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1
Instrumente de sprijinire a 
inițiativei cetățenești europene

Cetățenii UE pot folosi Inițiativa cetățenească europeană pentru a modela 
politicile europene și pentru a-i solicita Comisiei Europene să propună acte 
legislative în domeniile sale de competență. În acest sens, organizatorii 
inițiativelor cetățenești trebuie să colecteze, într-un interval de 12 luni, 
declarații de susținere de la cel puțin 1 milion de cetățeni din cel puțin șapte 
state membre ale UE. În același timp, trebuie să atingă pragul minim în cel 
puțin șapte țări ale UE.  

La o primă vedere, pare dificil să colectați un milion de declarații de 
susținere din mai multe țări din UE, în termen de 12 luni. De aceea, Comisia 
dorește să faciliteze munca organizatorilor, punându-le la dispoziție câteva 
instrumente dedicate: site-ul Inițiativei cetățenești europene, conturile 
organizatorilor inițiativelor cetățenești europene, sistemul central de 
colectare online și Forumul Inițiativei cetățenești europene.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_ro
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2
Site-ul Inițiativei cetățenești 
europene

Site-ul Inițiativei cetățenești europene oferă informații practice și succinte 
despre ICE și un ghid pentru cei care doresc să înregistreze o inițiativă.  
El este în același timp punctul de plecare pentru crearea unui cont de 
organizator, cont indispensabil pentru a-i solicita oficial Comisiei să 
înregistreze o inițiativă.

Pe pagina de pornire a site-ului public puteți vedea inițiativele în curs și 
pe cele încheiate. Toate inițiativele sunt enumerate și pot fi căutate după 
cuvinte-cheie, domeniu/categorie de politici sau statutul inițiativei. Pentru 
oricare dintre ele, puteți să aflați cum evoluează procesul de colectare a 
declarațiilor de susținere și care sunt datele de contact ale organizatorilor și 
să accesați linkurile  către site-urile lor de internet.

Urmăriți tutorialul „Cum funcționează pas cu pas” pentru a parcurge 
teoretic întregul proces de organizare a unei inițiative cetățenești europene. 
Tutorialul conține 6 etape: (1) Pregătiți inițiativa, (2) Cereți înregistrarea 
inițiativei, (3) Colectați declarații de susținere, (4) Solicitați verificarea 
declarațiilor de susținere, (5) Depuneți inițiativa și (6) Obțineți un răspuns.

Site-ul Inițiativei cetățenești europene vă oferă, de asemenea, informații cu 
privire la cadrul general de reglementare. Puteți afla astfel care sunt normele 
aplicabile, precum și informații despre punerea în aplicare a Inițiativei la 
nivel național și despre rolurile și responsabilitățile statelor membre ale UE 
pe parcursul întregului proces. 

Secțiunea „Actualitate” a site-ului rezumă ultimele evoluții legate de 
Inițiativa cetățenească europeană. Secțiunea „Evenimente” prezintă 
evenimentele programate sau încheiate legate de Inițiativa cetățenească 
europeană.

Întrebări și 
răspunsuri
Secțiunea „Întrebări și răspunsuri” 
oferă răspunsuri la aproximativ 
80 de întrebări care au fost 
adresate în trecut. Ele se referă 
la aproape toate aspectele unei 
inițiative cetățenești europene, 
de la pregătire până la colectarea 
semnăturilor și depunere. 

Secțiunea 
„Difuzați” 
Consultați materialele de 
comunicare disponibile în toate 
limbile UE. Acestea vă pot ajuta să 
vă promovați inițiativa, explicând 
ce este Inițiativa cetățenească 
europeană. Tot aici puteți citi 
despre Ambasadorii ICE, care 
aduc informațiile despre Inițiativa 
cetățenească europeană mai 
aproape de cetățeni.

https://europa.eu/citizens-initiative/_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/news_ro
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_ro
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Contul de organizator al unei 
inițiative cetățenești europene 

Site-ul Inițiativei cetățenești europene este și punctul de plecare pentru 
lansarea unei inițiative de către cetățeni. Pentru aceasta, accesați secțiunea 
„Cum să începeți o inițiativă”, sub-secțiunea „Lansați o inițiativă” și faceți clic 
pe butonul „Contul de organizator”. Dacă utilizați pentru prima dată această 
funcție și nu aveți un cont „EU Login”, va trebui să vi-l creați, folosind adresa 
dumneavoastră de e-mail (care va fi vizibilă pe acest site după înregistrarea 
inițiativei) și completând câmpurile necesare.

