
 Bibliotecă de cartier – un locuitor sau școala pune la dispoziție o sală, iar cei care au cărți și doresc să le 

doneze le duc în locul respectiv şi locuitorii cartierului le pot împrumuta. Biblioteca poate fi administrată 
de școală sau Consiliu. 

 Magazie de scule comune – un locuitor pune la dispoziție o boxă sau un garaj neutilizat, locuitorii 
contribuie cu scule de mână, cine are nevoie poate împrumuta o bormașină sau o cheie pentru o mică 
reparație, contra unei taxe de 5 – 10 lei sau gratuit. 

 Program de after-school (ajutarea copiilor la teme sau proiecte pentru școală) de către voluntari, 
profesori la pensie, învățători, educatori, etc. 

 Vânzare de tricori cu numele / sigla cartierului. 
 Premiere – cel mai gospodar din cartier primește o geacă inscripționată. 
 Schimb de vopsele – fiecare are acasă un rest de vopsea de o anumită culoare care poate fi utilă pentru 

altcineva din cartier. 
 Tabel nominal – redactează și menține o „carte de telefon” cu locuitorii cartierului, adrese de e-mail, 

meserii utile / meșteri, date de naștere. 
 Program de analize, control medical, măsurarea tensiunii, control oftalmologic și alte servicii medicale 

pentru vârstnici în parteneriat cu diverse cabinete medicale, clinici, laboratoare private, de tip laborator 
mobil. Consiliul împarte fluturași în cutiile poștale cu data și ora programată a consultului și semnează 
parteneriat cu unitatea medicală.  

 Fiecare acțiune trebuie promovată pe Facebook. 
 ATENȚIE: Un reprezentant al Consiliului de Cartier trebuie să participe la cât mai multe ședințe de 

Consiliu Local, Comisii de Specialitate, întâlniri ale asociațiilor de proprietari sau Comisia de Dialog Social 
de la Prefectură. 
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FUNCȚIONARE 

Cea mai mare provocare a Consiliului este să păstreze continuitatea activității. Pentru a menține interesul 
membrilor, acțiunile și structura trebuie să fie dinamice: oamenii rămân interesați dacă sunt implicați în activități 
sociale care îi aduc împreună și de pe urma cărora au beneficii individuale. De asemenea, se implică în discuții 
dacă subiectele sunt de interes și actuale.  

Consiliile de succes respectate în comunitate sunt cele care arată rezultate concrete și vizibile în fiecare an. Liderii 
de cartier sunt cei care dovedesc, pe scara de bloc sau pe alee, că sunt cu adevărat gospodari. Pentru aceasta 
trebuie să fie foarte organizați. 

Cea mai importantă funcție într-un Consiliu de Cartier este cea de reprezentant de scară. Reprezentanții de scară 
de bloc au obligația de a asigura, cel puțin o dată, secretariatul pentru un an și, cel puțin o dată,  președinția, 
pentru un an. Astfel, fiecare reprezentant de scară are oportunitatea de a-și reprezenta cartierul.   

ROL COMPETENȚE CE FACE ? 

Reprezentant 
de SCARĂ 

- Gospodar 
- Bun comunicator 
- Atent la detalii 

- Colaborează cu ceilalți membri ai 
Consiliului pentru organizarea de acțiuni. 

- Ține legătura cu toți vecinii de pe scară 
- Informează vecinii cu privire la acțiunile 

Consiliului 
- Asigură poșta Consiliului cu ajutorul 

propriei cutii poștale în scara și transmite 
corespondența către secretariatul 
Consiliului 

- Lipește la avizier informări utile din partea 
Consiliului 

- Distribuie în cutiile poștale ale vecinilor 
fluturași, scrisori, materiale ale Consiliului 

Membru al 
Consiliului 

- Cetățean implicat în 
comunitate 

- Participă la acțiunile Consiliului 
- Alege, prin consens sau prin vot, alături de 

alți vecini, reprezentantul de scară 

Secretar al 
Consiliului 

- Atenție la detalii 
- Timp disponibil – min. 

3h/săpt. 
- Abilități activități de 

secretariat 
- Abilități utilizare PC, internet, 

e-mail, Fb 

- Menține legătura cu reprezentanții de 
scară și membrii Consiliului 

- Menține pagina web, FB actualizate 
- Menține minutele ședințelor 
- Redactează informări pentru locuitorii din 

cartier și le distribuie către reprezentanții 
de scară 

- Menține trezoreria Consiliului 

Președinte al 
Consiliului 

- Abilități de coordonare 
- Bun organizator 
- Bun comunicator 
- Gospodar 
- Atașament față de 

comunitate 

- Reprezintă Consiliul în relația cu 
autoritățile publice 

- Coordonează reprezentanții de scară 
- Organizează ședințe regulate 

(săptămânale/bilunare) 
- Propune acțiuni și proiecte în cartier în 

funcție de nevoile identificate 
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ÎNTÂLNIRILE CONSILIULUI 

RECOMANDĂRI 

Implicarea oamenilor depinde, mai ales, de modul în care sunt organizate întâlnirile regulate. Dacă 
întâlnirile nu încep la timp, sunt dominate doar de 2 – 3 oameni și nu sunt eficiente, cu timpul, 
oamenii vor înceta să mai participe. Dacă întâlnirile sunt bine organizate și ținute, dacă opiniile 
tuturor participanților sunt ascultate și dacă agenda este respectată, oamenii vor participa constant 
și vor dori să se implice și în celelalte activități ale Consiliului. 

DERULAREA ÎNTÂLNIRII 

Președintele și secretarul trebuie să pregătească fiecare întâlnire în avans: 

 Stabilește și scrie pe hârtie toate subiectele discutate, durata și ordinea în care vor fi discutate. 
 Pune subiectele controversate sau cu o componentă emoțională, la finalul agendei. Astfel, 

participanții vor trece eficient prin punctele importante și vor lua deciziile corecte.  
 Întâlnirea nu ar trebui să depășească 1 oră. Doar în cazuri excepționale poate ajunge la 1,5 ore. 
 Asigură-te co participanții pot și socializa înainte și după întâlnire. 
 Începe la ora stabilită, respectă doar sfertul academic. Cei care au venit la timp nu ar trebui să 

fie penalizați și nevoiți să îi aștepte pe cei care întârzie. 
 Pune la început subiectele mai puțin importante și demarează discuțiile. Astfel te asiguri că cei 

care au venit la timp nu se simt nedreptățiți iar cei întârziați nu se simt excluşi de la deciziile 
importante. 

FACILITAREA DISCUȚIILOR 

 Asigură-te că secretarul ține minuta întâlnirii pentru ca și cei care nu participă să afle ce s-a 
discutat. Dacă secretarul lipsește, trageți la sorți o persoană care să scrie minuta. 

 Dacă organizezi întâlnirea la cineva acasă sau într-o altă sală decât un local, este preferabil ca 
participanții să stea în cerc.  

 Dacă un subiect se dezbate prea mult și depășește timpul alocat, ai 2 variante: rezumă și trage 
concluziile sau sugerează ca discuția să fie amânată și reluată la următoarea întâlnire. 

 Dacă 2 persoane intră în dialog, iar spiritele se încing, rezumă fiecare dintre cele două puncte 
de vedere și redirecționează discuția către grup sau invită persoanele la o discuție în 3 pentru 
lămurirea problemelor, după întâlnire.  

 Când o persoană monopolizează discuția, întrerupe-l mulțumindu-i pentru contribuția 
valoroasă și rugându-l politicos să intervină mai târziu, din nou, cu restul argumentelor. 

 Când o persoană deviază de la subiect: 
o Mulțumește-i pentru idee și explică faptul că se îndepărtează de subiectul principal; 
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o Întreabă grupul dacă dorește să schimbe subiectul sau să urmeze linia inițială; 
o Readu discuția pe linia inițială folosind conexă ca tranziție către subiectul principal. 

 Când o persoană are dificultăți în a se exprima sau emoții puternice, încurajeaz-o și 
reformulează ideile sale întrebând-o dacă ai înțeles corect. Ex.: “am explicat bine, domnule 
Costin? “. 

 Întâlnirile nu trebuie să se termine în coadă de pește. Fiecare întâlnire trebuie să aibă o 
concluzie și o listă de acțiuni concrete de întreprins de către fiecare participant.  

 La final, mulțumește fiecărui participant pentru contribuția sa, indiferent cât de mică.  
 Menține un ton pozitiv și nu te crampona de o participare scăzută. Este normal ca 

participarea să crească în timp, nu-I “pedepsi” și nu-ți exprima nemulțumirea față de cei 
care au făcut efortul de a veni. 

 Menține întâlnirile utile, dar și plăcute. Discuțiile încrâncenate vor demotiva oamenii. Poți 
încerca chiar un club paralel de jucat cărți, șah etc. deschis participanților la întâlniri.  

COMUNICARE 

 

 Transmite către toate adresele de e-mail colectate de la locuitorii din cartier un newsletter lunar sau chiar mai 

des, dacă activitatea e mai intensă. Include în newsletter următoarele: 

 Anunțuri generale despre întâlniri și acțiuni curente, trecute și viitoare. 

 Anunțuri utile cu privire la servicii publice (ex.: oprirea temporară a apei etc.) 

 Mențiuni cu privire la voluntarii cei mai implicați din Consiliu și mulțumiri pentru implicare 

 Activități și evenimente organizate de școlile din cartier 

 Anunțuri cu privire la nașteri,decese, căsătorii din cartier 

 Zile de naștere 

 Prezentarea și bun-venit noilor chiriași/proprietari din cartier 

 Articole din presă despre probleme de interes pentru cartier 

 Publicitate (poate fi un venit pentru Consiliu sau o oportunitate de a promova serviciile unui meșter din 

cartier) 

  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 160 din 203 
 

IMPLICARE POLITICĂ 

Președintele unui Consiliu de Cartier este veriga de legătură între cetățeni și un grup PACT. Acesta trebuie să 

se asigure că:  

 Membrii Consiliului înțeleg rolul de platformă civică și politică a PACT. 

 Membrii Consiliului sunt la curent cu politicile, mesajele și proiectele desfășurate de PACT la nivel local 

și național. 

 PACT-iștii cunosc acțiunile și activitatea Consiliilor de Cartier. 

 Cunoaște și ține legătura constant cu alte Consilii din alte cartiere pentru a forma alianțe și a avea o voce 

comună pentru probleme comune. De exemplu, două consilii de cartier alăturate pot solicita Primăriei 

schimbarea rețelei de canalizare și iniția o petiție în acest sens prin grupul PACT local. 

Felicitări, încă o comunitate din România cunoaște PACT.  
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FIȘĂ PACT pentru noile generații 

Înființarea unui spațiu de educație non-formală și petrecere a 
timpului liber pentru copii. 

În multe comunități există părinți tineri care ar avea nevoie de un sprijin suplimentar pentru copii. Parte din acest 
spijin ar putea fi: 

14. Cursuri gratuite de informatică sub licență CoderDojo (apolitic) 
15. After-school – copiii se joacă sau își fac temele sub supravegherea 

unui voluntar. 
16. Alte cursuri pentru deprinderea diverselor aptitudini, în funcție de 

vârstă. 
 

DESCRIERE 

Pactiștii identifică voluntari care pot supraveghea copiii cât timp 
părinții sunt la serviciu sau care dețin abilități și competențe care 
se pot livra copiilor sub formă de cursuri: de la actorie la dans, 

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unei 
patrule verzi PACT: 

 E-mail către companii 
 E-mail către școli & 

grădinițe 
 Header Facebook  - 

„PACT pentru noile 
generatii”  

De ce materiale 
avem nevoie? 

Recomandări: 

 Identifică un spațiu potrivit pentru copii, pe care l-ai putea folosi 
câteva ore pe zi. Poate fi o cafenea prietenoasă, un hub, o sală 
privată, o firmă care poate oferi o cameră în sediul său sau chiar 
o persoană care-și pune la dispoziție casa. 

 Atrage alături de PACT oameni voluntari care sunt dispuși să 
aibă grijă de copii de diverse vârste, în grupe de 10 – 15, de 
obicei în a doua parte a zilei, preferabil într-o localizare 
accesibilă. 

 Construiește un grup de Facebook cu numele „PACT pentru 
noile generații – Numegrup” pentru a promova proiectul și a 
comunica în mod constant cu părinții. 

 Acest proiect poate aduce alături de PACT membri cu adevărat 
dedicați. 

 Coordonatorul proiectului are o mare responsabilitate și trebuie 
să dea dovadă de maturitate. Este preferabilă o persoană care 
are experiență cu copiii: părinte, educator sau profesor la 
pensie, voluntar al unei asociații. 
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de la programarea calculatoarelor până la învățare prin joc sau scrierea temelor pentru a doua zi. 
Pactiștii identifică un spațiu propice pentru desfășurarea acestor activități și promovează pagina 
de facebook a proiectului.  

ROLURI 

Rolurile necesare pentru organizarea unui spațiu pentru noile generații. Deoarece PACT este o organizație 
flexibilă, grupurile PACT sunt non-ierarhice, iar organizarea se adaptează de la proiect la proiect, de la grup la 
grup. În același timp, o persoană poate deține mai multe roluri. Ceea ce este important este ca toți pactiștii 
implicați în echipa de organizare să fie pasionați de subiect și implicați în mod serios. 

ROL CE FACE ? 

Coordonator 
- Coordonează activitatea echipei și planifică toate acțiunile. 
- Identifică voluntari, profesori, spații pentru găzduirea activităților. 

Releu 
- Administrează pagina de Facebook a proiectului și postează anunțuri de interes 

general. 
- Promovează acțiunile platformei prin toate mijloacele disponibile. 

Voluntar - Participă la activitățile cu copii. 

Gospodar 
- Se asigură de disponibilitatea logisticii: jucării, materiale didactice, videoproiector, 

desene animate, etc. 

CEL MAI IMPORTANT ASPECT AL ACTIVITĂȚILOR ESTE 
SIGURANȚA COPIILOR 

NOTĂ: Nu se recomandă organizarea de activități sau servicii ce includ alimentația. 

