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DESPRE ACEST GHID
Acest ghid se adresează tuturor străinilor care 
și-au depus cererea și dosarul în vederea obținerii 
cetățeniei române (în baza Articolului 8 din Legea 
21/ 1991 privind cetățenia română).

Pentru a te sprijin în această procedură, Consiliul 
Național Român pentru Refugiați (CNRR) a creat 
acest ghid, care iți va oferi o serie de sugestii 
și clarificări referitoare la pașii pe care va 
trebui să-i urmezi la interviul pentru obținerea 
cetățeniei române (denumit în comunitate și 
„examen”).

Dacă ești persoană cu statut de refugiat sau 
protecție subsidiară, dorești să îți depui dosarul 
și ai nevoie de ajutor, te invităm sa citești 
broșura CNRR despre „Obținerea dreptului 
de ședere pe termen lung și a cetățeniei 
române”, disponibilă la:

https://cnrr.ro/index.php/
ro/blog-ro-2/integrare/368 
-dreptul-de-sedere-pe-termen-
lung-in-romania-si-obtinerea-
cetateniei-romane



PAȘII PENTRU DEPUNEREA 
DOSARULUI
A. Programarea online pentru depunerea dosarului.
În momentul în care dosarul tău este complet, trebuie să te programezi online pentru depunerea acestuia. 
Este o operațiune simplă, pentru care ai nevoie doar de acces la internet și de o adresă de email.

Pentru programarea online trebuie să urmezi acești pași:

a. Intri pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC): 
 http://cetatenie.just.ro/

b. Accesezi secțiunea: Stadiu dosar, apoi Programare online depunere dosar.

c. Găsești data la care vrei sa depui dosarul (chenarul verde) și dai „Click”
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d. În cazul în care există locuri disponibile, selectezi căsuța verde cu „Înregistrare”.

Dacă nu sunt locuri libere, trebuie să alegi o altă dată

e. Completezi, mai jos, datele cerute (Nume, Prenume, Email, Telefon, Data de programare, 
Adresa, Data nașterii) și dai „Click!” pe opțiunea „Register”. O să primești în scurt timp un 
email de confirmare.

Din acest moment programarea depunerii dosarului este completă.

La data selectată trebuie să te prezinți la sediul ANC din București – Sector 3, Strada Smârdan nr. 
3, pentru depunerea dosarului, începând cu ora 09: 00. Odată cu depunerea, vei primi un număr 
de înregistrare. Este foarte important să păstrezi biletul cu numărul de înregistrare al dosarului tău 
deoarece vei avea nevoie de el mai târziu!
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B. Programarea interviului.
După ce ai depus dosarul, trebuie să aștepți 
programarea interviului. Conform legii, Comisia 
de acordare a cetățeniei îți va analiza dosarul în 
termen de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, 
în cazul în care sunt necesare verificări 
suplimentare.

Stadiu dosar Poți verifica pe 
site-ul ANC (la secțiunea STADIU 
DOSAR – Articolul 8, http://
cetatenie.just.ro/index.php/ro/
centru-de-presa-2/dosar-articol-8) 
dacă a fost emisă o decizie, folosind numărul de 
înregistrare pe care l-ai primit la depunere.

Programare interviu. Data și ora la care 
interviul tău este programat va fi comunicat prin 
POȘTĂ, la adresa ta de reședință. În cazul în care 
observi că nu primești un răspuns prin poștă 
pentru o perioadă lungă de timp și pe site nu 
apar detalii despre dosarul tău, poți contacta ANC 
pentru lămuriri.

Dacă ai schimbat adresa, ești obligat să 
anunți IGI și ANC de acest lucru și să îți 
schimbi permisul de ședere.

Dacă nu faci acest lucru, informarea va fi 
comunicată la o adresă greșită și riști să pierzi 
programarea la interviu (ceea ce poate 
duce la respingerea dosarului).

De asemenea, dacă ți-ai schimbat locul de muncă 
sau dacă a intervenit orice fel de modificare 
importantă (ex. căsătorie, divorț, nașterea unui 
copil etc.), ești obligat să anunți ANC și să depui 
dovada (în copie legalizată) a acestei modificări. 
De exemplu, în cazul unui divorț, trebuie să depui 
la dosar copia legalizată a hotărârii de divorț.