După ce vă conectați veți accesa formularul de înregistrare a inițiativei 
dumneavoastră. Pentru a înregistra o inițiativă, organizatorii trebuie să 
parcurgă următoarele cinci etape în formularul de înregistrare: 

1. să furnizeze informațiile necesare cu privire la componența grupului 
de organizatori;

2. să furnizeze informațiile necesare cu privire la inițiativa pe care 
doresc să o înregistreze (limbă, titlu, obiective, dispoziții relevante 
din tratatele UE, informații suplimentare);

3. să indică orice sursă de sprijin și finanțare deja disponibilă la 
momentul solicitării înregistrării;

4. să accepte procedurile și condițiile și;

5. să verifice informațiile furnizate și să depună formularul de 
înregistrare. 

Pentru mai multe informații cu privire la această etapă, citiți nota de 
orientare „Cum să redactați și să prezentați o inițiativă”.

ATENȚIE
Dacă inițiativa dumneavoastră 
îndeplinește toate cerințele, dar 
nu se află într-un domeniu în care 
Comisia are competențe, veți primi 
un răspuns în termen de 1 lună. 
În acest caz, veți avea la dispoziție 
2 luni pentru a-i trimite Comisiei 
o versiune actualizată sau pentru 
a semnala că nu doriți să mergeți 
mai departe cu inițiativa.

https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_ro#Launch-your-initiative
https://register.eci.ec.europa.eu/organisers
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_ro
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Odată ce inițiativa dumneavoastră este înregistrată de către Comisia 
Europeană, contul de organizator o va afișa cu statutul „înregistrată” și vor 
apărea mai multe opțiuni. În primul rând, veți putea să vedeți în ce fază a 
procesului se află inițiativa (colectare a semnăturilor, verificare etc.) și să vă 
ocupați de administrarea ei. 

Mai întâi va trebui să alegeți ce fel de sistem de colectare online ați 
dori să folosiți pentru colectarea declarațiilor de susținere a inițiativei 
dumneavoastră. Puteți alege să utilizați fie sistemul central de colectare 
online al Comisiei Europene (SCCO), fie un sistem separat de colectare 
online (această ultimă opțiune este disponibilă până la sfârșitul anului 2022).

Contul de organizator vă permite să efectuați următoarele acțiuni: 

• să raportați orice fonduri și forme suplimentare de sprijin pe care le 
primiți;

• să înlocuiți unul sau mai mulți membri ai grupului de organizatori;

• să accesați toate detaliile inițiativei dumneavoastră, precum și 
câmpurile aferente traduse de Comisie în toate cele 24 de limbi 
oficiale ale UE;

• să contactați direct Comisia Europeană;

• să modificați coordonatele de contact ale organizatorilor;

• să obțineți statistici (dacă utilizați sistemul central de colectare 
online);

• să vă personalizați pagina de colectare aferentă inițiativei 
dumneavoastră în sistemul central de colectare online (dacă ați ales 
această opțiune);

• să trimiteți e-mailuri tuturor susținătorilor dumneavoastră (pentru 
organizatorii care au ales sistemul central de colectare online).

ATENȚIE
Contul vă permite și să creați 
formulare pentru colectarea 
declarațiilor de susținere pe suport 
de hârtie, în toate limbile UE și 
pentru toate statele membre. 
Dacă ați indicat deja în cont 
data de începere a colectării 
semnăturilor, aceasta va fi afișată 
automat în formulare.
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Sistemul central de colectare 
online furnizat de Comisia 
Europeană

Sistemul central de colectare online (SCCO) furnizat de Comisia Europeană 
oferă o serie de funcționalități care vă simplifică procesul de colectare a 
semnăturilor și vă permite să urmăriți evoluția campaniei dumneavoastră. 
SCCO le permite cetățenilor să-și exprime cu ușurință susținerea pentru o 
inițiativă și le oferă organizatorilor câteva opțiuni de gestionare a campaniei. 
În același timp, instrumentul simplifică atât colectarea datelor, cât și 
verificarea lor de către autoritățile naționale ale statelor membre ale UE. 