*** 

Felicitări, comunitatea ta beneficiază acum de un serviciu de calitate pentru 
petrecerea timpului de în condiții sigure de către copii, iar cetățenii știu mai multe 

despre tine, colegii tăi și PACT pentru România.  
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FIȘĂ DE COLECTARE SELECTIVĂ PRIVATĂ 

Organizarea unei campanii de colectare selectivă privată, într-una sau 
mai multe scări de bloc. 

Alege o scară de bloc cu 10 – 20 de apartamente și demarază o campanie prin care încurajezi selectarea 
deșeurilor. Proiectul are următoarele două faze: 

17. Informare, vânzare, colectare selectivă a deșeurilor și distribuirea 
lor către centrele specializate. 

18. Comunicare publică și informare a autorităților cu privire la 
rezultatele obținute, standardele europene și obligațiile acestora. 

DESCRIERE 

Se alege o scară de bloc și se abordează cei mai gospodari 
locuitori, vectorii de opinie ai micro-comunității sau 
administratorii. Se prezintă conceptul general și se explică 
beneficiile colectării selective. Se distribuie în poștă materiale 
informative cu privire la colectarea selectivă, pentru 
acomodarea locuitorilor cu subiectul. Se amplasează într-un 
spațiu potrivit coșuri specializate pentru colectarea selectivă. Se 
realizează o campanie din ușă în ușă și se „vinde” conceptul 
fiecărui locuitor. Se semnează parteneriate cu colectori de 
deșeuri reciclabile. Se încurajează colectarea în cât mai multe 
fracții: metal / plastic / hârtie și carton / organic, ne-reciclabil. Se 
urmărește zilnic procesul și se revine cu feedback timp de o lună. 
Se distribuie către colectorii specializați deșeurile reciclabile și 
se centralizează sumele de bani obținute. Se distribuie către 
operatorul municipal doar fracția complet ne-reciclabilă. Se 
comunică rezultatele după 30 de zile de pilotare, printr-un 
raport afișat la avizierul scării de bloc și în poștă. Se redactează 
o sesizare către autoritățile locale și un comunicat de presă. Se 
postează constant pe blogul www.pactpentruromania.ro/blog 

 

Mai jos se află toate 
documentele standard și 
materialele necesare 
pentru organizarea unei 
acțiuni pilot de colectare 
selectivă privată: 

 Fișă feedback 
colectare selectivă. 

 Raport pilotare 
colectare selectivă. 

 Sesizare autorități 
colectare selectivă. 

De ce materiale 
avem nevoie? 
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 ROLURI 
Rolurile necesare pentru organizarea unui proiect pilot de colectare selectivă PACT la tine în comunitate. 
Deoarece PACT este o organizație flexibilă, grupurile PACT sunt non-ierarhice, iar organizarea se adaptează de 
la proiect la proiect, de la grup la grup. În același timp, o persoană poate deține mai multe roluri. Ceea ce este 
important este ca toți pactiștii implicați în echipa de organizare să fie pasionați de subiect și implicați în mod serios. 

ROL CE FACE ? 

Coordonator 

- Coordonează activitatea echipei și planifică toate acțiunile din teren. 
- Construiește bugetul proiectului și identifică surse de finanțare: contribuții 

voluntari, donații, sponsorizări, etc. 
- Identifică parteneriate cu colectorii specializați de deșeuri. 

Releu 
- Administrează grupul de Facebook al proiectului și moderează discuțiile. 
- Promovează acțiunile platformei prin toate mijloacele disponibile. 

Mesager 
- Redactează și transmite sesizări către autorități. 
- Redactează comunicate de presă. 

Voluntar 
- Participă activ la procesul de colectare selectivă, supraveghează şi rămâne în 

contact cu colectorii și cu comunitatea pilotată. 
NOTĂ: Recomandăm să faci un grup de Facebook cu denumirea PACT pentru Colectare Selectivă – 
Numelocalitate, unde să introducci cei mai entuziaști și mai implicați cetățeni care participă. Totodată, aici cei 
interesați să implementeze un proiect pilot în propria scară de bloc pot intra și găsi resurse valoroase, bune-
practici și altele. 

Felicitări, comunitatea ta este mai curată datorită faptului că promovezi colectarea 
selectivă a deșeurilor, iar cetățenii știu mai multe despre tine, colegii tăi și PACT 

pentru România.  

TO – DO 

 Înainte de orice, realizează o scurtă analiză a blocului, scării unde vrei să intervii. 
 Poți face fotografii ale locului, așa cum arată în prezent, poți analiza cum arată ghena de gunoi actuală, 

poți urmări dinamica deșeurilor. 
 Discută cu oamenii din zonă, întreabă-i ce părere au despre colectarea selectivă. 
 Poți face o serie de postări pe pagina PACT pentru Numegrup, în cadrul cărora atragi atenția asupra 

situației din oraș, gradului de colectare selectivă, riscurilor de mediu prezentate de halda de gunoi a 
localității, situației din alte țări, etc. și să inviți oamenii să comenteze și să găsească soluții. 

 Ține legătura cu cei care se exprimă! 
 Invită-i să se aboneze la www.pactpentruromania.ro/inregistrare 
 Transmite o sesizare oficială către autoritățile locale în care atenționezi cu privire la respectarea 

standardelor de mediu ale haldei de gunoi și la performanțele obținute de compania municipalității. 
 Transmite un comunicat de presă cu privire la răspunsul primit sau absența acestuia. 
 În cazul în care consideri necesar, poți lansa o petiție electronică despre colectarea selectivă (doar pe 

site-ul pactpentruromania.ro) pentru pentru a „încălzi” comunitea pe acel subiect. 
 Ține legătura pe e-mail cu semnatarii petiției. Fă apel la voluntari (crowd-sourcing). 
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FIȘĂ ACȚIUNI DE STRADĂ 

Acțiunile de stradă reprezintă un excelent 
suport pentru susținerea altor cauze sau pentru 

transmiterea unui mesaj mai puternic! 

Acțiunile de stradă sunt acțiuni care, de cele mai multe ori, reușesc să 
anime comunitatea și să aducă oamenii împreună în jurul unor cauze 
comune, chiar dacă aceștia au opinii diferite pe alte subiecte. Acest 
fenomen are loc datorită faptului că acțiunea are un mesaj unic și clar. Nu 
trebuie să reprezinte acțiuni ideologice sau doctrinare, ci să exprime o 
poziție față de un caz particular. 

Revendicările acțiunii de stradă trebuie să rezoneze cu comunitatea 
locală. Dar organizarea unor acțiuni punctuale nu reprezintă un demers 
singular ci trebuie să fie parte a unei salbe de acțiuni. 

Obiectivul principal al unei acțiuni de stradă este de a atrage atenția 
asupra mesajului unei campanii. Aceste acțiuni pot lua mai multe forme, 
dar este recomandat să analizați publicul căruia vă adresați și să adaptați 
acțiunea la specificul său. 

De asemenea, trebuie să adaptați toate activitățile cu un grad de 
vizibilitate crescut la  specificul cultural local. 

  

Citiți cu atenție legile de 
mai jos, notați și discutați 
în cadrul unei întâlniri cele 
mai importante lucruri și 
rețineți aspectele 
importante: 

 Legea adunărilor 
publice 

 Constituția 
României 

 Carta 
Internaționala a 
Drepturilor 
Omului 

Cunoașteți 
legile 

Avantajele acțiunilor de stradă: 

 De obicei ajung în presă, mai ales când agenda publică este 
liberă, iar presa nu are o activitate intensă. 

 Motivează, sudează și energizează echipa. 
 Reprezintă o oportunitate de recrutare. 
 Reprezintă o oportunitate de promovare. 
 Reprezintă o oportunitate de influențare reală a deciziei sau a 

politicii publice. 
 Reprezintă o oportunitate de creștere a notorietății PACT. 
 Reprezintă o oportunitate. 
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ALEGE TIPUL DE ACȚIUNE CARE SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE 
CAUZEI TALE. POȚI FOLOSI UNUL DIN EXEMPLELE DE MAI JOS 

SAU POȚI FACE UN BRAINSTORMING PENTRU A FACE CEVA NOU 

Mai jos se află o listă cu posibile acțiuni de stradă pe care le poți organiza alături de echipă pentru 
a susține mesajul unei cauze pe care o susții. Cu siguranță vei atrage atenția comunității tale: 

 Campanie de conștientizare – dacă te-ai gândit vreodată să împarți, pur și simplu, fluturași pe 
stradă, uită această idee. Toată lumea disprețuiește fluturașii și nimeni nu-i citește. Vei irosi 
energia și resursele. În plus, cel mai probabil cauza ta este mai complexă decât ceea ce poți 
înghesui ca text pe un format A5 sau A6 iar asta va face „fluturașii” costisitori. Așa că pornește 
motorul creativității: vrei să salvezi o clădire de patrimoniu? Cei care impart fluturași, s-ar putea 
îmbrăca în costume de epocă și astfel vor atrage atenția trecătorilor într-un mod plăcut. Vrei să 
smulgi un zâmbet din partea copiilor, într-un loc unde mamele se plimbă? Împarte, îmbrăcat în 
clown, baloane copiilor și fluturași adulților. Fii creativ și transformă campania de conștientizare 
într-o experiență memorabilă pentru subiect. Intră în dialog, începe cu o întrebare. Nu distribui 
mecanic. 

 
 Ține „focul” aprins – dacă vrei să atragi atenția cu privire la un subiect, organizează o colectă 

de lumânări. Cei care susțin cauza pot aprinde lumânări într-un loc simbolic sau într-o formă 
simbolică. Vezi exemplul de mai jos al unei colecte de lumânări pentru victimele torturii 
regimurilor politice abuzive. După strângerea oamenilor şi aprinderea lumânărilor, se poate citi 
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o declarație cu privire la cauză. Faceți poze, filmați, realizați „live stream”, invitați presa și 
comunicați pe blog și pe alte canale social-media. 

 
 Afișează un banner temporar – poți afișa un mesaj care are legătură cu cauza pe care o susții. 

Câțiva dintre cei care stau alături de tine pot opri trecători pentru a vorbi cu ei și a le cere 
susținerea. Poți aduna un grup mic de oameni și le poți susține un scurt discurs. Poți anunța 
presa locală. Poziționează banner-ul într-un punct strategic. Dacă cauza e despre trafic, într-o 
zonă pietonală. Dacă e despre sănătate, într-o zonă unde lumea aleargă sau face alt sport. Etc. 
Această acțiune de stradă are efect mai ales pentru cauzele locale. Poți identifica un gard sau 
o fațadă privată pe care afișezi mesajul cu acordul proprietarului. 

 
 Blochează o decizie – ideea unui blocaj civic este de a împiedica adversarul cauzei tale să facă 

un pas în direcția opusă. Poți organiza un lanț uman, pentru a împiedica echipele de construcții 
să desființeze ilegal un parc. Poți monta un lanț cu mai multe lacăte pentru a bloca deschiderea 
unei porți (atenție la legalitate – asumă plata unor amenzi, dar nu te expune inutil riscului de a 
fi acuzat de încălcarea gravă a unor legi). Nu planifica în termeni de „acțiuni radicale”. Planifică 
în termeni de obiective și tactici care ajută la îndeplinirea cauzei tale. Te duce, obiectiv, mai 
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aproape sau te îndepărtează de cauză? Atrage susținători sau îi îndepărtează? Elimină riscurile 
inutile. Planifică strategia de „ieșire” în cazul în care nu reușești. Ține presa de partea ta. Un 
exemplu de blocadă reușită în România a fost oprirea pe șosea a transporturilor de lemn tăiat 
ilegal.  

 
 Bate în cratiță – Organizează un protest în care lumea bate cu lingura în cratiță, pentru o cauză. 

Avantajul acestei acțiuni este că nu trebuie neaparat ca oamenii să iasă din casă. Fixează o oră 
la care cei care susțin cauza pot ieși pe balcon și bate în cratiță pentru un minut. Invită-i să bată 
alternativ cu strigătul unei lozinci. Poți organiza, în același timp, și o adunarea tip flash-mob 
pentru aceeași cauză, în fața unei instituții. Viralizează pe Facebook acest eveniment repetitiv 
și anunță presa. Acesta este un exemplu de protest descentralizat. De obicei se viralizează 
foarte eficient în unele culturi latine. 

 
 Flashmob – organizează un eveniment creativ, pe stradă, cu ajutorul unui grup de susținători ai 

cauzei. Poate fi un dans sincron, o bătaie cu perne, un strigăt, sau un grup de oameni care 
„îngheață”. Sau alte idei care transmit mesajul tău. Exemplul de mai jos este un protest față de 
brutalitea Poliției, dar poate fi adaptat la alte teme precum abuzul față de femei, copii sau 
altele. 
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 Proiectează un mesaj urban – poți folosi un proiector pentru a pune un mesaj pe un zid, într-
un loc cu trafic. Poate fi o clădire publică sau privată, cu condiția să nu deranjezi 
proprietatea.  

 
 Organizează un protest sau un marș – toate acțiunile de mai sus pot fi integrate într-o acțiune 

de protest, care la rândul său, este parte dintr-o campanie mai amplă. Creează mesajul 
pentru protest, mobilizează oamenii, dă telefoane prietenilor, anunță pe Facebook, 
promovează în presă și schimbă comunitatea. Nu încerca de la început să organizezi un 
protest mare. Într-un oraș de 300.000 de locuitori, dacă reușești să strângi 300 de oameni 
care să susțină timp de o oră cauza ta, iar mesajul tău a devenit vizibil, e o victorie. 
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ORGANIZEAZĂ 

Mai jos sunt câteva principii de organizare a acțiunilor de stradă în general, dar și a unui protest sau marș, în 
particular: 

 Alege mesajul potrivit. Mesajele cele mai eficiente pentru mobilizarea oamenilor sunt cele care 
promovează integritatea și valorile morale, demonstrând că furia este un sentiment legitim în absența 
acestor valori. Dar trebuie evitată cu orice preț furia de dragul furiei, protestul de dragul protestului. 
Faceți mereu apel la valori. 