Documentele referitoare la aceste schimbări 
trebuie depuse în completare la dosar, însoțite 
de o cerere scrisă, în cel mai scurt timp de la 
obținerea acestora.
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DESPRE INTERVIU
Așa cum probabil știi deja, pentru a obține 
cetățenia română trebuie să treci printr-un 
interviu (cunoscut în comunitate ca „test” sau 
„examen”). În timpul interviului va trebui să 
dovedești următoarele:

• Cunoștințe avansate de limba română 
(vorbit, scris și citit)

• Cunoștințe de istorie, geografie, cultura, 
Constituție și Valori europene

• Cunoașterea Imnului României, precum și 
elementele drapelului și ale stemei.

Pentru a te ajuta în procesul de învățare, ne 
propunem să îți oferim câteva exemple de 
întrebări și răspunsuri pentru fiecare din aceste 
domenii. Totodată, în afara de Constituție 
(disponibilă la http://www.cdep.
ro/pls/dic/site.page?id=339 ) de 
obicei nu ai la dispoziție materiale 
specifice de învățare care sa 
explice anumiți termeni sau 
procese în detaliu.

În același timp, îți recomandăm cu căldură să 
urmărești site-ul ANC pentru orice alte modificări 
sau sugestii, întrebari nou apărute, schimbări 
privind bibliografia sau metodologia de interviu.

Structura interviului: comisie, probe, întrebări
În ziua în care ești programat trebuie să te prezinți 
la sediul ANC pentru interviu. Chiar dacă ești 
programat mai târziu, este bine să ajungi acolo 
înainte de ora 9 dimineața pentru a verifica dacă 
te afli pe listă și la ce oră vei susține interviul. 
Este posibil să intri la interviu mai târziu sau mai 
devreme de ora programată, așa că trebuie să ai 

răbdare și să urmezi îndrumarea reprezentanților 
ANC. Este o idee bună să ai cu tine un pachet cu 
mâncare și o sticla de apă.

Când ești chemat în sala, Comisia va verifica 
permisul tău de ședere și, dacă totul este în 
regulă, va începe interviul.

Date despre Imnul, drapelul și stema României.
Din decembrie 1989, imnul oficial al 
României este „Deșteaptă-te, române!”, scris 
de poetul Andrei Mureșanu în 1848 iar autorul 
muzicii imnului este Anton Pann. În total, Imnul 
României conține 11 strofe, însă doar 4 se cântă la 
evenimente oficiale (Strofele 1, 2, 4 și 11) .

La interviu, ești obligat să cunoști cele 4 strofe:

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un 
nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,

Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viața-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’pământ!

Drapelul național al României este format din 
trei culori (albastru, galben și roșu), ce sunt așezate 
vertical. Ziua Drapelului se sărbătorește în fiecare 
an, pe data de 26 Iunie.
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Stema României constă într-un vultur, pe un 
scut, având aripile deschise; în cioc ține o cruce 
iar în gheare o sabie și un sceptru. Între aripile 
protectoare se află un scut împărțit în cinci părți 
cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice: Țara 
românească (vulturul), Oltenia (Leul cu sabia), 
Moldova (capul de bour), Transilvania (acvila pe 
turn) și Dobrogea (doi delfini).

Testarea cunoștințelor 
de limba română
Cea mai importantă parte din interviu este legată 
de cunoașterea limbii române. Dacă nu poți face 
dovada că știi suficient de bine limba română 
(scris, citit, vorbit), atunci nu poți avansa către 
celelalte părți ale interviului.

Trebuie să cunoști limba română astfel încât să 
poți scrie după dictare, să poți citi fluent și să poți 
comenta un text.

La interviu, trebuie să dovedești practic acest 
lucru. Un membru al Comisiei îți va dicta un text 
pe care tu trebuie să îl scrii pe foaia de examen. 
De obicei, textul nu este mai mare de 15 rânduri. 
Ulterior, va trebui să citești un text (poate fi chiar 
textul pe care l-ai scris sau altul) și să explici 
despre ce este vorba în el.