Puteți selecta formularele de declarație de susținere în funcție de limba și 
cetățenia semnatarilor din statele membre ale UE. În plus, SCCO grupează 
automat declarațiile de susținere, în conformitate cu cerințele de verificare 
ale statului membru. Sistemul vă oferă, de asemenea, posibilitatea de 
a exporta declarațiile de susținere ca fișiere de date care vor fi trimise 
direct autorităților relevante pentru verificare. Prin SCCO, cetățenii pot să 
susțină inițiativele utilizând identificarea electronică (pentru resortisanții 
statelor membre care oferă mijloace de identificare electronică conforme cu 
Regulamentul e-IDAS).

Din contul dumneavoastră de organizator, puteți să personalizați pagina 
inițiativei în sistemul central de colectare online și să accesați statisticile 
privind declarațiile de susținere colectate pentru fiecare țară. Îl puteți folosi 
și pentru a-i contacta pe susținătorii care și-au lăsat adresele de e-mail în 
acest scop. 

Utilizare 
obligatorie
Începând cu 1 ianuarie 2023, 
organizatorii vor putea utiliza 
doar sistemul central de colectare 
online.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_ro#Commission-collection-system
https://europa.eu/citizens-initiative/_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/_ro
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Avantajele sistemului central de colectare online 
• Pregătire minimă (soluție „la cheie”).

• Gratuit.

• Nu este necesară certificarea (sistemul respectă deja standardele tehnice și de securitate; pentru a utiliza 
sistemul, trebuie doar să semnați un acord cu Comisia).

• Configurare rapidă (pentru a utiliza sistemul, trebuie doar să informați Comisia cu 10 zile lucrătoare înainte 
de a începe colectarea declarațiilor de susținere, prin intermediul contului dumneavoastră de organizator).

• În unele țări, susținătorii inițiativei dumneavoastră pot utiliza mijloace de identificare electronică pentru a-și 
exprima susținerea.

• Sistemul este pe deplin accesibil persoanelor cu handicap.

• Puteți utiliza sistemul și pentru a colecta adresele de e-mail ale susținătorilor care declară că doresc să-i 
țineți la curent cu evoluția inițiativei.

• Sistemul central de colectare online va continua să evolueze, oferind noi funcționalități.

• Sistemul central de colectare online este găzduit în clădiri ale Comisiei Europene, în mediul său de găzduire 
securizat dedicat gestionării datelor sensibile. Eventualele corecții de securitate pentru fiecare componentă 
a aplicațiilor sunt aplicate în cel mai scurt timp posibil.

• Sistemul central de colectare online asigură criptarea integrală, de la introducerea datelor în aplicație și 
până la decriptarea lor de către autoritatea competentă a statului membru care răspunde de verificarea 
declarațiilor de susținere.

• Tehnologia utilizată pentru criptarea datelor în sistemul central de colectare online se bazează pe o soluție 
HSM/KMS care nu este cu sursă deschisă. Ea nu ar fi putut fi oferită în contextul unei soluții cu sursă 
deschisă.

Pentru mai multe informații cu privire la etapa de colectare a declarațiilor de susținere, consultați nota de orientare 
„Cum să colectați semnături”.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_ro
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Serviciul de transfer de fișiere

Serviciul de transfer de fișiere oferă inițiativelor reușite posibilitatea de a 
transfera direct autorităților naționale declarațiile de susținere colectate, în 
vederea verificării după încheierea colectării. Acest lucru poate fi realizat cu 
o singură aplicație pentru autoritățile din toate statele membre. 

Serviciul permite atât transferul de declarații electronice de susținere, 
cât și transferul de versiuni scanate ale declarațiilor pe suport de hârtie. 
Acest serviciu simplifică interacțiunea dintre organizatori și cele 27 de 
state membre. Aveți la dispoziție două luni de la încheierea perioadei de 
colectare pentru a anunța Comisia dacă doriți să încărcați declarațiile de 
susținere colectate pe suport de hârtie prin intermediul acestui sistem. 

Comisia Europeană pune la dispoziția organizatorilor un instrument de 
criptare. Acesta asigură protecția deplină a vieții private a semnatarilor 
atunci când se trimit declarațiile de susținere. Organizatorii pot cripta 
fișierele respective înainte de încărcare, astfel încât numai autoritățile 
statelor membre să poată accesa datele.