 Fiți creativi. Găsiți jocuri de cuvinte. Aduceți alături artiști care pot creea o imagine diferită cauzei voastre. 
Brandingul  este cea mai eficientă tehnică de mobilizare. Faceți un logo, stabiliți un slogan. 

 Găsiți o perspectivă locală a cauzei. Conectați evenimentele globale sau naționale, la ceea ce se întâmplă 
la voi în comunitate. Aduceți cauza aproape. Cine e afectat direct? Cum? 

 Promovează acțiunea ta din timp, pe Facebook, pe alte rețele, în presă dar și la telefon. Activează-ți 
prietenii și cunoscuții și cheamă-i alături de tine. 

 Alege cu grijă ziua și locul acțiunii și completează birocrația necesară, dacă e cazul. 
 Nu te îmbrăca / comporta ca „protestatarul standard”. Fii tu însuți. Vei fi mai interesant pentru ceilalți și 

pentru presă dacă arăți ca „vecinul de la 2”. Protestatarii de meserie de obicei sunt ignorați, bagatelizați 
și fac rău protestelor. În plus, de obicei, se radicalizează cu timpul iar presa îi evită. 

 Menține caracterul NON-VIOLENT cu orice preț. 
 Creează o atmosferă de comunitate în cadrul căreia oricine este binevenit. Chiar și copiii însoțiți de 

părinți. Asta va aduce și mai mulți susținători. 
 Implică-i în protest pe toți participanții. 
 Rămâi mereu pe același mesaj. Cu cât campania va avea mai mult succes, cu atât unii vor dori să 

deturneze. Orice ar fi, susții același lucru, nu schimbi subiectul. 
 Creeză un ritual: oamenii vor veni alături de tine pentru acel ritual. Dacă în fiecare seară, la ora 20:00 se 

cântă imnul, oamenii vor fi acolo pentru imn.  
 Convinge vectorii de opinie. Dacă la acțiunea ta de stradă a participat un artist renumit, promovează 

asta, iar următoarea dată vor veni și fanii săi. 
 Stabilește reguli simple. În fiecare ultimă vineri din lună, la ora 18:00, pentru 30 de minute, suntem în fața 

Primăriei și batem în cratiță. Apoi ne vedem de drum. Repetăm până când Primăria decide să reabiliteze 
fațada teatrului. 

 Folosește puterea exemplului: dacă vrei ca mai mulți să te urmeze, pune-ți primul pielea în saramură.  

mailto:secretariat@pactpentruromania.ro
http://www.pactpentruromania.ro/


 

 
impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro 

Pag 171 din 203 
 

 PREGĂTEȘTE-TE În general, la protest sau la alte acțiuni de stradă, poți utiliza logistica standard descrisă 
în continuare 

 Drapel al României 
 Drapel al Europei, al USA, al altor țări – în cazul temelor internaționale, justiției, apărării 

libertății, democrației, etc. 
 Pancarte manufacturate pe carton, lemn, etc – faceți mai multe, chiar dacă organizatorii 

sunt mai puțini. Veți distribui semnele altor participanți. 
 Pancarte QR Code – Check-in 
 Banner dreptunghiular lung, pentru cap coloană – în cazul marșurilor. 
 Fluiere 
 Trompete (a.k.a. goarne, honks) 
 Trompete pneumatice 
 Pointer laser 
 Proiectoare 
 Alarma anti-aeriana 
 Portavoce rece  
 Portavoce mică 
 Portavoce profesională 
 Generator, proiector, laptop 
 Reflector 
 Boxă 
 Scară – stander 
 Flyere 
 Măsuță și scaun pentru strângere de semnături 
 Măști 
 Insigne 
 Tricouri 
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PENTRU SIGURANȚĂ 

 Cumpără apă și adu-o la protest fără a o expune. O poți ține în rucsac. Va fi utilă în cazul în care cineva 
va avea nevoie sau devine deshidratat. 

 Mergeți cu telefonul încărcat. Dacă aveți o baterie externă, este foarte bine să o aveți la voi. 
 Pe pagina evenimentului, precum și pe orice alte pagini care se asociază cu protestul ulterior, postează 

infograficul de siguranță personală. 
 De obicei, acolo unde sunt mulțimi mari, cade semnalul de telefon iar accesul la internet devine dificil. 

Pentru organizare și pentru a rămâne permanent conectat cu restul echipei, utilizează aplicația Firechat, 
aplicația de messaging  care nu utilizează decât rețele locale și funcționează și fără semnal. 

 Pentru organizare și comunicare internă, dacă aveți nevoie de o aplicație de messaging, se recomandă 
Signal. 

 Purtați pantofi comozi. 
 Purtați o eșarfă sau chiar o mască. Chiar și în cazul în care nu vă temeți să fiți identificați, este bine să 

aveți cu ce să vă acoperiți gura și nasul, pentru eventualitatea în care persoane rău-intenționate folosesc 
spray-uri iritante. De asemenea, sunteți mai bine protejați bacteriologic   

 Pentru protecția ochilor la praf sau la spray-uri iritante, este recomandat să NU purtați lentile de contact, 
dar puteți purta ochelari de protecție. Aceștia se pot achiziționa de la magazine de materiale de 
construcții. 

 În cazul în care cineva a utilizat spray iritant, nu clătiți cu apă – aceasta înrăutățește. Clătiți-vă cu lapte, 
oțet sau suc de lămâie. Este recomandat să aveți la voi o sticlă cu astfel de lichid, util și pentru gazele 
lacrimogene utilizate de Poliție. 

 Dați check-in la eveniment. Astfel, va crește și reach-ul dar veți și comunica celorlați unde sunteți. 
 Filmați cu telefonul dacă observați abuzuri ale unor participanți la protest sau ale unor organe de ordine. 

Protejați-va telefonul cu o husă anti-șoc. 
 Utilizați un selfie-stick. Este bine să il aveți la îndemână. 
 În cazul nedorit în care mai mulți participanți devin agresivi, lăsați-vă imediat pe vine și îndemnați energic 

ceilalți protestatari pașnici să facă același lucru, pentru ca cei agresivi să devină vizibili. 
 Citiți instrucțiunile de aici. 
 Nu veniți și nu plecați singuri de la acțiunea de stradă – acest lucru vă face vulnerabili la hărțuire, arest 

abuziv sau agresiune din partea unui adversar al cauzei pe care o susțineți. 
 Gândiți-vă de la început care va fi ruta de ieșire – este posibil ca mijloacele de transport în comun să fie 

aglomerate, traficul să fie blocat. Dacă nu cunoști toate străzile, este recomandat să ai la tine o hartă pe 
hârtie. 

 În măsura în care este posibil, nu purta rucsac. Cel mai bun loc pentru tot ce ai la tine, rămân buzunarele. 
 Nu uita să ai la tine acte de identificare, SAU O COPIE A LOR. 
 Fără alcool. Fără brichete – utilizează chibrituri. 
 Protejează identitatea celorlalți participanți. Dacă realizezi filmări sau fotografii, asigură-te că nu expui 

persoane care nu doresc acest lucru. Pe cât posibil, faceți poze cu mulțimea, planuri largi și doar la cerere 
sau cu consimțământul explicit, fotografii cu oameni.  

 În cazul în care, din orice motiv, te simți în pericol, nu ezita să ceri ajutorul celor din jur. 
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PENTRU CAUZĂ 

 Formulează-ți povestea. Închide ochii 30 de secunde și gândește-te de ce e important pentru tine 
personal subiectul respectiv. Oamenii sunt impresionați dacp le spui povestea ta, dacă vine din suflet și 
daca ești sincer. Adaugă o tușă personală! 

 Fă-ți temele. Este bine să cunoști foarte bine subiectul și să ai răspunsuri la întrebări. Caută statistici, 
informații din alte orașe, cum se întâmplă în alte țări. 

 Ancorează o CIFRĂ. Cifrele sunt ținute minte mai ușor, credibilizează și mai mult povestea și aduc oamenii 
alături. Exemplu: „4 milioane  de refugiați” are un impact mai mare decât „mulți refugiați”. 

 Utilizează regulile de identitate vizuală PACT descrise la alte tipuri de proiecte, atunci când faci 
evenimentul pe Facebook. 

 În timpul protestului, comunică cu protestatarii și mergi cu o listă prinsă pe un clipboard printre 
participanți, unde aceștia își pot lăsa datele de contact pentru a fi invitați la alte evenimente ulterioare. 

 Realizează o postare pe BLOG, pe pagina de Facebook, pe pagina evenimentului, pe alte medii online, 
spune-ți povestea, povestește experiența și vorbește despre energia protestului.  

 Odată cu protestul sau acțiunea de stradă, nu s-a terminat lupta pentru cauză. Acțiunile de stradă sunt 
doar o parte a unei campanii mai ample pentru ceva ce cetățenii își doresc. 

o După acțiunea de stradă, comunică pașii următori. 
o Demarează o campanie de crowd-funding pentru plata eventualelor amenzi. 
o Amintește de celelalte acțiuni ce vor urma. 

RECRUTEAZĂ 

Organizarea unei acțiuni de stradă este și o bună oportunitate de recrutare. Există oameni pentru 
care cauza pe care o susții contează, iar aceștia vor semna sau vor intra în baza de date. Dar găsește 
oamenii pentru care cauza este foarte importantă și convinge-i să se alăture campaniei și să ajute. 

Identifică figuri publice la nivel local care pot redacta un mesaj de susținere: profesori, lideri de 
ONG, artiști, alți lideri de opinie. 

Prietenilor, familiei, cunoscuților, vecinilor sau colegilor de serviciu, le poți solicita să completeze 
un tabel cu 15 semnături. In 99% din cazuri te vor ajuta, chiar dacă nu sunteți foarte apropiați cu 
unii dintre ei – nu vă fie teamă să îi intrebați! Experiența PACT ne spune că se vor implica, dacă 
cauza este cu adevărat bună! 

În 88% din cazurile în care un voluntar susține o cauză alăturându-se campaniei de strângere de 
semnături, acesta devine ulterior PACTIST. 

*** 

Felicitări, ești un bun activist CIVIC ȘI POLITIC. 
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„FRANCIZA” POLITICII LOCALE 

MOTO: 

Politicienii se gândesc la următoarele alegeri. 

Adevărații lideri se gândesc la următoarele generații. 

PACT PENTRU ROMÂNIA 

PACT este prima platformă politică din România ce promovează 
politica locală, concentrată pe urbanizarea comunităților locale. PACT 
este o platformă civică și politică a comunităților locale din țară și din 
diaspora, pentru libertate economică, dezvoltare regională și 
consolidarea democrației românești în NATO și UE. 

De aceea, PACT lansează prima franciză politică, pentru construirea de grupuri politice 
locale care susțin aceste direcții de dezvoltare. Scopul nostru este schimbarea clasei politice de 
jos în sus, de la nivel local spre nivelul național. Pentru alegerile locale susținem partidele locale 
care reprezintă interesele comunităților locale și le oferim toate instrumentele necesare pentru a 
reuși în alegeri. Obiectivul nostru este ca fiecare județ să aibă câte un partid local care câștigă 
locuri în Consiliile Locale ale orașelor și comunelor, Primari și locuri în Consiliile Județene. 

Pentru alegerile parlamentare, europene și prezidențiale, obiectivul nostru este să 
construim și să punem la dispoziția acestor partide locale, o platformă națională cu ajutorul căreia 
ele pot participa și pot obține locuri în Parlamentul României, în Parlamentul European și în 
Administrația Prezidențială. 

 Ghidul de franciză politică are rolul de a te ajuta să-ți lansezi propria mișcare politică locală, 
propriul grup politic, propria carieră în politică și pentru a-ți ghida pașii spre a avea un impact 
semnificativ în comunitatea locală. 

Concret, ghidul este o metodă pe care am testat-o cu succes, pentru a pregăti, planifica și 
câștiga alegerile cu ajutorul unei organizații politice, la tine în oraș sau la tine în comună. 

Ghidul conține 10 PAȘI SIMPLI pe care, dacă îi pui în aplicare, ai cele mai mari șanse să devii 
consilier local, consilier județean, primar, sau chiar parlamentar. 

Metoda celor 10 pași a fost testată în 10 comunități locale din ROMÂNIA. 
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FILOSOFIA NOASTRĂ 
Misiunea noastră este să redăm România și comunitățile sale, cetățenilor săi pentru ca împreună să 

depășim media europeană pentru toți indicatorii de dezvoltare pe parcursul unei singure generații – aceasta. 
Valorile după care ne ghidăm la nivel național sunt: libertate, dreptate, unitate, responsabilitate și siguranță. (1) 
Filosofia PACT pentru România cu privire la dezvoltare este că nu există țară dezvoltată care să nu se fi urbanizat. 
Cel mai important conflict social în țările sărace nu este între bogați și săraci, sau între capitaliști și muncitori, ci 
între urban și rural. Cea mai mare sărăcie este în zona rurală. Tot acolo se află și costul cel mai mic al dezvoltării. 
Dar zona urbană este cea care deține controlul resurselor și puterea. De aceea, zona urbană câstigă mereu dar 
nu beneficiază de potențialul rural. – Michael Lipton, cercetător urban University of Sussex, World Bank, Autor 
al „Teoria bias-ului urban” și „De ce săracii rămân săraci”. Există o corelație statistică globală care arată că cele 
mai dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct proporțională cu gradul de 
urbanizare. Suntem singura mișcare politică din România concentrată pe urbanizarea comunităților locale. 

Filosofia PACT pentru România cu privire la politică este că dinamica populației și productivitatea 
individuală sunt indicatorii politicilor publice. Când politicienii nu dezvoltă politici publice care să ofere acces 
liber la oportunități și când nu investim în educație și în infrastructură, oamenii părăsesc comunitatea iar populația 
scade precum în România anilor 1990 - 2018. Peste 4 milioane de români au părăsit deja țara, în căutarea unui 
trai mai bun. Oamenii dinamici pleacă în Europa unde pot fi productivi. Dacă populația scade din cauza 
emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie să oferim șansa oamenilor să devină productivi, să își crească copiii 
și să își urmeze visurile. Atunci, oamenii se vor întoarce acasă, toată economia va progresa, natalitatea va crește 
iar comunitățile noastre își vor atinge adevăratul potențial. 