Testarea cunoștințelor de istorie, geografie, 
constituție și cultură

În această parte, va trebui să dovedești că ai 
cunoștințe despre istoria românilor, geografia 
României, cultura română și Constituția României.

Pentru început, trebuie să extragi un bilet cu 
subiecte. Pe această foaie se regăsesc un număr 
de aproximativ 12 întrebări pentru toate cele 
patru materii.

După ce extragi biletul, vei avea câteva minute 
să citești întrebările și să te gândești la răspunsuri. 
Interviul este oral, deci nu trebuie să scrii 
răspunsurile pe hârtie. Poți să faci însă câteva notițe 
care să te ajute să îți aduci aminte răspunsurile.

Întrebările pot fi de trei tipuri:

1. Întrebări deschise. Acestea sunt întrebări 
la care răspunsul trebuie să fie formulat de 
către tine.

2. Întrebări închise. Acestea sunt întrebări la 
care răspunsul este unic, nu există variante 
de răspuns.

3. Întrebări semi-deschise. Acestea sunt 
întrebări la care răspunsul nu este unic și ai 
mai multe variante de răspuns.

În continuare, îți vom explica ce trebuie să înveți 
la fiecare capitol, îți vom da 
câteva sfaturi de învățare și 
răspunsuri la întrebările puse la 
dispoziție de către ANC, accesibile 
la adresa: http://cetatenie.just.ro/
index.php/ro/categorii-cereri/
articol-8.

Răspunsurile oferite de către noi repre-
zintă doar propuneri. Trebuie să iei în calcul 
faptul că pot fi formulate și alte răspunsuri, 
mai scurte sau mai complexe, în funcție de 
nivelul efortul pe care îl depui în procesul 
de învățare.
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Cum sa te pregătești pentru interviu 
în funcție de fiecare capitol:

ISTORIE

Cum să învățăm Istoria românilor

Istoria românilor este compusă dintr-o serie de 
evenimente care au dus la formarea și dezvoltarea 
poporului român așa cum arată el astăzi. Aceste 
evenimente sunt diverse: războaie, răscoale, 
încheierea unor tratate de pace, etc. Istoria a fost 
influențată de mari conducători sau domnitori, 
precum Mihai Viteazu.

La prima vedere, noțiunile pe care trebuie să le 
înveți par dificile, însă există anumite lucruri pe 
care poți să le faci ca să îți fie mai ușor.

De exemplu, poți împărți materia de învățat în 
mai multe capitole, ținând cont de perioade 
din istoria românilor. Astfel, îți va fi mai ușor să 
memorezi informația și te va ajuta să nu greșești. 
În istoria românilor, sunt șase mari perioade/teme 
de care trebuie să ții cont:

I. Formarea poporului român şi a limbii 
române:

a. Istoria dacilor

b. Războaiele dintre daci și romani

c. Structura limbii române

d. Rolul popoarelor migratoare în istoria 
românilor

II. Formarea principatelor române

a. Formațiunile prestatale din Țara 
românească, Transilvania, Moldova și 
Dobrogea

b. Marii domnitori români din secolele 
XIV – XVIII

c. Domniile fanariote
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III. Crearea statului naţional român 
(1821 – 1918):

a. Revoluția condusă de Tudor 
Vladimirescu

b. Revoluția de la 1848

c. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza

d. Războiul de independență

e. Monarhia română

f. Românii în Primul Război Mondial

g. Formarea României Mari

IV. România în perioada interbelică  
(1918 – 1941).

a. Realizarea Marii Uniri

b. Constituția din 1921

c. Regele Carol II și Dictatura regală

d. Mișcarea Legionară și Mareșalul 
Antonescu

e. Participarea României la Cel De-al 
Doilea Război Mondial

V. Perioada comunistă (1948 – 1989).

a. Crearea Republicii Populare România 
și a Partidului Muncitoresc Român

b. Industrializare

c. Naționalizare

d. Epoca Ceaușescu

e. Revoluția din 1989

VI. România după Revoluția din decembrie 
1989

Un alt lucru pe care îl poți face este să te gândești 
la ce răspuns vrei să formulezi. De exemplu, 
despre domnitorul Mihai Viteazu se pot scrie mii 
de pagini, însă răspunsul pe care trebuie să îl oferi 
trebuie să fie scurt și ușor de înțeles. Exersând 
răspunsul, îți va fi mai ușor să reții informația.