Așa cum pot alege între a folosi un sistem separat sau sistemul central de 
colectare online, organizatorii pot alege și dacă să utilizeze sau nu serviciul 
de transfer de fișiere furnizat de Comisie prin intermediul contului lor de 
organizator. 
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Forumul Inițiativei cetățenești 
europene

Forumul Inițiativei cetățenești europene este o platformă colaborativă 
online care le oferă sprijin practic organizatorilor, de-a lungul întregii 
evoluții a inițiativei lor cetățenești. Forumul oferă informații, asistență și 
instrumente colaborative structurate în patru secțiuni: „Resurse”, „Discuții”, 
„Mesagerie” și „Consultanță”. Forumul este disponibil în toate limbile oficiale 
ale UE. 

Resurse

Secțiunea „Resurse” oferă diferite tipuri de informații organizatorilor 
potențiali și actualilor organizatori, pentru a facilita înregistrarea și punerea 
în aplicare a inițiativelor cetățenești europene în ceea ce privește:

• Colectarea semnăturilor

• Redactarea și prezentarea unei inițiative

• Căutarea de parteneri

• Organizarea unei campanii

• Strângerea de fonduri

Resursele sunt furnizate sub formă de note de orientare, povești 
de succes, seminare online și materiale video.

Notele de orientare rezumă cele mai importante aspecte ale 
subiectului abordat, în mod concis dar cuprinzător. Furnizate ca 
documente în format PDF, ele sunt ușor de distribuit în rețeaua 
dumneavoastră și sunt disponibile în toate limbile oficiale ale 
UE. 

Poveștile de succes au fost create în strânsă cooperare 
cu organizatorii inițiativelor cetățenești europene reușite. 
Foștii organizatori povestesc strategiile pe care le-au aplicat, 
provocările cu care s-au confruntat, lecțiile pe care le-au învățat 
și experiențele legate de punerea în aplicare a inițiativelor lor. 
Istorisirile sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

Seminarele online sunt deschise publicului și invită specialiști 
în chestiuni punctuale legate de Inițiativa cetățenească 
europeană. Seminarele online de pe Forum sunt interactive 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-look-partners_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-organise-campaign_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-raise-funds_ro
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și le oferă participanților posibilitatea de a adresa întrebări. Înregistrările 
și prezentările sunt disponibile pe paginile fiecărui seminar. Consultați 
secțiunea „Resurse” pentru a afla când se vor organiza viitoarele seminare 
online. Limba de lucru a seminarelor online este engleza. Toate seminarele 
online sunt gratuite. 

Materialele video încărcate sunt fie mărturii video ale foștilor organizatori, 
fie materiale video care explică un anumit subiect sau Inițiativa cetățenească 
europeană în general.

Discuții

Secțiunea „Discuții” vă facilitează conversațiile cu alți cetățeni pe teme 
legate de Inițiativa cetățenească europeană. Conversațiile pot reprezenta o 
ocazie de a testa idei pentru o anumită inițiativă cetățenească europeană. 
Secțiunea „Discuții” este un instrument foarte util pentru a afla ce 
părere au concetățenii dumneavoastră despre ideea pe care o avansați. 
Unele conversații abordează chestiuni procedurale legate de Inițiativa 
cetățenească europeană. Discuțiile sunt verificate periodic de moderatorii 
Forumului, care pot oferi feedback atunci când este cazul. 

Mesagerie

Secțiunea „Mesagerie” vă permite să luați legătura direct cu alți cetățeni ai 
UE, pe baza intereselor comune și a țărilor de reședință. 

Rețineți că, pentru a lansa o inițiativă cetățenească europeană, aveți nevoie 
de cel puțin șapte cetățeni ai UE care locuiesc în șapte state membre 
diferite. Secțiunea „Mesagerie” este locul în care vă puteți găsi partenerii!

Consultanță

Secțiunea „Consultanță” oferă consiliere personalizată cu privire la Inițiativa 
cetățenească europeană și la aspectele sale juridice, de campanie și de 
strângere de fonduri.

Puteți depune o solicitare în oricare dintre limbile oficiale ale UE și veți primi 
răspunsuri și sfaturi din partea experților, în aceeași limbă, în maximum opt 
zile lucrătoare de la depunere.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/discuss_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/connect_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_ro

	Instrumente de sprijinire a inițiativei cetățenești europene
	Site-ul Inițiativei cetățenești europene
	Contul de organizator al unei inițiative cetățenești europene 
	Sistemul central de colectare online furnizat de Comisia Europeană
	Serviciul de transfer de fișiere
	Forumul Inițiativei cetățenești europene