Filosofia PACT pentru România cu privire la economie este că noua economie este bazată pe înaltă 
eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția industrială clasică, spre noi sectoare 
economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din istorie. Deschidem comunitățile noastre și creăm 
condițiile necesare pentru ca oamenii să fie liberi și să se adapteze la această nouă realitate.  

Filosofia PACT pentru România cu privire la cetățeni este că „Cetățeanul” este cel mai important actor 
politic și este, totodată, „beneficiarul” tuturor politicilor publice. Dar forța unei națiuni este dată de forța 
comunităților ei. De aceea, orice politică este, de fapt, locală. Politicile naționale trebuie să reprezinte rezutatul 
politicilor locale întrucât orice tip de politică națională are impact local, la nivelul cetățeanului, Dacă politicianul 
sau cetățeanul servește instituțiile și birocrația, frânează dezvoltarea. Dacă politicianul sau cetățeanul servește 
cetățenii, încurajează dezvoltarea. Cele de mai sus reprezintă principala explicație pentru care democrația reală 
se construiește de jos în sus, dinspre cetățean înspre instituții, dinspre local înspre național și nu invers. 

Filosofia PACT pentru România cu privire la viitor este că în realitatea politică din 2018, în anul 
centenarului statului român, nu există nicio viziune despre societatea românească. Viitorul este incert iar aceasta 
generează teamă. Oamenii sunt speriați. O societate prosperă este formată din cetățeni liberi, împliniți și 
curajoși. Trebuie să eliminăm acest  sentiment de frică. Puține ne leagă de prezent, și aproape nimic, de viitor, 
politicienii nu pot și nu știu să propună o viziune. Noi propunem orașelor, comunelor și satelor din România să 
recupereze decalajul față de comunitățile locale din Europa, într-o singură generație: aceasta. Suntem o mișcare 
politică alimentată cu proiecte pentru viitor, curaj și speranță. 
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SOLUȚIA NOASTRĂ 

SRIJINIM liderii locali ce doresc să se afirme și să aibă un impact pozitiv 
asupra comunităților lor, pentru a construi propria FILOSOFIE LOCALĂ 

PASUL 1 

Printr-un dialog apreciativ – interogativ, cu ajutorul unei echipe de facilitatori și experți în 
dezvoltare urbană, vom lucra împreună cu tine pentru a identifica punctele tari ale comunității tale 
și calitățile principale pe care le au oamenii de acolo. 

VIZIUNE 

PACT se poate asocia cu un partid sau cu o alianță de partide dacă și numai dacă acesta 
sau membrii acesteia, luați individual, susțin o filosofia noastră și își asumă o viziune cu privire la 
politica națională, care să rezume viziunea PACT atât la nivel național cât și la nivel local. Viziunea 
PACT pentru România la nivel național este a unei țări în 3D: democratică, dezvoltată și demnă, 
formată din comunități cu putere de decizie și oameni dinamici, conectați la noua economie și 
implicați în societate. Împreună, construim o viziune a grupului tău politic cu privire spre 
comunitatea ta. De aceea, primul si cel mai important rol al unui partid localist este să construiască o viziune 
proprie asupra comunității în slujba căreia se pune. 

PASUL 2 

PROIECTAM împreună cu echipa noastră formată din consultanți, antreprenori, membri ai 
unor ONG-uri, specialiști în dezvoltare, misiunea locală. 

Misiunea PACT la nivel local este specifică acelei comunități. Trebuie să te asiguri că ești aliniat cu 
oamenii pe care vrei să îi reprezinți. De aceea, te ajutăm să identifici motivația din spatele implicării tale în 
politică, unde vrei să ajungi, unde se află intersecția dintre scopurile tale și scopurile celor care te vor vota. 

Misiunea ta este motivația pentru care pleci la drum iar alții ți se alătură, este un scop mai presus de tine. 

După clarificarea misiunii pe care ți-o asumi, deja poți pleca la drum și poți începe să aduni un GRUP INFORMAL 
de susținători. 

PASUL 3 

IDENTIFICĂM cu ajutorul unui grup de politologi și specialișți în filosofie politică, membri ai 
mediului academic, valorile locale. 

În ce credem? 

Ce fel de cetățeni ne dorim să fim? Ne dorim un oraș, o comună sau un sat cu oameni liberi și o țară în care 
funcționează statul de drept, sau cetățeni supusi și umiliți de cei puternici? 
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Ne dorim să fim oameni împliniți și educați sau frustrați și ignoranti? Ne dorim prosperitate și europenism sau 
sărăcie? 

În fine, de dorim democrație sau dictatură? 

Vom identifica valorile fundamentale pe care le va promova partidul atât prin membrii săi fondatori cât și prin 
membrii ce se vor alătura ulterior. 

PASUL 4 

CONSTRUIM alături de experți în politici publice, programul politic de guvernanță locală 

Scopul politic al oricărui partid liberal, este acela ca prin alegeri democratice, să formeze 
majoritati politice pentru a elabora și pune în practică politici publice care să promoveze valorile 
sale. Pentru aceasta, acționează în domenii specifice: 

 Stat de drept 
 Dezvoltare economică durabilă 
 Educatie pe tot parcursul vieții 
 Sistem de sănătate performant 
 Urbanism prietenos cu oamenii 
 Siguranța și securitatea cetățeanului 
 Conservarea patrimoniului cultural 

Îți oferim acces la cea mai valoroasă resursă care există în România, și totodată, cea care se 
găsește cel mai greu: alți oameni profesioniști, cu expertiză, ca și tine. Aceștia te vor ajuta pentru 
a putea să adaptezi politicile publice și să vii în întâmpinarea nevoilor constituenților tăi, cetățenii 
din comunitatea ta locală. Stabilim, în acest mod, următoarele elemente foarte importante, care 
îți vor ghida pașii în politică: OBIECTIVELE PARTIDULUI & MIJLOACELE PE CARE LE AI LA DISPOZIȚIE. 
Pentru ce ne luptam? Scopul partidului și obiectivele pe care și le propune, sunt diferite de la comunitate la 
comunitate. La Iași este nevoie de autostradă, la Galați de aeroport, la Craiova de altceva, la Timisoara, la Cluj 
la Sibiu și la Neamț. 

În același timp, victoria în alegeri nu va trebui să te ia prin surprindere. Dacă vei câștiga, 
trebuie să știi exact ceea ce vei avea de făcut. Te vom ajuta pentru a-ți construi, la nivel local, 
STRATEGIA & MĂSURILE pe care trebuie să le iei după alegeri. 
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PASUL 5 

ASAMBLĂM structura organizației tale, conform celor mai bune practici de management, în 
așa fel încât să: 

 Îți menții independența locală - efectul de „halou”: nu suntem o mișcare centralistă; nu 
impunem oameni de la centru, nu interferăm cu organizarea locală, susținem descentralizarea și 
în politică și în alegeri și în stat; oamenii te votează pe tine, pentru că le susții interesele. 

 Organizația să devină performantă în scurt timp – efectul sinergic: mai multe mișcări locale 
independente și mai mici sunt mai eficiente în a produce schimbare decât o singură mișcare 
politică mare. 

 Ai acces la resurse valoroase și să rămâi conectat la o rețea națională de lideri politici care 
gândesc  la fel ca tine. – efectul de rețea: ne potențăm și ne completăm unii pe ceilalți. 

Parcursul organizației pe care o construiești trebuie să fie cât mai rapid dar fără să arzi etape 
importante. Dezvoltarea trebuie să fie organiză pentru a avea un impact sustenabil și nu doar un 
succes de moment. 

Etapele pe care le parcurgem împreună după consolidarea unui astfel de grup informal sunt 
următoarele: 

1. GRUP DE INIȚIATIVĂ 

Devii pactist. Găsești alți câțiva potențiali pactiști și deveniți un grup de inițiativă înregistrat. 
Începeți activitatea online. Intrați în rețea. 

2. GRUP AFILIAT 

Obțineți statutul de grup afiliat PACT. Construim împreună în continuare unele elemente de 
cultură organizațională precum cele de mai sus și te ajutăm să îți aduni cu succes o bază de 
constituenți, pentru a îndeplini criteriul de afiliere. 

3. GRUP CU DREPTURI DEPLINE 

Treci printr-o școală politică intensivă unde câștigi cunoștințe despre filosofie politică, doctrina 
PACT, leadership, implicare locală, politici publice, marketing politic, managementul proiectelor 
și managementul organizațiilor politice și managementul campaniilor electorale. Apoi transferi 
toate cunoștințele dobândite colegilor de la nivel local. Astfel, te sprijinim pentru a îndeplini 
criteriul de competență. 
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4. GRUP ACTIV 

Pui în aplicare proiecte politice și proiecte civice la nivel local. Astfel, vei reprezenta cu adevărat 
interesele consituenților tăi. În această fază deja ai o echipă mai mare, oamenii te cunosc în 
comunitate, presa este la curent cu activitățile voastre iar voi sunteți pregătiți să deveniți 

5. PARTID LOCAL 

După ce ai implementat primele proiecte civice și politice, ești pregătit. Adoptăm statutul 
partidului tău, îl adaptăm la specificul local, îl îmbunătățim și te sprijinim pentru a redacta toate 
actele pentru depunere la instituțiile statului. 

În funcție de ceea ce conține programul politic al organizației tale politice, vom asambla 
grupurile, conducerea, procedurile și procesele decizionale din interiorul ei, pentru ca deciziile să 
fie luate repede, eficient si democratic, utilizând la maxim potentialul inteligentei colective al 
grupului tău. 

PASUL 6 

ÎNREGISTRĂM organizația la instituțiile de stat, conform legii partidelor politice și 
organizăm lansarea. 

Fiecare organizație trebuie sa fie recunoscută de către Tribunalul București. După obținerea 
personalității juridice este timpul să lansezi partidul. Aducem alături de tine speakeri relevanți. Te 
ajutăm să strângi susținători cu ajutorul platformelor noastre online și offline, materiale grafice și 
tehnici organizatorice și oferim suport pentru a organiza evenimentul cu un public cât mai larg 
alături.  

CONECTĂM organizația la alte partide locale din rețea. 

Dar independent nu înseamna singur. Sunt mulți ca tine, care au pătruns sau își doresc să 
pătrundă în structurile statului, pentru a le reforma și a-i ajuta pe ceilalți să trăiască mai liberi și mai 
bine. Fiecare are câte ceva de oferit. Vom fi alături de tine și la lansare și după. 

Fiind conectat la această rețea, dacă vei dori să redactezi o Hotărâre de Consiliu Local, sau 
dacă vei dori să demarezi o inițiativă cetățenească, o campanie de strângere de fonduri, sau să 
organizezi un alt proiect, înainte de alegeri, vei avea de învățat de la ceilalți din rețea, care pun în 
comun resursele necesare. 
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PASUL 7 

PROMOVĂM organizația într-un mod profesionist. 

Imaginea este totul. Vei avea nevoie de materiale grafice, de un site, de o pagină de 
Facebook, comunicate de presă și multe alte lucruri de care are nevoie un partid. După conectarea 
la rețeaua de partide locale, vei avea acces la o biblioteca de materiale și la propriul manual de 
brand. Vei putea utiliza exemple de comunicate de presă, de adrese către diverse instituții sau 
autorități publice locale, e-mail-uri standard, flyere, afișe, cărți de vizită, efecte și alte materiale 
utile. 

PASUL 8 

RECRUTĂM: cea mai importantă funcție într-un partid este cea de membru. 

Cu ajutorul platformei de resurse umane vei putea să selectezi oamenii potriviți. Vom 
construi atât profilul membrului cât și modalitatea prin care îi atragi în partid, îi selectezi pe cei mai 
potriviți și te aperi de cei care nu se potrivesc cu ideile în care tu crezi, dar care vor dori să intre 
cu alte scopuri. Aici vei avea acces la tehnici de recruare, de intervievare, de pregătire și de 
evaluare a performanțelor tuturor membrilor. 

PASUL 9 

ORGANIZAM proiecte politice împreună, pentru ca și tu să devii cunoscut. 

Trebuie ca încă dinainte de a începe campania electorală, cei din comunitatea ta să te 
cunoască. Pentru aceasta îți punem la dispozitie metodologia și cunoștințele necesare pentru a 
putea organiza proiecte precum: inițiative cetățenesti, dezbateri publice și altele. 

Cu ajutorul acestora, încă dinainte de alegeri, notorietatea partidului tău va fi deja destul 
de mare pentru a intra în Consiliul Local sau Consiliul Judetean. 

PASUL 10 

CANDIDĂM la alegerile locale și producem schimbări în comunitate. 

Campania electorală este momentul când utilizăm toate mijloacele, programele și ideile pe 
care le-am construit pentru a câștiga alegerile. 
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STATUTUL NOSTRU 
După cum ți-ai dat seama, PACT pentru România este o platformă pentru partide locale. De aceea 
am pregătit un statut special care îți va da posibilitatea să administrezi partidul la nivel local într-
un mod cât mai democratic, autonom și independent de structura centrală, asigurând și 
menținerea parcursului doctrinar. 

Statutul este construit în așa fel încât pactiștii să rămână liberi în deciziile locale dar nu negociem 
principii. Susținem #impreuna filosofia, doctrina, cultura organizațională și programul PACT pentru 
România #pebune. 

STATUTUL PARTIDULUI 
PACT pentru România 

MISIUNEA PACT pentru România 
Misiunea noastră este să redăm România cetățenilor săi pentru ca împreună să depășim media 
europeană pentru toți indicatorii de dezvoltare pe parcursul unei singure generații – aceasta. 
Art. 1. Natura organizației 

(1) PACT pentru România, denumit în continuare „partidul”, este un partid politic, persoană 
juridică de drept public constituită potrivit legii, organizată în conformitate cu prevederile 
Constituției României și ale prezentului Statut. 