Fii atent la modalitatea în care examinatorul 
formulează întrebarea pe care ți-o adresează. Spre 
exemplu, dacă te întreabă „Ce a fost Războiul de 
Independență?” va trebui să explici, pe scurt, în 
ce a constat evenimentul și de ce a fost important 
pentru istoria românilor.”

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 2.  Enumerați cele mai importante colonii  
 grecești de la Marea Neagră.

Histria, Tomis și Callatis

 3.  Enumerați trei așezări romane din  
 Dacia.

Apullum, Drobeta, Sarmizegetusa

 15.  Ce știți despre retragerea aureliană?

În anul 271, împăratul Aurelian retrage din 
Dacia armata, coloniștii și administrația 
romană deoarece Imperiul Roman este 
atacat de către popoare barbare. În Dacia 
rămâne o populație mixtă daco-romană 
care va fi la baza formării poporului român.

 17.  Enumerați două cuvinte din limba  
 română de origine dacă.

Brânză, barză

 20.  Enumerați trei popoare migratoare  
 care s-au succedat pe teritoriul actual  
 al României.

Cumani, pecenegi, slavi

 24.  Care erau provinciile istorice ale   
 României?

Țara românească, Transilvania, Moldova și 
Dobrogea
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 26.  Enumerați trei domnitori din Moldova.

Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Dimitrie 
Cantemir

 31.  Ce știți despre Basarab I?

Basarab I (1270 – 1351/1352) a fost un 
domnitor al Țării românești care a contribuit 
la păstrarea independenței față de Ungaria. 
În acest scop, armata lui Basarab I a învins 
armata Ungariei în Bătălia de la Posada.

 34.  Ce știți despre Mihai Viteazul?

Mihai Viteazu a fost domnitor al Țării 
românești între 1593 – 1601. Este important 
pentru istoria românilor deoarece a 
menținut independența față de Imperiul 
Otoman, învingând armata otomană 
în Bătălia de la Giurgiu și Bătălia de la 
Călugăreni. De asemenea, Mihai Viteazu 
a fost primul domnitor care a făcut unirea 
politică dintre Țara românească, Moldova 
și Transilvania. Capul lui Mihai Viteazu este 
îngropat la Mănăstirea Dealu din Târgoviște.

 44.  Ce știți despre bătălia de la Rovine?

Bătălia de la Rovine a avut loc între armata 
română condusă de Mircea cel Bătrân 
și armata otomană condusă de sultanul 
Baiazid I. Este prima mare bătălie cu Imperiul 
Otoman la care participă românii. În urma 
bătăliei, câștigate de armata lui Mircea cel 
Bătrân, s-a amânat intrarea Țării românești 
sub conducere otomană.

 52.  Ce știți despre mănăstirea Putna?

Mănăstirea Putna este un lăcaș de cult 
creștin ortodox din județul Suceava. A fost 
construită din ordinul lui Ștefan cel Mare în 
jurul anului 1450.

 65.  Ce știți despre Regulamentele   
 Organice?

Regulamentele Organice sunt o serie de legi, 
după model rusesc, care au avut valoare de 
Constituție la începutul secolului XIX, în Țara 
românească și în Moldova.

 69.  Care au fost Regii României?

Carol I, Ferdinand, Carol II-lea și Mihai

 77.  Ce știți despre prima constituție a   
 României?

Prima Constituție din România a fost 
adoptată în 1866, de către Carol I. Constituția 
din 1866 stabilește pentru prima dată 
separarea puterilor în stat și drepturile pe 
care le au cetățenii, după model belgian.

 88.  România după Marea Unire – teritoriu,  
 populație, minorități.

După Marea Unire de la 1918, teritoriul 
României s-a mărit considerabil, prin 
alipirea de noi teritorii: Basarabia, Bucovina 
de Nord, Sudul Dobrogei. Astfel, populația 
crescuse cu aproximativ 20% iar populația 
se diversificase: unguri, germani, evrei, rromi, 
lipoveni, sârbi, turci, tătari, slovaci, etc.

