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Partenerii proiectului: 
 

Fundația Student Plus 

Federația YMCA Romania  

Asociația Young Initiative 

Forumul Tânăr din Odorhei 

Asociația YMCA Baia Mare 

 

 

 

 

 

Despre chestionar: 
Chestionarul își propune să pună în evidență legătura dintre orientarea ideologică și gradul de 

implicare civică a tinerilor între 13 și 30 de ani, și să indentifice măsuri ce duc la creșterea 

participării lor la viața democratică. 

A fost aplicat pe 1030 respondenți, în perioada 1 martie -1 august 2018. 

Întrebările sunt împărțite pe 4 secțiuni: civism, ideologie politică, influența tinerilor în societate și 

date demografice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect este co-finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Erasmus+. 

Responsabilitatea prezentei comunicări aparține în întregime autorilor și Comisia nu poate fi 

făcută responsabilă pentru modul în care este folosită informația conținută aici. 

http://www.studentplus.ro/
http://ymca.ro/
http://www.younginitiative.org/
http://www.uff.ro/
http://ymca.y4u.ro/
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ÎNTREBAREA 17  

CARE ESTE CEA MAI BUNĂ MODALITATE DE A  NE ASIGURA 

CĂ TINERII ȘTIU CUM FUNCȚIONEAZĂ STATUL ȘI UNIUNEA 

EUROPEANĂ?  

 

"Când nedreptatea devine lege, rezistența devine 
datorie".  

- Bertolt Brecht 

CORUPȚIA și LIPSA ÎNCREDERII 

Concluzii 
Cetățenii români sunt îngrijorați de comportamentul celor care dețin puterea în țară. 

Comentariile privind corupția au fost cele mai frecvente între participanții la chestionar. Ei nu 

văd un viitor clar dacă politicienii care guvernează acum România nu se schimbă, pentru că îi 

consideră total egoiști și lacomi. 

De ce nu putem avea incredere in dumneavoastra? 

Coruptia a devenit o problema mare pentru Romania,sper ca acest proiect ma va ajuta 

sa inteleg mai bine diferite mijloace,care m-ar putea ajuta sa schimb ceva in tara 

aceasta. 

De ce sunteti niste falsi? Si va ganditi numai la binele vostru? Sunt uni oameni care se 

lupta sa treaca de pe o zi pe alta dar asta nu va intereseaza. Doar sa va umpleti voi 

buzunarele. 

Transparenta si onestitate 

Cat de dispusi sunteti sa renuntati la nepotism si sa promovati transparenta la nivelul 

institutiilor publice? 

Ar fi indicat ca acestia sa puna interesul comunitatii inaintea interesului personal sau al 

interesului gruparii politice din care fac parte. Sunt prea multe cazuri in care s-au 

realizat proiecte pentru comunitate pe sume astronomice, din care o parte a ajuns in 

buzunarele celor care dau semnatura.  

Mi-as dori sa va implicati mai mult in viata sociala, sa urmariti interesele celor care au 

avut incredere in voi (sau, cel putin, a celor care v-au votat pentru ca erati "cel mai mic 

rau"), sa incurajati justitia corecta si nepartinitoare, sa recuperati prejudiciile aduse 

statului (aduse, in fond, fiecarui cetaten in parte) si sa ii pedepsiti mai aspru pe cei care 

fura din munca noastra si a parintilor nostri. 

Cand vor participa la alegeri candidati care sa nu fie corupti sau imaginea lor sa nu fie 

asociata cu acte de coruptie mai vechi?Si cand vom aveam o clasa politica asemanatoare 

cu cea din interbelic,in care politicienilor le mai si pasa de Stat,nu doar de propria 

persoana? 
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De ce primează egoismul? De ce nu trageți să ne remarcăm în U.E.? De ce este mai 

important confortul individual decât binele tuturor? Consider că ar trebui să ne 

reprezentați iar noi să vă reprezentam pe voi cei de la putere.  

Avem nevoie de partide politice ce nu sunt doar de extreme de dreapta social și ce se 

încadrează doar în "ăia îs cei corupții" și "ăia îs cei anti-corupție". Mi-aș dorii să existe 

măcar un partid cu adevărat liberal în România.  

ECONOMIA 

Concluzii 
Cetățenii întreabă la ce sunt folosite ei cu taxele pe care le plătesc. Ei simt că plătesc foarte mult, 

dar nu văd nici o îmbunătățire în viața lor. Astfel, solicită investiții în educație, sistemul de 

sănătate și planuri pe termen lung pentru îmbunătățirea economiei locale. 

De ce nu investesc în educație și sănătate?(factorii cei mai importanți în dezvoltarea 

personalității) 

de ce ,prin mod surprinzator multe orase primesc multe fonduri europene , dar 

niciodata nu se construieste, sau nu se amenajeaza cu nimic? 

De ce nu se gandesc decat la profitul imediat si nu iau in considerare ca ar trebui sa 

avem grija de la nivel individual la nivel comunitar, local, national? 

De ce economia este la pământ?  

Cand vom scapa de penali la Bucuresti? 

"Întrebare pentru liderul local (Bistrița) oare când terminam cu investițiile inutile și 

facem ceva în orașul ăsta? Poate să atragem niste investitori? Poate să mai asfaltăm 

niste străzi? Sa mai tragem niste marcaje rutiere?  

Gasiti surse mai bune pentru crearea veniturilor. E de inteles ca taxele aduc venituri 

"sigure" si rapide, dar daca nu mai are cine plati taxele? 