(2) Partidul este organizat și guvernat de prezentul Statut care se supune tuturor prevederilor 
din LEGEA Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 *** Republicată - Legea partidelor politice. 

Art. 2. Valorile organizației  
Valorile după care ne ghidăm sunt: libertate, dreptate, unitate, responsabilitate și siguranță. 
Art. 3. FILOSOFIA PARTIDULUI 

(1) PACT pentru România contribuie la formarea opiniei publice promovând filosofia politică 
pe care își construiește programul: 

(2) Filosofia PACT pentru România cu privire la dezvoltare este că nu există țară dezvoltată care 
să nu se fi urbanizat mai întâi. Există o corelație statistică globală care arată că cele mai 
dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct 
proporțională cu gradul de urbanizare. 

(3) Filosofia PACT pentru România cu privire la politică este că dinamica populației și 
productivitatea individuală sunt indicatorii politicilor publice. Când politicienii nu dezvoltă 
politici publice care să ofere acces liber la oportunități și când nu investim în educație și în 
infrastructură, oamenii părăsesc comunitatea, iar populația scade precum în România anilor 
1990 - 2018. Peste 4 milioane de români au părăsit deja țara, în căutarea unui trai mai bun. 
Oamenii dinamici pleacă în Europa unde pot fi mai productivi. Dacă populația scade din 
cauza emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie să oferim șansa oamenilor să devină 
productivi, să își crească copiii și să își urmeze visurile.  
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(4) Filosofia PACT pentru România cu privire la economie este că noua economie este bazată 
pe înaltă eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția 
industrială clasică spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială 
din istorie. Deschidem comunitățile noastre și creăm condițiile necesare pentru ca oamenii 
să fie liberi și să se adapteze la această nouă realitate.  

(5) Filosofia PACT pentru România cu privire la cetățeni este că „Cetățeanul” este cel mai 
important actor politic și este, totodată, „beneficiarul” tuturor politicilor publice.  

(6) Filosofia PACT pentru România cu privire la viitor este că în realitatea politică din 2018, în 
anul centenarului statului român, nu există, în rândul politicienilor, nicio viziune despre 
societatea românească. Viitorul este incert iar acest fapt generează teamă. Oamenii sunt 
speriați. O societate prosperă este formată din cetățeni liberi, împliniți și curajoși.  

Art. 4. Participarea la alegeri 
(1) PACT pentru România participă cu candidați la alegeri și stimulează participarea cetățenilor 

la scrutinuri promovând candidați aleși în mod democratic, pentru constituirea autorităților 
publice, astfel: 

(2) Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
i. Să dețină statutul de „Membru cu Drepturi Depline” – PACT pentru România; 
ii. Să fie în deplinătatea drepturilor electorale. 

(3) Organul de control propune, iar Adunarea Generală amendează și adoptă un „Regulament 
pentru alegeri primare”, atât pentru alegerea funcțiilor uninominale cât și pentru alegerea 
candidaților pe liste în interiorul grupurilor, până cel târziu la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a datei și calendarului următoarelor alegeri, conform legislației 
românești în vigoare. 

(4) Orice membru cu drepturi depline PACT pentru România are dreptul să se înscrie în cursă 
pentru a fi desemnat candidat pentru funcții alese uninominal, iar selecția se realizează 
prin alegeri primare, la care pot vota toți membrii cu drepturi depline PACT pentru 
România din circumscripția respectivă, conform Regulamentului pentru alegeri primare 
propus de organul de control al partidului și adoptat de Adunarea Generală. 

(5) Orice membru cu drepturi depline PACT pentru România are dreptul să se înscrie în cursă 
pentru a fi desemnat candidat pentru funcții alese pe liste, selecția se realizează prin 
alegeri primare în interiorul grupului, conform Regulamentului pentru alegeri primare, 
propus de organul de control al partidului și adoptat de Adunarea Generală, iar ordonarea 
pe liste se realizează conform Grilei de capital politic, propusă de organul executiv și 
amendată și adoptată de Adunarea Generală.  

(6) Organul executiv al partidului propune, Adunarea Generală amendează și adoptă iar 
organul de control al partidului promulgă sau retrimite o singură dată către Adunarea 
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Generală a partidului „Regulamentul de funcționare a grupurilor”, la maxim 60 (șaizeci) de 
zile de la ultimele alegeri. 

(7) Organul executiv propune iar Adunarea Generală amendează și adoptă o „Grilă de capital 
politic” cu cel puțin 24 de luni înainte de următoarele alegeri. 

(8) Fiecare grup de membri PACT pentru România acumulează capital politic pentru 
implicarea în comunitatea sa, conform Regulamentului de funcționare a grupurilor și Grilei 
de capital politic. 

(9) Fiecărui grup PACT pentru România i se va aloca automat, de către organul executiv, în 
mod proporțional și iterativ, un loc pe liste, în functie de capitalul politic acumulat, cu cel 
puțin 48 de luni înaintea depunerii listelor de candidați.  

(10) Persoanele din interiorul unui grup care doresc să ocupe locul alocat grupului se înscriu în 
cursa electorală în interiorul grupului și prezintă strategii politice pe care doresc să le 
susțină. 

(11) Alegerile primare sunt organizate de către organul executiv al partidului. 
(12) Dacă organul de control constată încălcări ale documentelor statutare ale partidului sau 

are probe privind o fraudă electorală, rezultatul votului se anulează și alegerile respective 
se repetă. 

(13) Candidații PACT pentru România se aleg exclusiv de către membrii grupurilor PACT 
pentru România din circumscripția electorală în care aceștia candidează, așa cum sunt 
circumscripțiile definite de legislația română, în funcție de tipul alegerilor. 

(14) Candidaturile vor fi supuse validării organului de control. 
Art. 5. Scopul 

Scopul politic al PACT pentru România este acela ca, prin alegeri democratice, să formeze 
majorități politice pentru a elabora și pune în practică politici publice care promovează valorile 
PACT pentru România. 
Art. 6. Afiliere PACT pentru România se poate afilia doar la organizații internaționale care nu 
contravin cu Legea partidelor politice și promovează valorile liberale de dreapta precum cele 
susținute de gânditori liberali precum Thomas Malthus, Adam Smith, Friedrich Hayek, David Hume, 
John Locke, Jeremy Bentham, John Maynard Keynes, Milton Friedman, Karl Popper, Robert 
Nozick sau Richard Thaler. 
Art. 7. Funcționare După înființare, PACT pentru România funcționează la nivel local, conform 
Art.4, alin (1) din LEGEA Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 *** Republicată - Legea partidelor politice. 
PACT pentru România poate participa la alegeri naționale ca membru al unei alianțe politice cu 
partide care funcționează la nivel național, la nivel local sau atât la nivel național cât și la nivel local 
și poate propune candidați în cadrul alianței conform prezentului Statut și protocolului de asociere.  
Art. 8. Structuri interne 
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(1) Structurile interne ale PACT pentru România sunt Adunarea Generală Permanentă, 
Comitetul și Gremiul. 

(2) Adunarea Generală a membrilor este Adunarea Generală Permanentă și este permanentă 
în sensul că lucrările ei sunt permanente (prescurtată – AGP). 

(3) Pentru facilitarea lucrărilor ei, AGP dispune de o platformă online care să permită inclusiv 
votul electronic, astfel încât prezența fizică a membrilor într-un anumit spațiu predeterminat 
să nu fie obligatorie. 

(4) Membrii care nu au acces la internet se întrunesc la sediul organului executiv al partidului 
sau  într-o sală care permite comunicarea, prin intermediul internetului, cu ceilalți membri. 

(5) Adunarea Generală Permanentă este compusă din toți membrii cu drepturi depline ai 
partidului. 

(6) „Comitetul” este structura executivă a partidului. Lucrările Comitetului sunt permanente. 
(7) Comitetul este compus din maxim 7 membri: Președintele Comitetului și maxim 6 Directori 

de departament, după cum urmează: 
i. Președinte al Comitetului; 
ii. Director al Departamentului de Resurse Umane; 
iii. Director al Departamentului de Marketing Politic; 
iv. Director al Departamentului Operațional; 
v. Director al Departamentului de Proiecte; 
vi. Director al Departamentului de Politici Publice; 
vii. Director Financiar. 

(8) Structura Departamentului de Resurse Umane este următoarea: 
i. Lider recrutare; 
ii. Lider pregătire politică. 

(9) Structura Departamentului de Marketing Politic este următoarea: 
i. Lider vânzări și fundraising; 
ii. Lider imagine. 

(10) Structura Departamentului Operațional este următoarea: 
i. Lider certificări, restructurări și dezvoltare grupuri; 
ii. Lider platforme de comunicare și IT; 
iii. Lider statistică și secții de vot; 
iv. Lider logistică. 

(11) Structura departamentului de Proiecte Politice este următoarea: 
i. Lider standardizare și resurse; 
ii. Lider training, planificare și evaluare impact. 

(12) Structura departamentului de Politici Publice este următoarea: 
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i. Lider Comisie Siguranța și Securitatea Cetățeanului; 
ii. Lider Comisie Stat de Drept; 
iii. Lider Comisie Dezvoltare Economică și Durabilă; 
iv. Lider Comisie Urbanism Prietenos cu Oamenii; 
v. Lider Comisie Afaceri Externe și Internaționalism; 
vi. Lider Comisie de educație pe tot parcursul vieții; 
vii. Lider Comisie Sistem de Sănătate. 

(8) Liderii sunt membri ai comitetului extins și sunt subordonați comitetului. 
(9) Comitetul organizează minim o ședință săptămânală. 
(10) Membrii fondatori pot participa de drept la lucrările și la ședințele Comitetului. 
(11) Organul de control al partidului este Gremiul.  Lucrările Gremiului sunt permanente. 
(12) Gremiul veghează la respectarea Filosofiei, Viziunii, Misiunii, Valorilor, Scopului, 

Obiectivelor, Statutului PACT pentru România și altor documente constitutive și 
îndeplinește alte atribuții de verificare, control, instanță de apel, etică, integritate și 
arbitraj, conform prevederilor prezentului Statut. 

(13) Pentru buna funcționare a Gremiului, Comitetul pune la dispoziția sa o platformă online, 
astfel încât membrii Gremiului să își poată desfășura activitatea fără să fie prezenți fizic în 
același loc. 

(14) Funcția de membru al Gremiului este neremunerată. 
(15) Gremiul este compus din 5 (cinci) membri. 
(16) Adunarea Generală Permanentă, Comitetul și Gremiul au jurisdicție județeană. 

Art. 9. Denumirea partidului  
(1) Denumirea integrală a partidului este PACT pentru România. 
(2) Denumirea prescurtată a partidului este PACT Galați 

Art. 10. Identitatea partidului 
(1) Semnul permanent al PACT pentru România este reprezentat de (descriere semn). 
(2) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.  
(3) Semnul permanent, identic cu semnul electoral, este redat sub formă grafică color și alb-

negru în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Statut. 
(4) Culorile PACT pentru România sunt albastru, roșu și alb.  
(5) Sloganul partidului este „Slogan!”. 
(6) Drapelul PACT pentru România, precum și toate materialele grafice și documentele oficiale 

ale partidului includ semnul permanent al partidului și culorile stabilite prin prezentul Statut. 
Imnul se adoptă prin vot de către Adunarea Generală Permanentă la propunerea 
Comitetului. 
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(7) Schimbarea elementelor de identitate vizuală a partidului se realizează la propunerea 
Comitetului, cu aprobarea Adunării Generale Permanente. 

Art. 11. Sediul partidului 
(1) Sediul central al partidului este în Numelocalitate, Adresă. 
(2) Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Comitetului.  

Art. 12. Poziționare doctrinară 
(1) PACT pentru România urmărește numai obiective politice. 
(2) Obiectivele PACT pentru România sunt specifice unui partid liberal, localist, moderat, 

reformist, pro-occidental,  pro-european. 
(3) PACT pentru România, cu intenția de a stabili doar obiective politice măsurabile, 

PACT pentru România, cu intenția de a stabili doar obiective politice desemnate, 
PACT pentru România, cu intenția de a stabili doar obiective politice realiste, 
PACT pentru România, cu intenția de a stabili doar obiective politice specifice, 
PACT pentru România, cu intenția de a stabili doar obiective politice încadrate în timp, 
Recunoscând faptul că, pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor partidului, în cazul 
deținerii de funcții executive alese, membrii care dețin funcția de Primar, Viceprimar, 
Președinte și Vicepreședinte al Consiliului Județean sunt direct responsabili de îndeplinirea 
obiectivelor partidului, funcția superioară prevalând, 
Recunoscând faptul că, pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor partidului, în cazul 
nedeținerii de către vreun membru a unei funcții executive alese, membrii Comitetului sunt 
direct responsabili de îndeplinirea obiectivelor partidului, funcția superioară prevalând, 
Dorind să atingă aceste obiective, pentru ducerea la îndeplinire a scopului, misiunii si viziunii 
partidului,  
PACT pentru România fixează următoarele obiective politice, 

i. OBIECTIVE LOCALE 1. 
ii. OBIECTIVE LOCALE 2 
iii. OBIECTIVE LOCALE 3 

(4) OBIECTIVE NAȚIONALE: PACT pentru România își asumă obiectivele politice naționale ale 
coaliției politice sau alianței electorale la care este parte, 

Art. 13. Drepturile și obligațiile membrilor PACT pentru România 
(1) Membrii partidului pot fi: 

i. Membri simpatizanți; 
ii. Membri asociați; 
iii. Membri cu drepturi depline. 