 95.  Ce s-a întâmplat la 23 august 1944?

La 23 august 1944, România întoarce armele 
împotriva puterilor Axei (Germania, Italia, 
Japonia și aliaților lor) și se aliază cu Uniunea 
Sovietică în luptă.

 97.  Numiți doi șefi de stat ai României din  
 perioada 1947-1989.

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae 
Ceaușescu

 101. Care au fost președinții României după  
 1989?

Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian 
Băsescu și Klaus Iohannis

 104. Când a devenit România membră   
 NATO?

În anul 2004

 103. Ce știți despre Constituția României  
 din 1991?

Constituția din 1991 este prima constituție 
democratică după perioada comunistă. 
Constituția din 1991 pune bazele României 
ca stat independent, democratic și suveran.
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GEOGRAFIE

Cum să învățăm Geografia României.

Geografia României se referă la mediul 
înconjurător: relief (ex. munți, câmpii), clima (ex. 
anotimpuri, temperaturi), vegetație (plante), 
solurile, ape, orașe, turism și industrie.

Multe dintre răspunsuri, mai ales cele referitoare la 
obiectivele turistice, sunt ușor de reținut deoarece 
deja ai auzit despre ele. Fie că este vorba despre 
Arcul de Triumf, Vârful Moldoveanu sau Valea 
Prahovei, sunt locuri pe care probabil le-ai vizitat 
deja și sunt incluse în întrebările de la examen.

Alte întrebări sunt mai dificile și pentru ele trebuie 
să înveți din manualul de geografie.

O altă recomandare ar fi, ca în timp ce înveți, 
să ai lângă tine o hartă a României. Foarte 
multe informații pot fi învățate vizual. Din toată 
Geografia României, trebuie să înveți următoarele 
capitole:

• Așezarea geografică a României – Unde se 
află România pe harta lumii?

• Relieful României – Munți, dealuri, podișuri, 
câmpii

• Climă – Ce fel de climă are România? 
Influențe climatice.

• Floră și faună – Ce animale, păsări și plante 
se găsesc în România?

• Populația – distribuirea populației

• Organizarea administrativ teritorială – Județe 
și reședințe de județ

• Principalele orașe

• Informaţii despre orașul în care locuiește

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 4.  De ce se spune despre România că este  
 o țară carpatică?

Deoarece peste jumătate din lungimea 
Munților Carpați se află pe teritoriul 
României.

 8.  Care sunt diviziunile munților Carpați?

Carpații Orientali, Carpații Meridionali și 
Carpații Occidentali.

 9.  Care este cel mai înalt vârf muntos din  
 România?

Vf. Moldoveanu 2544m
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 13.  Care este cel mai estic punct al   
 României?

Orașul Sulina

 16.  Ce știți despre Lacul Sf. Ana?

Lacul Sf. Ana este cel mai mare lac vulcanic 
din România, situat în jud. Harghita.

 21.  Ce știți despre râul Tisa?

Râul Tisa se află în Nordul României și are rol 
de graniță naturală cu Ucraina.

 33.  Care sunt resursele naturale ale   
 României.

Petrol și gaze naturale, cărbune, lemn, piatră, 
sare

 37.  Enumerați trei regiuni viticole din   
 Muntenia.

Dealu Mare, Valea Prahovei, Buzău

 40.  Enumerați trei orașe din Dobrogea.

Constanța, Tulcea, Medgidia

 50.  Care sunt râurile care formează   
 granița cu statele vecine ale României?

Tisa, Dunărea și Prut

 54.  Care este râul care trece prin București?

Dâmbovița

 60.  Care este fauna specifică zonei alpine  
 în România?

În zona alpină (peste 2000 m) avem o faună 
compusă din păsări (uliul, vultur, cocoșul de 
munte), animale de dimensiuni medii (capra 
neagră, ursul carpatin) și rozătoare (marmota 
alpina).

 69.  Care este cea mai numeroasă   
 minoritate națională din România?

Conform datelor oficiale, cea mai mare 
minoritate este cea maghiară.