S-ar descurca cu un salariu minim pe economie? Daca nu, sa mareasca si salariul minim 

pe economie la valoarea salariului lui 

Cat timp o sa mi se ia 44% din banii mei inainte sa ii vad macar pentru lucruri pe care 

nu le vreau/ nu am nevoie, o sa vreau sa plec si sa nu ma mai intorc aici, indiferent de 

orice altceva. 

Ne chinuim cate 20 de ani sa facem scoli si facultati ca sa prostiti jumatate de tara cu 

ajutoare sociale si pensii. Jumatate de tara care habar nu are cum se fac banii pe care ii 

dati voi in plus si ca se ajunge la fundul sacului. Tot ce stiu ei este ca dupa o viata in 

mizerie in care au facut voluntariat pentru comunisti pare o binecuvantare sa 

primeasca 50 lei in plus. 20 de ani  in scoli ca sa fim reprezentati de niste penali corupti 

care gandesc legile pentru ei in timp ce noi primim cate un sut in fund de la sistem in 

fiecare zi. 
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EDUCAȚIA 

Concluzii 
Tinerii sunt de acord cu privire la importanța educației pentru dezvoltarea țării. Ei spun că 

sistemul educațional din țară are nevoie de o schimbare importantă care ajustează învățarea la 

realitate și îi învață pe tineri într-un mod util să facă față realităților lumii. Investiții mai mari 

în sistemul educațional.  

Educația în școli și licee să se bazeze mai mult pe probleme emoționale și o simplificare 

pe baza  materiilor si lecțiilor (mai puține, dar mai generale) 

Am urmarit sumele alocate de stat universitatilor si am constatat ca performanta a venit 

ca urmare a banilor alocati si nu invers... asa e cand ai politicieni care nu sunt abili 

politic..." 

de ce nu reinoiti sistemul de invatamant? 

"De ce Primaria Brasov si Universitatea Transilvania sunt atat de inapte incat au una 

dintre cele mai mici alocari per student din bugetul national? 

Cand o sa introducem noi sisteme de predare care sa cuprinda si materie adaptata 

secolului in care traim? 

Cat timp aveti de gand sa mai prostiti generatiile viitoare prin educatia prost menajata? 

Aveti un proiect spre aplicare, pentru urmatorii 10 ani, pentru inavatamantul 

romanesc, la cerintele actuale si viitoare pt piata muncii?? 

Care este rolul decidenţilor în formarea sectorului de tineret? Cum vedeţi, dintr-o 

perspectivă personală, un sistem de învăţământ sănătos?  

Prioritară pentru dezvoltare este educația 

Nu stiu cine vede ce scriu aici dar avem nevoie de o societate mai stricta, aplicarea 

legilor, protejarea cetatenilor in fata infractiunilor organizate de tipul mafiei locale 

(intimidari, distrugere...), incurajarea cetatenilor sa respecte legile prin actiuni pozitive 

SI negative, pornind de la scoala. 

Invatati tinerii sa se autocunoasca si dati-le uneltele si spatiul dezvoltarii personale, 

odata ce invata sa se autosustina si dezvoltare, vor reda inapoi acele sprijin si societarii  

ROMANIA în EUROPA 

Concluzii 
Poporul se întreabă de ce România este mai deprimată din punct de vedere economic în 

comparație cu celelalte țări europene și ce fac ei cu fondurile europene pentru a îmbunătăți 

situația. De asemenea, se rușinează de reprezentanții români care nu vorbesc engleza. Unii dintre 

aceștia solicită și eliminarea granițelor și transformarea Europei într-o țară unitară. Alții se 

plâng de migrație și solicită închiderea granițelor. Speră ca Europa să devină o țară. Speră să 

dispară națiunile din Europa și să existe o singură națiune - cea europeană și să dispară 

granițele dintre țări... cu totul. 

De ce nu se poate recupera decalajul intre Romania si statele dezvoltate mai repede?  
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de ce ,prin mod surprinzator multe orase primesc multe fonduri europene , dar 

niciodata nu se construieste, sau nu se amenajeaza cu nimic? 

Pentru cei europeni ne-ar ajuta să dăm jos psd-ul și mai important să găsim oameni 

competenti care să le ia locul? 

De ce anual pierdem fondurile europene? 

Un politician precum Guy Verhofstadt are ce sa transmita celor din adm. publica din 

Romania, dar uite ca nu are nicio parghie reala de a exercita presiuni asupra liderilor 

politici de aici. Mesaj in conditiile in care societatile avansate din UE nu vor gasi parghii 

reale si concrete de a forta politicienii statelor membre sa se alinieze valorilor 

comunitatii UE, e doar o chestiune de timp pana cand marginalizarea Romaniei si a altor 

tari se va incheia cu o excludere. 

Opriți multiculturalismul și migrația spre Europa, altfel continentul o să sfârșească sub 

dictatori populiști sau fasciști  precum Orban sau administrația din Polonia, lideri 

autoritari care strâng capital politic din acest fenomen migrațional. Extremismul de 

stânga hrănește extremismul de dreapta, Europa trebuie să devină echilibrată, 

pragmatică și centristă. Propaganda rusă și extrema dreaptă vor duce la implozia 

Europei dacă nu sunt luate măsuri concrete. 

De ce sunt aleși în funcții importante și chiar trimiși să reprezinte țara oameni care nu 

știu engleză și doar ne fac de râs? Consider că ne facem o imagine extrem de proastă în 

toată lumea prin oamenii care sunt la putere. Ei nu reprezintă cu adevărat România, dar 

totuși creează o impresie generală despre români, lucru care afectează economia, 

turismul și multe altele.  