(2) Membrii au următoarele drepturi: 
i. Membrii simpatizanți  
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a. Să participe la proiectele politice organizate de partid. 
b. Să promoveze viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, programul politic, 

doctrina și orice alte mesaje de susținere, în nume personal, ale partidului. 
c. Să comunice și să promoveze calitatea sa de membru simpatizant al partidului. 
d. Să se informeze în mod activ cu privire la proiectele politice ale partidului. 
e. Să solicite Departamentului de Resurse umane al Comitetului, organizarea unui 

dialog pentru obținerea calității de membru asociat, conform prezentului statut. 
ii. Membrii asociați – Toate drepturile unui membru simpatizant, plus următoarele: 

a. Să înființeze un grup PACT pentru România sau să se alăture unui grup PACT 
pentru România deja înființat; 

b. Să propună grupului PACT pentru România din care face parte acțiuni pe care le 
consideră necesare; 

c. Să se implice activ sau să inițieze proiecte politice în cadrul grupului din care face 
parte, pentru obținerea calității de membru cu drepturi depline. 

d. Să comunice și să promoveze calitatea sa de membru al partidului. 
iii. Membrii cu drepturi depline – Toate drepturile unui membru asociat, plus 

următoarele: 
a. Să fie facilitator în grupul din care face parte, conform Regulamentului de 

funcționare a grupurilor; 
b. Să participe la lucrările Adunării Generale Permanente; 
c. Să candideze la o funcție în cadrul Comitetului PACT pentru România; 
d. Să candideze la alegerile locale, generale, prezidențiale și europarlamentare; 
e. Să propună demiterea unui membru al Comitetului sau Președintelui Comitetului 

la Adunarea Generală Permanentă în condițiile prezentului statut; 
f. Să propună schimbări la prezentul statut la Adunarea Generală Permanentă; 
g. Să propună o persoană pentru a ocupa poziția de membru al Gremiului; 
h. Să semneze, alături de alți membri cu drepturi depline inițiatori, o propunere 

către Adunarea Generală Permanentă, de demitere a unui membru al Gremiului; 
i. Să facă apel la Gremiu pentru orice decizie a Adunării Generale Permanente, în 

condițiile prezentului statut; 
j. Să facă apel la Gremiu pentru deciziile de desființare a unui grup, conform 

Regulamentului de funcționare a grupurilor; 
k. Să inițieze și să înainteze propuneri de hotărâri către Adunarea Generală 

Permanentă conform Regulamentului de funcționare a Adunării Generale 
Permanente; 
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l. Să beneficieze de sprijin și de consultanță din partea PACT pentru România 
atunci când drepturile și libertățile sale îi sunt încălcate de către terți. 

m. Orice alte drepturi ce decurg din prezentul Statut. 
(3) Membrii PACT pentru România au următoarele obligații: 

i. Să cunoască și să respecte viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, 
programul, doctrina, statutul și celelalte documente ale partidului; 

ii. Să cunoască și să respecte Cartele și Tratatele ratificate de România în domeniul 
drepturilor omului; 

iii. Să se plaseze în afara oricărui conflict de interese; 
iv. Să dea dovadă de solidaritate și camaraderie față de alți membri de partid, cât timp 

aceștia nu încalcă Statutul. 
v. Să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine PACT pentru România; 
vi. Să protejeze bunurile aflate în proprietatea PACT pentru România; 
vii. Să respecte hotărârile luate de Adunarea Generală Permanentă atâta vreme cât ele 

nu sunt anulate printr-o decizie a Gremiului; 
viii. Să își plătească cotizația. 
ix. Orice alte obligații ce decurg din prezentul Statut. 

Art. 14. Sancțiuni  
(1) Membrii PACT pentru România care nu respectă Codul Etic, Statutul, programul politic al 

PACT pentru România sau alte hotărâri luate de către Adunarea Generală Permanentă sau 
de către Comitet sau alte acte constitutive ale partidului, pot fi sancționați cu una dintre 
următoarele sancțiuni: 

i. avertisment; 
ii. demiterea din funcții ocupate în structura partidului; 
iii. retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului; 
iv. excluderea din partid. 

(1) Procedurile de sancționare disciplinară prevăzute la alin (1), lit. a – c, sunt stabilite în 
cuprinsul Codului de Etică PACT pentru România. 

(2) Procedura de sancționare disciplinară prevăzută la alin (1), lit. d. este următoarea:  
(3) Orice membru al unui grup care, prin acțiunile sau declarațiile sale, încalcă prezentul statut, 

își pierde calitatea de membru al grupului din care face parte – și, în consecință, calitatea 
de membru al partidului. 

(4) Propunerea de retragere a calității de membru (excludere) poate veni din partea oricărui 
membru al oricărui grup care poate proba respectiva încălcare. Propunerea este înaintată 
grupului din care face parte persoana acuzată. Odată ce a primit propunerea și dovezile, 
grupul ia o hotărâre potrivit Regulmentului de funcționare a grupurilor. 
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(5) În acest caz, propunerea de dezbatere nu este dacă persoana în cauză trebuie exclusă din 
grup sau nu, ci dacă probele indică sau nu o încălcare a Statutului. Dezbaterea este 
obligatorie, cu excepția cazului în care persoana acuzată consideră ea însăși că probele 
indică o încălcare. Dacă, la finalul dezbaterii, persoana incriminată este singura care susține 
că faptele sau declarațiile sale nu constituie o încălcare, grupul adoptă hotărârea de a-i 
retrage calitatea de membru respectivei persoane. Dacă cel puțin un alt membru este de 
acord cu persoana acuzată, propunerea este respinsă. 

(6) În cazul în care persoana exclusă se simte nedreptățită, aceasta poate cere Gremiului să 
discute propunerea de excludere (să depună apel la decizie). Dreptul de apel la decizie le 
revine și facilitatorului și persoanei care a formulat propunerea de excludere. Dacă 
facilitatorul nu dorește să-și exercite acest drept, în cazul în care consideră incorectă decizia 
grupului, persoana care a formulat propunerea de excludere poate depune apel unilateral. 
Decizia Gremiului este definitivă. 

(7) Persoana care a fost exclusă dintr-un grup își pierde, timp de un an, dreptul de a deveni 
membru al vreunui alt grup și pe cel de a înființa un grup. După trecerea acestei perioade 
ea își recâștigă cele două drepturi, condiționat de acordul prealabil din partea Gremiului. 

(8) Dacă o persoană este exclusă de două ori dintr-un grup, ea își pierde definitiv dreptul de a 
deveni membru al unui grup și pe cel de a înființa un grup. 

Art. 15. Procedura de alegere a organelor executive – Comitetul 
(1) Mandatul Președintelui și al Directorilor este de 2 ani și poate fi reînnoit. 
(2) Mandatul Liderilor este de 1 an, poate fi reînnoit, iar funcția se ocupă prin numire de 

către Director. 
(3) Comitetul PACT pentru România este compus exclusiv din membri PACT pentru 

România. 
(4) Numărul de membri ai Comitetului extins nu poate depăși 25 persoane. 
(5) Numărul de membri de Comisie de Politici Publice nu poate depăși 7 persoane. 
(6) Orice membru cu drepturi depline PACT pentru România este eligibil pentru a candida 

pentru un loc în Comitet.  
(7) Comitetul este numit în funcție și poate fi revocat din funcție doar de către Adunarea 

Generală Permanentă a PACT pentru România prin alegeri interne conform 
Regulamentului pentru alegeri interne. 

(8) Președintele și Directorii sunt aleși prin vot direct de către membrii cu drepturi depline, 
în cadrul Adunării Generale Permanente. 

(9) Votul se exprimă pe cale electronică. Persoanele cu drept de vot care nu au acces la 
internet votează la sediul Comitetului, unde se organizează o secție de votare. 

(10) Alegerile pentru Comitet se organizează de către Gremiu. 
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(11) Gremiul redactează „Regulamentul de organizare pentru alegeri interne” și îl propune 
spre amendare și adoptare Adunării Generale Permanente cu cel puțin un an înainte de 
organizarea alegerilor pentru funcțiile în Comitet. 

(12) Candidaturile pentru funcțiile de Președinte și Directori ai Comitetului se depun începând 
cu ziua de după aprobarea regulamentului. 

(13) Regulamentul de organizare a alegerilor interne va stipula obligatoriu alegerea 
Directorilor și doar ulterior alegerea Președintelui și vot secret. 

(14) Rezultatul votului este validat de către Gremiu. Dacă Gremiul constată încălcări ale 
Regulamentului pentru alegeri interne sau are probe privind o fraudă electorală, 
rezultatul votului se anulează și alegerile se repetă. 

(15) Mandatul Președintelui Comitetului încetează de drept la expirare sau înainte de termen, 
prin pierderea calității de membru de partid, prin demisie sau prin demitere. 

(16) Propunerea de demitere poate fi făcută de către cel puțin un membru cu drepturi depline 
sau de către cel puțin un grup și este adoptată de Adunarea Generală Permanentă. 

(17) Decizia Adunării Generale poate fi contestată la Gremiu de către Președintele demis, sau 
de către persoana care a propus demiterea în cazul în care acesta sau aceasta consideră 
nedreaptă decizia Adunării Generale Permanente. 

(18) Decizia Gremiului este definitivă. 
(19) Pierderea calității de Președinte al Comitetului nu duce la pierderea dreptului de a 

candida la funcția de Președinte decât în cazul în care derivă din pierderea calității de 
membru de partid. 

(20) Membrii Comitetului pot fi demiși de către AGP, la propunerea membrilor cu drepturi 
depline ai partidului. Propunerea poate viza fie acțiunile și declarațiile celui propus pentru 
demitere, fie dispariția rolului exercitat de către acesta. 

(21) Pierderea calității de membru PACT pentru România atrage automat după sine pierderea 
calității de membru în Comitet. 

Art. 16. Competența Comitetului și a Președintelui Comitetului 
(1) Comitetul are următoarele atribuții: 

i. Propune Adunării Generale Permanente o Grilă de capital politic. 
ii. Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de funcționare a grupurilor. 
iii. Propune Adunării Generale Permanente, prin intermediul Departamentului 

Operațional, procedura de înregistrare a unui grup de inițiativă, în cadrul 
Regulamentului de funcționare a grupurilor. 

iv. Propune Adunării Generale însemnele partidului, obiectivele, programul politic și 
proiectul de buget. 
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v. Propune Adunării Generale Permanente imnul și schimbarea elementelor de 
identitate vizuală. 

vi. Propune Adunării Generale Permanente „Strategia politică, de comunicare și 
electorală a PACT pentru România”, ce va include scopul, obiectivele, mijloacele, 
bugetul de campanie, persoanele responsabile și orice alte elemente ce țin de 
organizarea următoarei campanii electorale; 

vii. Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de funcționare a Comitetului; 
viii. Asigură respectarea Regulamentului de funcționare a grupurilor și Grilei de capital 

politic; 
ix. Asigură respectarea Regulamentului pentru alegeri primare; 
x. Încheie un parteneriat cu un centru de cercetare în etică aplicată, în vederea analizării 

cererilor de demitere a membrilor Gremiului; 
xi. Asistă grupurile PACT pentru România în vederea punerii în practică a hotărârilor 

Adunării Generale Permanente; 
xii. Numește mandatarii financiari; 
xiii. Decide cuantumul cotizațiior; 
xiv. Alte atribuții indicate în prezentul statut sau în regulamentele PACT pentru România. 

(2) Președintele Comitetului are următoarele atribuții: 
i. Convoacă și conduce ședințele Comitetului; 
ii. Coordonează activitățile organizatorice ale partidului și activitatea Comitetului; 
iii. Coordonează membrii Comitetului pentru actualizarea constantă a Programului 

Politic al PACT pentru România, dezbaterea și aprobarea acestuia; 
iv. Coordonează punerea în practică a hotărârilor Comitetului; 
v. Contribuie la dezvoltarea organizațională a PACT pentru România; 
vi. Emite dispoziții și răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor AGP; 
vii. Este responsabil de stabilirea liderilor campaniilor electorale; 
viii. Constituie consilii consultative sau de cartier, compuse din membri sau nemembri, 

care să ajute Comitetul în exercitarea atribuțiilor sale; 
ix. Propune Adunării Generale Permanente politica de alianțe și coaliții conform cu 

prezentul statut; 
x. Propune Adunării Generale Permanente reorganizarea sau autodizolvarea partidului 

sau inițiază protocoale de fuziune spre aprobarea Adunării Generale Permanente; 
xi. Conduce delegațiile partidului și face declarații în numele partidului, conform 

mandatelor emise de AGP; 
xii. Orice alte atribuții ce decurg din prezentul Statut sau regulamentele PACT pentru 

România. 
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Art. 17. Competența Adunării Generale a Membrilor (AGP) 
(1) Amendează și adoptă Regulamentul de funcționare a Adunării Generale Permanente, la 

propunerea Gremiului; 
(2) Amendează și adoptă Regulamentul pentru alegeri primare la propunerea Gremiului; 
(3) Amendează și adoptă grila de capital politic la propunerea Comitetului; 
(4) Amendează, adoptă și transmite spre promulgare către Gremiu Regulamentul de 

funcționare a grupurilor, la propunerea Comitetului, inclusiv procedura de înregistrare a 
acestora, la propunerea Departamentului Operațional; 

(5) Adoptă imnul și elemente de identitate vizuală la propunerea Comitetului; 
(6) Amendează și adoptă Regulamentul pentru alegeri interne la propunerea Gremiului; 
(7) Alege conform Regulamentului pentru alegeri interne și revocă în condițiile prezentului 

statut, membri ai Comitetului, inclusiv Președintele Comitetului, prin vot direct și secret; 
(8) Amendează și votează propunerile de modificare a prezentului Statut sau alte propuneri 

de hotărâri sau sesizări făcute de membrii cu drepturi depline ai partidului; 
(9) Amendează și adoptă însemnele partidului, obiectivele, programul politic și proiectul de 

buget al PACT pentru România la propunerea comitetului; 
(10) Amendează și adoptă Regulamentul de funcționare a Comitetului la propunerea acestuia; 
(11) Amendează și adoptă Strategia politică, de comunicare și electorală la propunerea 

Comitetului; 
(12) Amendează și adoptă propunerile de reorganizare sau autodizolvare a partidului, politicile 

de alianțe și coaliții ale PACT pentru România sau alte forme de asociere, în limitele 
prezentului Statut la propunerea Președintelui Comitetului; 

(13) Amendează și adoptă Codul de Etică al PACT pentru România la propunerea Gremiului; 
(14) Amendează și adoptă regulamentul de funcționare al Gremiului, la propunerea acestuia; 
(15) Votează ocuparea unei poziții de membru al Gremiului de către o persoană propusă de un 

membru al partidului; 
(16) Adoptă hotărârea de demitere sau respingere a demiterii unui membru al Gremiului, la 

propunerea unui număr de membri cu drepturi depline egal cu numărul de membri ai 
Comitetului, în cazul trimiterii propunerii de demitere de către centrul de cercetare în etică 
aplicată. 