De ce nu toate tarile au parte de acelasi trai, avand in vedere ca suntem membre UE 

toate? Se vorbeste despre egalitate intre oameni, dar intre state cand? Este adevarat ca 

fiecare tara are resursele ei, dar ar trebui ca ea sa le valorifice, nu strainii. Fiecare stat 

ar trebui sa aiba o sansa egala si sa nu implicam rasismul cand vine vorba de angajare, 

turisti si altele. Este vorba de educatia si schimbarea care ar trebui sa apara peste tot. 

Fiecare stat are nevoie de ajutor si imbunatatiri, in Romania cand se va schimba ceva, 

tara tuturor posibilitatilor? 

MEDIU 

Concluzii 
Se solicită mai multă acțiune politică pentru a proteja mediul, în special în ceea ce privește 

reciclarea și gestionarea deșeurilor. 

Protejați cu orice preț mediul înconjurător, dar și integritatea națională.  

Cum putem aborda un demers care să sporească rata și eficiența reciclări deșeurilor în 

România? De ce nu se promovează ideea sortării deșeurilor în organice și neorganice 

cum se face in tari precum Marea Britanie? 
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TRAFIC și TRANSPORT 

Concluzii 
Tinerii se plâng de infrastructura țării. Ei văd că situația drumurilor provoacă atâtea accidente 

și, de asemenea, face ca țara să nu se dezvolte economic. Dacă ar exista drumuri și conexiuni mai 

bune, turismul va crește și la fel și industria. 

De ce au crescut prețul unui bilet dacă nu au crescut și calitatea mijloacelor de 

transport? 

In Tg-Jiu nu exista piste pentru biciclisti. Este posibila gasirea unei solutii in acest sens? 

Va fi imbunatatita infrastructura orasului Alba Iulia? Se vor elibera strazile astfel incat 

sa poata fi circulate fara vreo problema? Vor functiona vreodata toate semafoarele in 

oras? 

TINERETUL și DORINȚA LOR DE SCHIMBARE 

Concluzii 
Tinerii se plâng că nu nu sunt auziți și că nu pot întrezări un viitor pentru ei în propria lor țară. 

Ei cer pentru tineri un viitor real pentru că vor să rămână în România, dar nu văd posibilitatea 

unei vieți decente aici și acum. 

Am 18 ani. Va implor nu ma determinati sa parasesc țara asta din cauza deciziilor 

dumneavoastra. 

Sunteti dispusi sa ascultati si propunerile tinerilor in legatura cu imbunatatirea tarii in 

care traim? 

Mi-as dori achizitionarea unui soft performant in institutiile publice pentru a reduce 

birocratia si a permite transferul datelor intre diferitele institutii publice in timp real. 

Mi-as dori incurajarea IMM-urilor prin reducerea fiscalitatii care le vizeaza 

(ex.Danemarca) 

Cum prevad liderii locali si politici sa combata exodul masiv al tinerilor si diminuarea 

dramatica a populatiei romane?  

Vocea tinerilor cu potențial academic ar trebui luată in considerare, având in vedere 

capacitatea lor care compensează orice lipsa de experiența si gradul de Inovație 

generală al ideilor lor. Doresc sa transmit liderilor politici locali faptul ca ar fi benefic 

pentru societate, o mai mare implicare a tinerilor in domenii cheie de activitate. 

Când o să cresc,o să pot duce un trai decent in țara mea? 

Tinerii sunt generația care va rămâne in urma. Concentrați va mai mult pe ei, pe 

doleanțele și părerile lor și cel mai importnat  pe informarea lor.  

Cum ați explica dumneavoastră neparticiparea tinerilor sau rata scazută a numărului 

reprezentat de aceștia la implicarea activă prin vot? 

Tinerii sunt viitorul Vocea noastra conteaza? Viitorul nostru va interesează? 

As avea multe de spus, dar ma rezum doar la atât cei care se afla la conducere ar trebui 

sa aibă măcar o mică fărâma de solidaritate și sa se gândească că noi, tinerii, avem 

nevoie sa știm ca putem sa ne formam un viitor in aceasta tara, pentru ca, asa cum 
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strămoșii au reușit sa o dezvolte și sa o apere de dușmani, ei ar putea măcar sa ii asigure 

bunul mers. Dezamăgirea noastră este la un nivel înalt, de aceea încercam prin orice 

activitate de tip protest sa le semnalam ca problemele apărute la nivel național nu ne 

sunt deloc prielnice.  

VIAȚA POLITICĂ 

Concluzii 
Oamenii sunt curioși ce le-a  stârnit actualilor politicieni interesul pentru politică și care au fost 

influențele care i-au adus acolo. De asemenea, ei doresc să știe care sunt valorile care le 

determină deciziile - cu care nu sunt de cele mai multe ori de acord . 

De ce au ales politica?  

Care sunt principiile după care își ghidează deciziile și influența? 

Atunci cand luati o decizie din ce punct de vedere o priviti , adica incercati sa 

imbunatatiti calitatea vietii pentru cetatenii dumneavoastra sau va urmariti interesele 

personale ?  

Sa tina cont de cei care i-au votat. 

Clasa actuala politica e degradanta iar coruptia ne distruge societatea. 