(17) Adoptă manualul de identitate vizuală și alte documente conform prezentului statut. 
Art. 18. Organele împuternicite să prezinte candidaturi Președintele Comitetului este 
împuternicit să prezinte organelor abilitate ale statului candidații pentru alegerile parlamentare, 
europarlamentare și prezidențiale, pentru fiecare candidat, cu  respectarea procedurilor prevăzute 
de Statutul PACT pentru România și a celorlalte documente de partid. 
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Art. 19. Organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea într-
o alianţă politică ori în alte forme de asociere Președintele propune spre adoptare prin vot, Adunării 
Generale Permanente, reorganizarea partidului sau asocierea într-o alianță politică ori alte forme 
de asociere. 
Art. 20. Condițiile încetării activității Partidul PACT pentru România își încetează activitatea 
prin: 

(1) autodizolvare hotărâtă de Adunarea Generală Permanentă; 
(2) dizolvare, prin hotărârea Tribunalului Bucureşti sau a Curţii Constituţionale, pentru motivele 

prevăzute de legile în vigoare;  
(3) reorganizare, efectuată conform legilor în vigoare și prevederilor prezentului Statut. 

Art. 21. Modul de administrare a patrimoniului şi sursele de finanţare, stabilite în condiţiile legii 
(1) Partidul PACT pentru România are un patrimoniu inițial de 400 (patru sute) RON, constituit 

din contribuțiile egale ale semnatarilor prezentului Statut. 
(2) Patrimoniul PACT pentru România este administrat de către Comitet. 
(3) Sursele de finanțare pentru PACT pentru România sunt:  

i. Cotizații ale membrilor; 
ii. Donații, legate și alte liberalități; 
iii. Subvenții de la bugetul de stat; 
iv. Venituri din activități proprii; 
v. Alte surse, potrivit legii. 

(4) Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi în lei și în valută deschise, potrivit 
legii, în bănci cu sediul în România și se gestionează prin mandatari financiari, numiți de 
către Comitet. Mandatarii financiari prezintă Comitetului rapoarte periodice privind aceste 
conturi. 

(5) Membrii cu drepturi depline ai PACT pentru România pot reprezenta partidul față de 
autoritățile publice și terți și pot deschide conturi la bancă, răspunzând de gestionarea 
acestora, dacă au mandat sau împuternicire notarială în acest sens, semnată de către 
Președintele Comitetului și Directorul Financiar. 

(6) PACT pentru România se finanțează din cotizațiile membrilor săi, din donații, legate sau 
alte liberalități precum și venituri provenite din activitatea proprie cu respectarea art. 16 
din Legea nr. 334/2006 republicată. 

(7) Cuantumul cotizației se stabilește printr-o hotărâre a Comitetului. Suma cotizaţiilor plătite 
într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. 
Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie 
a anului respectiv. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal 
precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent 
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cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte l0 salarii minime brute pe ţară se va publica în 
Monitorul Oficial al României, partea I până la data de 30 aprilie a anului următor. (cu 
respectarea art.5 alin.5 din legea nr.334/2006 republicată). 

(8) Orice grup PACT pentru România poate primi donații și poate vinde bunuri și servicii în 
condițiile legii, din care să își finanțeze activitatea și proiectele. Pentru aceasta, fiecare 
grup PACT pentru România își poate deschide propriul cont bancar. 

(9) 20% din veniturile încasate de un grup cu drepturi depline PACT pentru România sunt 
vărsate în contul bancar al PACT pentru România pentru a fi folosite pentru finanțarea 
activităților Comitetului. 

(10) Comitetul are propriul său cont bancar. El poate primi la rândul său donații și poate obține 
venituri din vânzarea de bunuri și servicii, în condițiile legii. 

(11) 25% din veniturile obținute direct de către Comitetul sunt vărsate în conturile grupurilor 
PACT pentru România, în cuantum egal pentru fiecare grup. 

(12) Când un grup PACT pentru România este desființat, banii existenți în contul său se varsă 
în contul Comitetului. 

(13) Pe pagina oficială de internet a partidului trebuie să fie afișată la loc vizibil situația curentă 
a veniturilor și cheltuielilor, atât la nivelul partidului ca întreg, cât și la nivelul fiecărui grup 
PACT pentru România în parte. 

(14) Donațiile se vor primi doar cu încadrarea prevederilor art. 6 alin.1-8 din Legea nr.334/2006 
republicată. Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către 
partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de 
servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic. 

(15) Se pot primi donații care au ca obiect imobile sau sume de bani cu destinația de achiziție 
imobile în limitele prevederilor art. 8 din Legea nr. 334/2006 republicată. 

Art. 22. Organul care reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţi 
(1) Președintele reprezintă PACT pentru România în relațiile cu autoritățile publice și terții; 
(2) Alți membri cu drepturi depline ai PACT pentru România pot reprezenta partidul în relațiile 

cu autoritățile publice și terții, dacă au un mandat specific sau împuternicire notarială în 
acest sens, semnată de Președintele Comitetului și cel puțin un alt Director al Comitetului. 

Art. 23. Organul suprem de decizie al partidului 
(1) Adunarea Generală a membrilor este organul suprem de conducere al partidului, cu 

atributele prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Statut. 
(2) Adunarea adoptă hotărâri care devin obligatorii pentru toți membrii. Hotărârile sunt 

considerate adoptate dacă în favoarea lor s-a înregistrat una din majoritățile 
corespunzătoare, descrise în prezentul Statut. 
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(3) Orice hotărâre adoptată de Adunarea Generală Permanentă, cu excepția hotărârilor care 
vizează membrii Gremiului, poate fi contestată, în termen de o săptămână de la adoptare, 
sesizând Gremiul. Contestația poate fi făcută de către cel puțin un membru al PACT pentru 
România sau de către cel puțin un grup PACT pentru România. Gremiul poate respinge 
contestația, sau o poate admite în tot sau în parte, conform Regulamentului de funcționare 
a Gremiului. Decizia Gremiului este definitivă și obligatorie. 

Art. 24. Gremiul 
(1) Soluţionarea diferendelor dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducere este 

de competența organului de control al partidului, adică Gremiul. 
(2) Mandatul unui membru al Gremiului este de 4 ani și poate fi reînnoit. Mandatul poate 

înceta înainte de termen, prin demisie sau prin demitere. 
(3) Gremiul asigură părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri 

echitabile de decizie, conform legii. 
(4) Misiunea gremiului este de a se asigura că tuturor membrilor PACT pentru România le 

sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale, că principiul îndeplinirii voinței 
majorității cu respectarea drepturilor minorității este respectat și de a soluționa 
diferendele dintre membrii PACT pentru România. 

(5) Membrii Gremiului se numesc cu prioritate din afara PACT pentru România, însă calitatea 
de membru nu este incompatibilă cu cea de membru al Gremiului. 

(6) Cei numiți trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele: 
i. Să se regăsească în viziunea, misiunea și valorile PACT pentru România. 
ii. Sa aibă o bună cunoaștere a domeniului drepturilor omului. 
iii. Să fi purtat o discuție individuală cu fiecare membru fondator și cu fiecare membru 

al Comitetului cu rang de „Director”, înainte de propunere. 
(7) Membrii Gremiului sunt propuși Adunării Generale Permanente de către orice membru 

cu drepturi depline al partidului conform procedurii de propunere a membrilor Gremiului.  
(8) Poate fi membru al Gremiului orice cetățean român sau al altui stat membru al Uniunii 

Europene, indiferent de localitatea în care domiciliază, dacă îndeplinește criteriile mai sus 
amintite. 

(9) Propunerea de demitere a unui membru al Gremiului este făcută printr-o hotărâre a 
Adunării Generale Permanente, la propunerea unui număr de membri cu drepturi depline 
egal cu numărul de membri ai Comitetului de la data redactării acesteia. 

(10) Propunerea de demitere este analizată inițial de către un centru de cercetare în etică 
aplicată cu care Comitetul încheie în prealabil un protocol de colaborare. Decizia 
centrului de cercetare este definitivă. Aceasta poate fi o decizie de trimitere a propunerii 
către AGP sau o decizie de netrimitere a acesteia către AGP. 
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(11) În lipsa unui consens intern, hotărârile Gremiului se iau prin vot secret, cu minim 3 voturi 
pentru, conform unei proceduri specificate în Regulamentul de funcționare a Gremiului. 

(12) Gremiul se întrunește în ședințe de lucru ordinare și în situații excepționale la solicitarea 
Președintelui Comitetului PACT pentru România. 

Art. 25. Gremiul are următoarele atribuții: 
(1) Propune Adunării Generale Permanente, Regulamentul de Funcționare a Adunării 

Generale Permanente; 
(2) Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul pentru alegeri primare; 
(3) Propune Adunării Generale Permanente Codul de Etică al PACT pentru România; 
(4) Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul pentru alegeri interne; 
(5) Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de Funcționare a Gremiului; 
(6) Promulgă sau retrimite, o singură dată, către Adunarea Generală Permanentă, 

Regulamentul de funcționare a grupurilor. 
(7) Funcționează ca instanță de apel în cazul propunerilor de excludere a membrilor PACT 

pentru România, în cel al propunerilor de desființare a unui grup PACT pentru România, 
în cazul propunerilor de demitere a membrilor Comitetului și a Președintelui Comitetului 
precum și a altor decizii ale Adunării Generale Permanente; 

(8) Organizează alegerile interne și validează rezultatul acestora; 
(9) Organizează alegerile primare și validează rezultatul acestora; 
(10) Elaborează anual un raport de activitate, pe care îl prezintă Adunării Generale 

Permanente; 
(11) Analizează și decide cu privire la posibilele conflicte de interese în care se pot găsi membrii 

PACT pentru România; 
(12) Aplică sancțiunile disciplinare membrilor PACT pentru România  potrivit procedurilor 

adoptate în Codul de Etică PACT pentru România. 
Art. 26. Dobândirea și pierderea calității de membru 

(1) Orice persoană care îndeplinește condițiile legii și aderă la statutul partidului și la programul 
politic al acestuia poate deveni membru al partidului, cu respectarea procedurilor stabilite 
de prezentul Statut sau poate înființa un grup PACT pentru România. 

(2) Nimeni nu poate fi membru al partidului decât dacă este membru al unui grup PACT pentru 
România. 

(3) Pentru a fi eligibilă de a deveni membru, orice persoană care îndeplinește criteriile de mai 
sus trebuie să transmită Comitetului o cerere, în format electronic sau, dacă nu are acces la 
un computer, în format fizic, la sediul partidului. Opțional, persoana care dorește înscrierea, 
poate atașa o scrisoare de recomandare din partea unui membru cu drepturi depline. 
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(4) Departamentul de Resurse Umane al Comitetului va evalua oportunitatea transmiterii unei 
invitații pentru a deveni „Membru Simpatizant”, „Membru Asociat” sau va lua o decizie de 
amânare, potrivit unui „Regulament de Resurse Umane” adoptat de Adunarea Generală. 

(5) În cazul în care persoana primește o invitație pentru a deveni membru simpatizant sau 
asociat, aceasta devine membru după semnarea și transmiterea adeziunii la partid. 

(6) Pierderea calității de membru se face conform legii, prin demisie, excludere, de drept prin 
incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile de membru sau deces. 

Art. 27. Hotărârile partidului 
(1) AGP întrunește cvorumul dacă sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii cu drepturi 

depline ai PACT pentru România. 
(2) Hotărârile de adoptare sau modificare a Regulamentului de funcționare a Adunării 

Generale Permanente, Regulamentului pentru alegeri primare, Regulamentului de 
funcționare a grupurilor, Regulamentului pentru alegeri interne, Regulamentului de 
funcționare a Comitetului, Regulamentului de funcționare a Gremiului, Codului de etică se 
iau cu o majoritate de două treimi din numărul total de membri ai Adunării Generale 
Permanente.  

(3) Hotărârile cu privire la reorganizarea, divizarea, autodizolvarea partidului, politica de 
alianțe și coaliții, precum și cele de modificare a statutului se iau cu o majoritate de două 
treimi din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente.  

(4) Luarea în discuție a unei propuneri de demitere a unui membru al Comitetului se hotărăște 
cu o majoritate de două treimi din numărul total de membri ai Adunării Generale 
Permanente. 

(5) Hotărârile cu privire la demiterea membrilor Comitetului se iau cu o majoritate absolută 
din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente și numai după luarea 
acestora în discuție. Procedura pentru propunerea, luarea în discuție și adoptarea 
hotărârilor cu privire la demiterea membrilor Comitetului va fi descrisă în cadrul 
Regulamentului pentru alegeri interne. 

(6) Hotărârile de adoptare a grilei de capital politic, strategia politică, de comunicare și 
electorală, demiterea sau respingerea unui membru al Gremiului se iau cu o majoritate 
absolută din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente. Procedura pentru 
propunerea sau demiterea unui membru al Gremiului va fi descrisă în cadrul 
Regulamentului de funcționare a Gremiului.  

(7) Hotărârile de adoptare a imnului partidului și a manualului de identitate vizuală se iau cu 
o majoritate relativă din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente. 
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(8) Hotărârile pentru desemnarea candidatului în interiorul grupului se iau cu o majoritate 
absolută din numărul de voturi valabil exprimate, conform Regulamentului de funcționare 
a grupurilor.  