Cer probabil prea mult, dar...  Intrebarile de mai sus +  1. Pentru locali - nationali in 

cauza De ce aveti curajul sa faceti politica atunci cand educatia si maniera de lucru va 

depaseste?  2. Cum ati ajuns sa aveti functii de conducere in politic?  3. De ce considerati 

ca sunteti total constienti de urmarile deciziilor voastre?   4. Credeti ca urmasii vostri 

din familie vor avea de beneficiat sau de suferit in urma activitatii voastre ca si om 

politic?  De ce?  5. Enumerati 20 de probleme sociale si economice, dupa care enumerati 

solutii viabile pentru eradicarea lor.  6. De ce considerati ca un om politic cu dosar penal 

este neindreptatit si abuzat? De ce nu dovediti nevinovatia in loc sa abuzati de 

modificarea legii care va pune in absolvire de vinovatie si persoane vinovate?  7. Care 

sunt indicii economici in sectorul privat in ultimii 5 ani. Care sunt indicii economici 

investiti de sectorul privat in bugetul de stat? Care este rezultatul si efectul acestor 

investitii pe ultimii 5 ani?     8. Care sunt cele mai bune reforme aduse in domeniul / 

sectorul de sanatate in RO - ultimii 2 ani.  Stiti care sunt rezultatele acestor reforme?  - 

valabil si in domeniul agriculturii.   9. Descrieti si detaliati cu exemple cum ati perceput 

manifestatiile din strada - ultimul an. Argumentati paerea pozitiva sau negativa.   EU NU 

CRED CA SUNTETI IN MAJORITATE INTERESATI SAU CONSTIENTI DE ACESTE LUCRURI 

DE ACEEA DORESC SA VA ADUC IN VIZOR ACESTE INTREBARI... POATE TREZIM REFLEXII 

CONSTRUCTIVE. 

Admiteți că nu știți ce aveți de făcut pentru a face lumea mai bună în timp ce vă 

satisfaceți proprile nevoi și realizați ca sunteți penibili si transparenți și alegeți să faceți 

altceva cu viața voastră, care vă afectează doar pe voi. Oamenii cărora le pasă de 

bunăstarea oamenilor și a planetei sunt mult mai capabili și bine pregătiți pentru că 

sunt mânați de o pasiune diferită. 
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SISTEMUL POLITIC ȘI DECIZIILE 

Concluzii 
Ei se plâng cel mai mult de lipsa unui partid politic care să reprezinte cu adevărat populația 

României. De asemenea, ei și-au pierdut toată încrederea în modul în care acționează clasa 

politică și în promisiunile pe care le face și pe care nu le îndeplinesc niciodată, fiind doar o 

modalitate de a face campanie. Mai mult, s-au săturat de perspectivele politicienilor care nu au 

ca prioritate modalități realiste de a aduce îmbunătățiri țării și vieții cetățenilor, ci folosesc 

politica pentru a câștiga bani pentru câțiva dintre ei. Ei sunt, de asemenea, îngrijorați de 

mesajele extremiste care se inmulțesc pe zi ce trece. 

Am o nedumerire privind sistemul politic romanesc De ce nu exista nici-un partid 

progresist? 

De ce se implementeaza proiecte fara logica si care nu au utilitate sau au o utilitate 

nesemnificativa in randul comunitatii pe care o reprezinta? 

Daca vreti  sa fiți votați, oferiti nu doar vorbe, promisiuni si asa zisă incredere ci FAPTE.  

Nu aveti nici un respect din partea multor tineri. ( nu vreau sa generalizez, insa 

majoritatea oamenilor ce ajung acolo fac parte dintr-o anumita "categorie")  Ar trebui sa 

apelati la partea sufleteasca si sa nu mai fiti devoratori de bani.  Daca am da din ceea ce 

avem altora nu ar mai exista clasa sociala si sărăcie. Omului nu ii trebuie multe pentru a 

fi fericit, ci oameni care vor fi mereu acolo pentru ei, pentru o vorba, o îmbrățișare si 

formarea unor amintiri de neuitat.  

Cand o sa respectati ceea ce promiteti? si cand faceti o promisiune si incercati sa o 

indepliniti faceti-o cum trebuie (EX Un primar/presedinte se apuca sa faca lucruri in 

ultimul an de mandat ca sa mai fie votat , populatia nu e oarba sa stiti, faceti in ultimul 

an asfaltari si atunci o faceti cu cel mai prost material incat in cateva luni apar la loc, 

puneti petice langa petice in loc sa refaceti tot asa cum trebuie, si sunt multe de spus! 

Ce simt, din punct de vedere moral, în momentul în care, văzuți la putere, atrag atâta 

ură, dispreț, nemulțumiri, injurii ș.a. din partea unei națiuni, a unui întreg popor după 

atâtea încercări de a-i convinge că ei trebuie aleși, că ei sunt cei care vor face din rău 

bine și din urât frumos? Mai explicit, nu înțeleg cum pot dormi noaptea, știind că soarta 

atâtor oameni e în mâinile lor. Nu le este rușine și nu au nicio mustrare de conștiință că 

mint sau că promit imposibilul?  

Mesajele extremiste (in Romania sunt transmise subtil chiar de partide mari) ar trebui 

ilegalizate, iar institutiile si partidele Europene ar trebui sa verifice acest lucru.  

Toate demersurile intreprinse si deciziile pe care clasa politica le ia ar trebui sa vizeze 

interesele oamenilor. Ne indreptam spre un punct decisiv, spre un conflict intre 

interesele populatiei si cele ale politicienilor. Nu vor mai exista conflicte intre oameni 

pentru mult timp, ci se vor preschimba in conflicte intre populatie si clasa politica. Ne 

vom intalni in strada. Sau la vot. Si ne vom spune opinia, iar voi va trebui sa o ascultati. " 

Vă rog din suflet să nu vă mai gândiţi numai la bani sau putere când intraţi în politică. 

Chiar dacă e tentant pentru voi...Misiunea voastră este să reprezentaţi cetăţenii ţării din 

care proveniţi, inclusiv dumneavoastră, şi să asiguraţi bunăstarea şi 

bunafuncţionalitate a unei ţări. Şi vă rog mai multă discreţie şi afişaţi mai multă 

educaţie şi cultură, că nu este deloc plăcut să auzi declaraţii necivilizate şi circuri făcute 

la televizor. Şi poate adaptaţi şi voi legislaţia conform Ratificării de la Istanbul, la care a 

participat România, şi pentru care s-a organizat un marş, la care a venit şi ambasadorul 
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Angliei. Şi îmi pare rău, dar oamenii civilizaţi vor pleca în cele din urmă din România. Cu 

mine în frunte...Şi este mare, mare păcat. Aaa, şi nu mai le băgati oamenilor în cap ideea 

că U.E a creat numai belele pentru România, când de fapt a fost o mană cerească pentru 

noi. 

De ce în Romania, deși este evident că poporul este nemulțumit, clasa politică continua 

sa ne calce în picioare și sa dea legi care ne sărăcesc, ne desființează și ne anulează că și 

țara?  

Curiozitatea mea ar fi legata de discrepanta dintre imaginea promovata în cadrul 

campaniilor politice și realitatea reflectata ulterior alegerilor.  

Nu aș spune că am o întrebare, cât am o apăsare ciudată. Un sentiment puternic care nu 

îmi dă pace când mă gândesc la faptul că deși decizile se iau în folosul civililor, în 

general sunt ultimele persoane la care se gândesc. Ar trebui să se axeze cât se poate de 

mult pe educație și pe ajutarea persoanelor cu adevărat în nevoie.  

Sunteți de acord ca legile justiției, un subiect atât de delicat să fie elaborate de către 

persoanele neafiliate politic (procurori, judecători etc.)? 

DEZVOLTARE și INFRASTRUCTURĂ 

Concluzii 
Tinerii cer infrastructuri mai bune în educație, transport, îngrijire medicală și, în principal, 

schimbări care aduc o îmbunătățire directă a vieții reale a populației. Deci, ei solicită planuri pe 

termen lung și folosirea banilor într-un mod responsabil pentru a dezvolta întreaga țară. 

Dacă vreți să se schimbe ceva la nivel național, schimbarea trebuie să înceapă de la nivel 

local. 

Aveți mereu în vedere dorința cetățenilor și nu vă abateți de la calea cea dreapta. Nu 

uitați că există oameni care își doresc schimbarea și care sunt dispuși să susțină liderii 

politici câtă vreme există o colaborare reciprocă și benefică societății din care facem 

parte.  

Trebuie facute lucrari mari in tot ce tine de planificarea infrastructurii, pentru ca astfel 

economia nu se poate dezvolta.. un esec pentru guvernarile de pana acum. 

Mesajul meu pentru liderii politici este că avem nevoie de oportunități de angajare 

pentru a nu fi nevoiți să plecăm din țară; de drumuri modernizate pentru a se diminua 

rata accidentelor produse din cauza stării deplorabile a drumurilor din toată România 

și de un sistem educațional profesional mai bun și care să împiedice extinderea 

corupției. 

Sa fie mai responsabili in modul de utilizare a fondurilor bugetare avute la dispozitie, in 

sensul de a utiliza resursele publice cu prioritate pentru rezolvarea problemelor reale 

cu care se confrunta comunitatile, in principal cele legate de infrastructura, urmand ca 

actiunile ce intra in categoria " agrement"* sa se situeze in urma prioritatilor de 

infrastructura, indiferent de natura acesteia de drumuri, educationala, de sanatate, etc.  

Domnilor politicieni, sunt un tânăr de 19 ani și când privesc cum decurg lucrurile din 

punct de vedere al dezvoltării economice , al dezvoltării relațiilor externe și al 

dezvoltării culturale în România , rămân total dezamăgit..De ce dintr-o țară bogată și cu 

o populație mult peste cea din ziua de astăzi, am ajuns să vindem tot străinilor și să ne 
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vedem părinții și rudele cum pleacă în altă țară pentru a-și câștiga existența ? De ce nu 

putem să punem capăt odată corupției din interiorul Statului și să începem să ne 

dezvoltăm că Stat și ca economie..Pentru ce au luptat strămoșii noștrii în secolele 

trecute ? Pentru ce și-au pus viața în joc și sângele? Răspunsul este următorul Pentru a 

avea țara de care astăzi ne bucurăm..Ei au rămas în Istorie pentru contribuția lor în 

vederea formării României de astăzi, doresc să vă propun să faceți la fel deoarece nu 

luăm cu noi absolut nimic ci doar rămâneți în memoria oamenilor, iar cum rămâneți 

depind e doar de voi... 

Ar trebui ca turismul in tara noastra sa fie cat mai sporit deoarece si profiturile ar 

creste considerabi! 

Mesajul meu pentru liderii politici este că avem nevoie de oportunități de angajare 

pentru a nu fi nevoiți să plecăm din țară; de drumuri modernizate pentru a se diminua 

rata accidentelor produse din cauza stării deplorabile a drumurilor din toată România 

și de un sistem educațional profesional mai bun și care să împiedice extinderea 

corupției. 
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ÎNTREBAREA 20  

AI UN MESAJ SAU INTREBARE PENTRU LIDERII  POLITICI 

LOCALI, NAȚIONALI, EUROPENI? AICI ESTE SPAȚIUL TĂU:  

 

PROPUNERI / SUGESTII 
Investiti in educatie,pentru ca de acolo pleaca toate problemele societatii! 