(9) Comitetul este un organism colegial, în cadrul căruia deciziile se iau prin consens. 
Procedura de decizie ce va fi aplicată în lipsa consensului va fi descrisă în Regulamentul de 
funcționare a Comitetului.  

(10) Gremiul este un organism colegial, în cadrul căruia deciziile se iau prin consens. Procedura 
de decizie ce va fi aplicată în lipsa consensului va fi descrisă în Regulamentul de funcționare 
a Gremiului.  

(11) Toate hotărârile Adunării Generale Permanente, cu excepția celor de mai sus, se iau cu 
majoritatea absolută din numărul de voturi valabil exprimate, conform Regulamentului de 
funcționare a Adunării Generale Permanente.  

Art. 28. Cadrul organizat 
(1) Fiecare membru al partidului are dreptul la iniţiativă politică şi posibilitatea examinării 

acesteia într-un cadru organizat, denumit „Grup PACT pentru România”. 
(2) Un grup PACT pentru România poate avea minim 3 membri și un număr maxim de membri 

egal cu maxim 1% dintre alegătorii din jurisdicția respectivă. 
(3) Grupul Fondator PACT pentru România este format din membrii fondatori astfel cum sunt 

definiți în cuprinsul Actului Constitutiv al înființării partidului. 
(4) Pentru a deveni membru al unui grup PACT pentru România, o persoană trebuie să dețină 

calitatea de membru asociat. 
(5) Un grup PACT pentru România se formează atunci când cel puțin 3 persoane care au fost 

declarate membri asociați de către Departamentul de Resurse Umane al Comitetului, 
îndeplinesc procedura de înregistrare a unui „Grup de Inițiativă” adoptată de Adunarea 
Generală la propunerea Departamentului Operațional, în cadrul „Regulamentului de 
funcționare a grupurilor”. 

(6) Odată format, un grup își dă un nume intern, pentru a putea fi identificat. 
(7) Fiecare grup constituit dintr-un număr de membri mai mic de 1% din constituenții afiliați 

are dreptul de a decide dacă dorește să fie un grup dinamic (care acceptă membri noi) sau 
unul static. Grupurile cu un număr de membri egal cu 1% din constituenții afiliați, sunt, prin 
definiție, grupuri statice. Grupul Fondator PACT pentru România este un grup static. 

(8) Un grup PACT pentru România nu este o organizație ierarhică. Fiecare grup este egal în 
drepturi cu oricare alt grup. 

(9) Grupul Fondator nu deține niciun privilegiu în raport cu celelalte grupuri. Singura diferență 
dintre Grupul Fondator și oricare alt grup este aceea că Grupul Fondator a stabilit filosofia, 
viziunea, misiunea, valorile, scopul și obiectivele inițiale ale PACT pentru România, a 
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redactat și actualizat prezentul Statut, participă la lucrările Comitetului și nu poate fi 
desființat. 

(10) Toți membrii unui grup sunt egali între ei. Nu există lider de grup. 
(11) O persoană nu poate face parte din mai multe grupuri. Dacă un grup pierde membri și 

ajunge astfel să fie compus din mai puțin de 3 persoane, poate alege fie să se dizolve fie 
să accepte membri din alte grupuri. În acest din urmă caz, grupul are dreptul să decidă 
dacă noii membri sunt permanenți sau doar temporari – până când grupul în cauză va găsi 
membri noi, dar nu mai târziu de 3 luni. 

(12) Fiecare grup își stabilește singur strategia și acțiunile pe care dorește să le desfășoare, în 
concordanță cu prezentul statut. 

(13) Orice grup poate face propuneri de colaborare oricărui alt grup sau unui număr oricât de 
mare de grupuri, pe un anumit proiect sau pe o serie de proiecte. Grupurile respective au 
dreptul să accepte sau să respingă propunerea. 

(14) Niciun grup și niciun număr de grupuri nu poate interzice unui alt grup să desfășoare 
acțiunile pe care dorește să le desfășoare dacă respectă prezentul statut si jurisdicția 
certificată. 

(15) Structura oricărui grup conține activități independente pe minim următoarele trei arii 
funcționale, conform Regulamentului de funcționare al grupurilor. 

(16) Orice grup care, prin hotărârile adoptate, încalcă Statutul, este desființat conform 
Regulamentului de funcționare a grupurilor. 

Art. 20 Asocierea PACT pentru România 
(1) PACT pentru România se poate asocia în interes local, pe baza unui protocol de asociere, 

constituind o alianță politică cu scopul de participare la alegeri locale, într-o circumscripție 
electorală specificată în Protocolul de Asociere. 

(2) Alianța politică constituită cu scopul de a participa la alegerile locale se poate realiza doar 
cu partide care urmăresc aceleași obiective cu obiectivele PACT pentru România iar acestea 
sunt specificate în propriul statut, program sau alte documente interne aprobate de organul 
suprem de conducere al acelui partid. 

(3) PACT pentru România se poate asocia pe baza unui protocol de asociere, constituind o 
alianță politică de participare la alegeri parlamentare, europene sau prezidențiale, doar cu 
partide care își asumă în propriul statut aceeași misiune cu misiunea PACT pentru România, 
aceleași valori naționale, același scop, obiective și program la nivel național, împărtășește 
doctrina PACT pentru România și este de acord să-și asume, la nivel local, aceleași obiective 
cu obiectivele PACT pentru România. 
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(4) Orice asociere este statutară doar dacă în cadrul protocolului de asociere este specificat 
nominal fiecare candidat propus de către alianță iar toți candidații propuși de alianța 
respectivă respectă minim criteriile din Codul de Etică și Integritate PACT pentru România 

(5) PACT pentru România poate realiza și alte forme de asociere cu alte formațiuni nepolitice 
doar în cazul în care valorile acestora sunt aceleași sau similare cu valorile PACT pentru 
România 

(6) PACT pentru România poate participa la coaliții pentru asigurarea guvernării sau pentru 
asigurarea de majorități în cadrul Consiliilor locale și județene. 

(7) Orice coaliție la care participă PACT pentru România este statutară doar dacă este bazată 
pe un protocol de constituire care conține obiectivele măsurabile ale coaliției, modul și 
termenul pentru atingerea acestora și data la care coaliția se dizolvă. 

(8) După dizolvarea oricărei coaliții, se poate constitui o alta doar printr-o nouă adoptare a unei 
hotărâri AGP. 

Art. 29. Reorganizarea PACT pentru România 
(1) PACT pentru România poate proceda la reorganizarea sa prin fuziune, absorbţie, 

contopire, ori divizare totală sau parţială. 
(2) PACT pentru România poate fuziona prin absorbție sau contopire cu unul sau mai multe 

partide cu condiția ca viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, mijloacele, 
programul, doctrina și statutul partidului rezultate în urma fuziunii să fie identice cu 
actualele elemente constitutive menționate mai sus ale PACT pentru România. 

(3) Fuziunile legal constituite se realizează prin aprobarea protocolului de fuziune inițiat de 
Președintele Comitetului. Acest protocol este aprobat pe de o parte de către Adunarea 
Generală Permanentă a PACT pentru România iar, pe de alta, de către organele supreme 
de decizie ale fiecărui partid, în cadrul unei şedinţe comune a acestora. 

(4) În protocolul de fuziune se vor menţiona, în mod expres, modalităţile de transfer a 
sumelor, bunurilor şi contractelor deţinute de partidele care fuzionează, precum şi 
procedura de garantare a continuităţii vechimii în partid a membrilor partidelor care 
fuzionează. 

(5) În protocolul de fuziune se va stabili şi forma exactă de fuziune. 
(6) În cazul fuziunii prin absorbție se va preciza denumirea integrală, denumirea prescurtată, 

semnul permanent şi electoral, precum şi programul politic precum și care partid își 
păstrează personalitatea juridică, subrogându-se în drepturile și obligațiile partidelor 
absorbite care își încetează activitatea, inclusiv prin cumularea subvențiilor acestora. 

(7) În cazul fuziunii prin contopire, protocolul va preciza noile elemente de identificare: 
denumire integrală, denumire prescurtată, semnul permanent, semnul electoral şi 
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programul politic ale noului partid, fie că sunt acestea unele noi sau că provin de la unul 
sau mai multe dintre partidele care participă la fuziune. 

(8) Adunarea Generală Permanentă poate hotărî divizarea totală sau parţială a PACT pentru 
România, la propunerea Președintelui Comitetului.  

(9) Divizarea este posibilă doar în cazul în care partidul rezultat își asumă aceleași elemente 
constitutive ale partidului (viziune, misiune, valori, doctrină, program), translatate la nivelul 
jurisdicției sale și adoptă forma actuală a statutului partidului. 

(10) Divizarea totală presupune împărţirea întregului patrimoniu al partidului către două sau 
mai multe partide existente sau care iau naştere astfel. 

(11) Divizarea parţială presupune desprinderea unei părţi din patrimoniul partidului şi 
transmiterea ei către unul sau mai multe partide care există sau care se înfiinţează în acest 
fel. 

(12) PACT pentru România îşi încetează activitatea prin: 
i. autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Permanentă; 
ii. dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau Tribunalul 

Bucureşti; 
iii. reorganizare, efectuată conform legii. 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
Art. 30. Adunarea Generală va fi convocată în cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice de la 
data înregistrării în Registrul Partidelor Politice. 
Art. 31. În termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data adoptării 
prezentului Statut, atât Comitetul, cât și Gremiul vor propune, iar Adunarea Generală Permanentă 
va amenda și adopta Regulamentele și alte documente ale partidului, specificate în prezentul 
statut.  
Art. 32. Prevederile Statutului și ale celorlalte regulamente constituite conform Statutului, 
hotărârile Adunării Generale Permanente, cele ale Comitetului, cele ale Gremiului sunt obligatorii, 
în condițiile prevăzute de prezentul Statut, pentru toți membrii Partidului și pentru toate organele 
sale de conducere. 
Art. 33. Dispozițiile protocoalelor și a tuturor celorlalte convenții încheiate de Partid sunt 
obligatorii pentru membrii și organizațiile partidului. 
Art. 34. Prezentul Statut conţine ansamblul de principii, norme și prevederi prin care se 
determină obiectivele, structura și modul de acțiune și organizare ale partidului. Prezentul Statut 
se subordonează prevederilor Legii partidelor politice. În cazul în care, pe parcursul desfășurării 
formalităților de constituire și înregistrare a partidului apar modificări ale Legii partidelor politice, 
prevederile statutare afectate de modificarea legii se vor modifica la rândul lor pentru a se pune 
în concordanță cu noile prevederi legale. 
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Art. 35. Până la convocarea Adunării Generale Permanente a membrilor Partidului, 
conducerea partidului va fi asigurată de Comitetul de Inițiativă, stabilit prin Actul Constitutiv și 
formată din: Ion Costin, Ion Costin și Ion Costin. 
Art. 36. Comitetul de Inițiativă se întrunește în cvorum legal de 3 (trei) membri și ia decizii 
prin vot majoritar al membrilor.  
Art. 37. Comitetul de Inițiativă aprobă și adoptă Statutul și Programul Politic al PACT pentru 
România 
Art. 38. XXX, în calitate de Președinte al Comitetului de Inițiativă, va reprezenta partidul în 
relațiile cu autoritățile publice și terții.   
Art. 39. Comitetul de Inițiativă își va înceta activitatea, de drept, în momentul alegerii de 
către Adunarea Generală Permanentă, a organelor de conducere prevăzute în prezentul Statut.  
Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 10 (zece) exemplare originale,  în limba română, astăzi, 
xx luna 2018,  data certificării sale de către notar.    

Ion Costin 
Membru fondator și Președinte al Comitetului de Inițiativă 

Ion Costin 
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă 

Ion Costin 
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă  

 
ANEXA 1: SEMNUL PERMANENT AL PARTIDULUI 

 
- varianta color - 

 
- varianta alb-negru  

 

DISCLAIMER 

Întregul manual de franciză de mai sus reprezintă o compilație de bune practici strânse atât din surse publice cât 
și creația unor membri PACT care și-au pus timpul, resursele financiare, cometențele și experiența la dispoziție 
pentru construirea unui sistem de schimbare a politicii românești și a României în ansamblul său, de jos în sus, 
dinspre cetățean înspre instituții. Din acest motiv, acest manual este PUBLIC și poate fi utilizat de orice forță 
civică sau politică ce luptă pentru libertatea poporului român și dezvoltarea României. 

Dorința noastră este adunarea tuturor energiilor în jurul acestor idei și nu în jurul 
unui lider sau unei persoane juridice. 

PACT pentru România funcționează conform propriului statut, disponibil aici, ce se află într-o continuă evoluție 
conform principiilor enunțate mai sus. 
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Pentru detalii referitoare la PACT și activitățile noastre, vă rămânem la dispoziție la 
 

hr@pactpentruromania.ro – resurse umane 

database@pactpentruromania.ro – statistica 

trezorier@pactpentruromania.ro – trezorerie 

adeziuni@pactpentruromania.ro – membri noi 

impreuna@pactpentruromania.ro – politici publice 

contact@pactpentruromania.ro – întrebări generale 

biroupresa@pactpentruromania.ro – relația cu media 

secretariat@pactpentruromania.ro – politic și dezvoltare 

cneia@pactpentruromania.ro – etică, integritate și arbitraj 

grupuri@pactpentruromania.ro – dezvoltare organizațională 

Social Media 

Twitter - https://twitter.com/pact4romania  

Website - https://www.pactpentruromania.ro 

Youtube - www.youtube.com/c/PACTpentruRomania 

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/10453832/ 

Facebook - https://www.facebook.com/pactpentruromania 

Instagram - https://www.instagram.com/pactpentruromania 

Despre PACT 

PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea 
cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților și promovează libertatea economică, 
dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE. Într-o democrație 
adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea PACT este de a reda România 
cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să depășim media Uniunii Europene 
pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație – aceasta. 

Viziunea PACT 

România în 3D: democratică, dezvoltată și demnă, formată din comunități cu putere de 
decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie și implicați în societate. 
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