Atata timp cat moral este ca fiecare om, cetatean, sa-si asume consecintele actiunilor lui si sa le 

accepte, exact cum sunt, cred ca politicienii, mai ales in tara noastra, pentru ca aici si acum ne 

afecteaza pe noi, ca cetateni,aceasta lipsa de raspuns civic, moral, juridic, ar trebui sa invete sa faca 

si ei la fel, fara manarii, fara schimbare de legi pe ultimul moment. 

Să aducă România în top cele mai bune tari din Europa, nu în topul celor mai slab cotate.  

Să puneți mai multe coșuri de gunoi. 

Mesajul este "Tineti-va de promisiuni!" 

Sa amenajeze bine școlile 

Predati-va mandatul daca nu sunteti demni de pozitia pe care o aveti ! 

Să nu mai fie corupți  

Vreau asfaltat drumul calumea si nu in sila, preturi mai mici in piata. 

Fara penali in functii publice. 

Când se vor promova în funcții executive oamenii capabili? Când o să conteze valoarea și nu 

legătura familiala? 

Sa aibe grija ce fac. 

Please think about humanity and stop being greedy. 

Sa tina cont de cei care i-au votat. 

Ar trebui sa faceti o schimbare in mediul sanatatii !!! 

Sustineti dreptatea 

Respectati autonomia altor tari. 

Vă rog din suflet să nu vă mai gândiţi numai la bani sau putere când intraţi în politică. Chiar dacă e 

tentant pentru voi...Misiunea voastră este să reprezentaţi cetăţenii ţării din care proveniţi, inclusiv 

dumneavoastră, şi să asiguraţi bunăstarea şi bunafuncţionalitate a unei ţări. Şi vă rog mai multă 

discreţie şi afişaţi mai multă educaţie şi cultură, că nu este deloc plăcut să auzi declaraţii necivilizate 

şi circuri făcute la televizor. Şi poate adaptaţi şi voi legislaţia conform Ratificării de la Istanbul, la 

care a participat România, şi pentru care s-a organizat un marş, la care a venit şi ambasadorul 

Angliei. Şi îmi pare rău, dar oamenii civilizaţi vor pleca în cele din urmă din România. Cu mine în 

frunte...Şi este mare, mare păcat. Aaa, şi nu mai le băgati oamenilor în cap ideea că U.E a creat 

numai belele pentru România, când de fapt a fost o mană cerească pentru noi. 

Fiti sinceri  
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Salvați România!  

Să nu uitați niciodată de oamenii pe care îi reprezentați și nu numai, să vă aduceți aminte mereu că 

meseria voastră implică responsabilități majore și poate schimba definitiv vieți omenești. 

Nu stiu cine vede ce scriu aici dar avem nevoie de o societate mai stricta, aplicarea legilor, protejarea 

cetatenilor in fata infractiunilor organizate de tipul mafiei locale (intimidari, distrugere...), 

incurajarea cetatenilor sa respecte legile prin actiuni pozitive SI negative, pornind de la scoala. 

Sa nu mai candideze cei fara un bagaj cel putin mediu de cunostiinte 

Sa nu mai fure  

Faceți ceva concret pentru a reforma societatea, a combate opiniile conservatoare și a opri 

ascensiunea forțelor de extremă dreapta în România și în Europa 

Ar fi indicat ca acestia sa puna interesul comunitatii inaintea interesului personal sau al interesului 

gruparii politice din care fac parte. Sunt prea multe cazuri in care s-au realizat proiecte pentru 

comunitate pe sume astronomice, din care o parte a ajuns in buzunarele celor care dau semnatura. 

Sa se faca "concurs de cv-uri" sa se aleaga personal calificat pentru ce va avea de facut+ cazier. Ca si 

conducator al statului poți avea cazier, dar daca vrei un job obișnuit nu te angajeaza nimeni cu 

cazier... 

Ar trebui ca turismul in tara noastra sa fie cat mai sporit deoarece si profiturile ar creste considerabi! 

N-ar fi oare cazul sa conteze COMPETENTA? 

Amenajarea de locuri de agrement 

Când luat-o o decizie importanta gândiți-vă cum o sa ne afecteze pe toți. 

Sa aiba in vedere interesul societatii, mai presus de cel propriu! 

Nu este așa că atunci când contribui la bunăstarea societății pe care o reprezinți, contribui la 

bunăstarea propriei persoane? 

Sunteti dispusi sa ascultati si propunerile tinerilor in legatura cu imbunatatirea tarii in care traim? 

Cand vor participa la alegeri candidati care sa nu fie corupti sau imaginea lor sa nu fie asociata cu 

acte de coruptie mai vechi?Si cand vom aveam o clasa politica asemanatoare cu cea din interbelic,in 

care politicienilor le mai si pasa de Stat,nu doar de propria persoana? 

În opinia mea ar trebui ca salariul să fie mai crescut cu cel puțin 500 de lei în orice loc de muncă 

existent, educația în școli și licee să se bazeze mai mult pe probleme emoționale și o simplificare pe 

baza  materiilor si lecțiilor (mai puține, dar mai generale). 

Sunt altii mai comppetenti ca sa faca un comentariu. Sa ii asculte pe ei. 

Încercați să schimbați legile, materialele didactice , infrastructura educațională la cererea actuală, 

modernizândo si adaptândo nevoilor României și a românilor  

Opinia publica este importanta!  

Aveți mereu în vedere dorința cetățenilor și nu vă abateți de la calea cea dreapta. Nu uitați că există 

oameni care își doresc schimbarea și care sunt dispuși să susțină liderii politici câtă vreme există o 

colaborare reciprocă și benefică societății din care facem parte. 

De ce primează egoismul? De ce nu trageți să ne remarcăm în U.E.? De ce este mai important 

confortul individual decât binele tuturor? Consider că ar trebui să ne reprezentați iar noi să vă 

reprezentam pe voi cei de la putere.  
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Daca vreti  sa fiți votați, oferiti nu doar vorbe, promisiuni si asa zisă incredere ci FAPTE.  Nu aveti 

nici un respect din partea multor tineri. ( nu vreau sa generalizez, insa majoritatea oamenilor ce 

ajung acolo fac parte dintr-o anumita "categorie")  Ar trebui sa apelati la partea sufleteasca si sa nu 

mai fiti devoratori de bani.  Daca am da din ceea ce avem altora nu ar mai exista clasa sociala si 

sărăcie. Omului nu ii trebuie multe pentru a fi fericit, ci oameni care vor fi mereu acolo pentru ei, 

pentru o vorba, o îmbrățișare si formarea unor amintiri de neuitat.  

Mesaje noi le-am tot trimis (noi=societatea civila) iar celor locali/nationali nu le pasa. Cei europeni 

ne apreciaza pentru ce facem." 

Când o să renunțați la a avea drept scop unic umplerea propriului buzunar? 

Mă întreb de ce au niște caractere așa “model” pentru noi, tinerii.... 

In Tg-Jiu nu exista piste pentru biciclisti. Este posibila gasirea unei solutii in acest sens? 

Va fi imbunatatita infrastructura orasului Alba Iulia? Se vor elibera strazile astfel incat sa poata fi 

circulate fara vreo problema? Vor functiona vreodata toate semafoarele in oras?  

Nu am întrebări , sper să dispară politica și politicienii și tot ce tine de ei. Deja poporul este sătul. 

Sper sa scăpăm de hotii din guvern și de PSD odată pentru totdeauna!!!!!!! 

Ganditi-va si la cei din jur, nu numai la voi. 

dreptul la edutatie si eliminarea coruptiei 

As avea multe de spus, dar ma rezum doar la atât: cei care se afla la conducere ar trebui sa aibă 

măcar o mică fărâma de solidaritate și sa se gândească că noi, tinerii, avem nevoie sa știm ca putem 

sa ne formam un viitor in aceasta tara, pentru ca, asa cum strămoșii au reușit sa o dezvolte și sa o 

apere de dușmani, ei ar putea măcar sa ii asigure bunul mers. Dezamăgirea noastră este la un nivel 

înalt, de aceea încercam prin orice activitate de tip protest sa le semnalam ca problemele apărute la 

nivel național nu ne sunt deloc prielnice.  

Multi ani cu executare tuturor penalilor! 

Furati mai putin. 

Vrem RESPECT! 

Cred ca ar trebui sa existe o relație mult mai strânsă intre toți politicienii romani, și nu numai, 

deoarece aceste dezbinări și mâncătorii duc la  surparea puterii statului și a relației cu cetățeanul. 

Sa se implice in probleme reale ale orasului 

Ce putem face, in plus, unii pentru altii? 

Locali/Naționali : Egalitatea promovată de Manifestul Socialist al lui Marx este si va fi întotdeauna o 

iluzie .. o minciună . Ca sa se ajunga la o stare de echilibru între partea bogata si cea săracă ( intr-un 

stat , intr-o economie ) trebuie sa se ia dintr-o parte ( cei bogați) si sa se puna in alta ( cei săraci) . 

Așadar , prostia asta nu inseamna o crestere economica, ci o simplă diviziune nejustificată si fara 

noimă. Egalitatea promovată de socialism nu este făcută pentru o aplicabilitate pe termen lung . De 

aceea nu va functiona niciodată , sub nici o altă formă .  O intrebare si pla : De ce asta ?  

 

Invatati tinerii sa se autocunoasca si dati-le uneltele si spatiul dezvoltarii personale, odata ce invata 

sa se autosustina si dezvoltare, vor reda inapoi acele sprijin si societarii  

Dacă vreți să se schimbe ceva la nivel național, schimbarea trebuie să înceapă de la nivel local. 
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CAt timp o sa mi se ia 44% din banii mei inainte sa ii vad macar pentru lucruri pe care nu le vreau/ 

nu am nevoie, o sa vreau sa plec si sa nu ma mai intorc aici, indiferent de orice altceva. 

ROMANIA MERITA MAI MULT!VREM SA SCHIMBAM ROMANIA! 

Sa se lucreze sincer si onest, nu individual pt castigul prorpiu. 

Pentru cei europeni: ne-ar ajuta să dăm jos psd-ul și mai important să găsim oameni competenti care 

să le ia locul? 

Nu mai furati 

 

ÎNTREBĂRI 
Care sunt principiile după care își ghidează deciziile și influența? 

De ce este asa greu de inteles faptul ca o functie de conducere inseamna dedicarea completa a 

timpului de munca societatii, si nu beneficiului propriei persoane? 

Vocea noastra conteaza? 

Viitorul nostru va interesează? 

De ce reprezentanti partidul si propria persoana in loc sa reprezentanti poporul roman? 

Curiozitatea mea ar fi legata de discrepanta dintre imaginea promovata în cadrul campaniilor politice 

si realitatea reflectata ulterior alegerilor.  

Va pasa de viitorul omenirii? 

De ce nu sunt corecti? 

De ce nu-ți iubești tara? 

Cum ați explica dumneavoastră neparticiparea tinerilor sau rata scazută a numărului reprezentat de 

aceștia la implicarea activă prin vot? 

Ce simt, din punct de vedere moral, în momentul în care, văzuți la putere, atrag atâta ură, dispreț, 

nemulțumiri, injurii ș.a. din partea unei națiuni, a unui întreg popor după atâtea încercări de a-i 

convinge că ei trebuie aleși, că ei sunt cei care vor face din rău bine și din urât frumos? Mai explicit, 

nu înțeleg cum pot dormi noaptea, știind că soarta atâtor oameni e în mâinile lor. Nu le este rușine și 

nu au nicio mustrare de conștiință că mint sau că promit imposibilul?  

De ce nu avem destul de a putea vota o lege inainte sa fie pusa in vigoare? 

De ce Primaria Brasov si Universitatea Transilvania sunt atat de inapte incat au una dintre cele mai 

mici alocari per student din bugetul national? 

De ce sunteti niste falsi? Si va ganditi numai la binele vostru? Sunt uni oameni care se lupta sa treaca 

de pe o zi pe alta dar asta nu va intereseaza. Doar sa va umpleti voi buzunarele. 

De ce un minor cu varsta de peste 16 ani nu poate vota? 

De ce nu avem alocati mai mari ? 

Cu ce ar putea schimba un tanar viata politica ?  

Cand o sa se schimbe parmanetarii acestia hoti din Romania care ne fura pana si hainele de pe noi? 
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de ce nu reinoiti sistemul de invatamant?? 

De ce au ales politica? 

Viitorul incotro? 

Voi ce faceți cu un milion de lei în fiecare an? 

In cati ani vom duce Romania ca tara la un nivel european ? Cand vom avea infrastructura, Salarii, 

politicieni care sa isi faca treaba pentru care sunt platiti? 

Cand o sa introducem noi sisteme de predare care sa cuprinda si materie adaptata secolului in care 

traim? 

In aproape 30 de ani ati distrus o tara ... intrebarea mea este urmatoarea : Cum puteti pune capul pe 

perna si sa dormiti noaptea cand stiti ca sunteti niste tradatori? 

Un politician cat are dreptul să fure? Suma furată are legătură directă cu funcția ocupată ? Cu cât ai 

funcția mai mare ai dreptul sa furi mai mult ?  

De ce este mai importanta averea proprie decat viata pe care o duce populatia tarii noastre? De ce 

copiii nu mai sunt invatati in scoli adevaratele valori pe care trebuie sa le aiba un om? De ce usor, 

usor la putere ajung doar oameni care nu stiu ce fac si nu au idee ce e aia Omenie? 

De ce nu putem avea incredere in dumneavoastra? 

de ce ati ales aceasta meserie? 

Din toti banii pe care ii bagati "in buzunar", cati dintre ei ii folositi pentru caritate sau a ajuta alte 

persoane, de exemplu: copiii din spitale sau casele de copii, bebelusii abandonati care isi numara 

zilele "viitorului" in gand ?  

Mai aveti de gand sa furati mult ? 

Mai furați mult?  

Când noi tinerii vom avea vocea auzită la noi in țară? Cand se va termina circul acesta cu justitia? 

Defapt in ce doriti sa transformați tara asta? Unde vreti sa o duceti? 

Când vor înceta să-și urmărească propriul interes și vor începe cu adevărat să-și exercite atribuțiile 

funcției avute pentru a ajuta cetățenii și a da valoare țării? 

De ce au crescut prețul unui bilet dacă nu au crescut și calitatea mijloacelor de transport? 

Cat timp aveti de gand sa mai prostiti generatiile viitoare prin educatia prost menajata? personal tot 

ce am invatat despre viata nu a fost invatat la scoala. 

Cum putem schimba ceva in aceasta tara sau in Europa ?  

de ce ,prin mod surprinzator multe orase primesc multe fonduri europene , dar niciodata nu se 

construieste, sau nu se amenajeaza cu nimic? 

De ce economia este la pământ? 

Atunci cand luati o decizie din ce punct de vedere o priviti , adica incercati sa imbunatatiti calitatea 

vietii pentru cetatenii dumneavoastra sau va urmariti interesele personale ? 

Cum prevad liderii locali si politici sa combata exodul masiv al tinerilor si diminuarea dramatica a 

populatiei romane? 

De ce nu se poate recupera decalajul intre Romania si statele dezvoltate mai repede? 

Iubiți natura? 
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De ce nu vreti sa faceti ce este bine?Viitorul continua cu sau fara voi sunteti doar o piedica care va fi 

depasita 

De ce se implementeaza proiecte fara logica si care nu au utilitate sau au o utilitate nesemnificativa 

in randul comunitatii pe care o reprezinta? 

Pentru lideri politici locali :Cand o sa isi deie demisia ? 

De ce sistemul nostru nu funcționează ca cel din afara și de ce nu avem și noi aceleași facilitați? 

De ce mama dracului sunt mecanismele de functionare ale statului, Uniunii Europene si autoritatilor 

administrative locale atat de complicata ca nu o intelegi nici dupa un an de facultate? 

Cand o sa se iveasca un lider incoruptibil si cu o viziune pentru tara in conformitate cu a cetatenilor? 

Cand vor gandi si pentru binele tarii? 

Pana cand credeti ca noi,tinerii,vom dormi? Asteptati-va la o trezire brusca 

"Întrebare pentru liderul local (Bistrița): oare când terminam cu investițiile inutile și facem ceva în 

orașul ăsta? Poate să atragem niste investitori? Poate să mai asfaltăm niste străzi? Sa mai tragem 

niste marcaje rutiere? 
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