 77.  Enumerați trei obiective turistice din  
 Iași.

Palatul Culturii, Parcul Copou, Catedrala 
Mitropoliei

 78.  Cum este organizat teritoriul   
 României din punct de vedere   
 administrativ-teritorial?

Teritoriul este organizat pe județe, fiecare 
având un municipiu de județ (de obicei, cel 
mai mare oraș)

 79.  Enumerați pomi fructiferi specifici  
 României.

Meri, peri, pruni, gutui, vișini, caiși, piersici

 89.  Ce știți despre animalele care trăiesc în  
 păduri?

Animalele cate trăiesc în păduri sunt de 3 
tipuri:

• carnivore (cele care se hrănesc cu 
carne), ca de exemplu: lupul

• omnivore (cele care mănâncă alimente 
similare cu omul), ca de exemplu: ursul

• ierbivore (cele care se hrănesc cu 
vegetație), ca de exemplu: cerbul, 
mistrețul

 103. Reședința județului Maramureș.

Baia Mare

 109. Enumerați trei universități din   
 România.

Universitatea din București, Universitatea din 
Iași, Universitatea de Petrol și Gaze

 111.  Cum se numește stațiunea din   
 sud-vestul României unde se găsesc  
 cele mai calde ape termale?

Băile Herculane

12



CONSTITUȚIE

Capitolul referitor la Constituție este puțin diferit 
de primele trei. Față de istorie, geografie și cultură, 
partea referitoare la Constituție prezintă cel puțin 
un avantaj și un dezavantaj.

Constituția României este accesibilă online și 
poate fi citită mai ușor, deoarece este structurată 
pe articole. Chiar dacă majoritatea articolelor sunt 
scurte, cuvintele folosite sunt tehnice, specifice 
domeniului juridic.

Pentru a învăța mai ușor Constituția, îți 
recomandăm să cumperi din librărie o 
„Constituție explicată”. Aceasta conține, pe lângă 
text, explicații și comentarii care te vor ajuta să 
înțelegi mai bine textul Constituției.

Noțiunile pe care trebuie să le știi se referă la:

1. Principii generale ale Constituției.

2. Drepturile, libertăţile și îndatoririle 
fundamentale ale cetăţenilor români

3. Obligaţiile cetăţenilor români

4. Autorităţile publice: Parlamentul, Guvernul, 
Președintele României, Administraţia 
Publică, Curtea Constituţională

5. Sistemul de asigurări sociale

Prin urmare, pentru a îți ușura învațarea pt tema 
privind Constituția României, îți oferim în cadrul 
acestui ghid nu doar cateva exemple de întrebări 
și răspunsuri, ci întregul set cu întrebări existente 
astăzi (iulie 2020) pe site-ul ANC, precum și 
variante de răspunsuri.
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 1.  Care este forma de guvernământ a  
 României?

Forma de guvernământ a statului român 
este republica.

 2.  Care sunt trăsăturile statului român?

România este stat de drept, democratic și 
social, în care demnitatea omului, drepturile 
și libertățile cetățenilor, liberă dezvoltare a 
personalității umane, dreptatea și pluralismul 
politic reprezintă valori supreme, în spiritul 
tradițiilor democratice ale poporului român 
și idealurilor Revoluției din Decembrie 1989 
și sunt garantate.

 3.  Ce înseamnă noțiunea de pluralism  
 politic?

Pluralismul politic (existența mai multor 
partide) este o condiție și o garanție a 
democrației constituționale.

Partidele politice se constituie și își 
desfășoară activitatea în condițiile legii. 
Ele contribuie la definirea și la exprimarea 
voinței politice a cetățenilor, respectând 
suveranitatea națională, integritatea 
teritorială, ordinea de drept și principiile 
democrației.

 4.  Ce înseamnă că România este un stat  
 indivizibil?

Romania este stat național, suveran și 
independent, unitar și indivizibil, adică țara 
nu poate fi împărțită în teritorii/regiuni 
independente.

 5.  Care sunt cele trei puteri în stat?

Puterea legislativă, puterea executivă și 
puterea judecătorească

 6.  Care este puterea legislativă?

Puterea legislativă este Parlamentul 
României.

 7.  Care este puterea executivă?

Puterea executivă este Guvernul României.

 8.  Care este puterea judecătorească?

Puterea judecătorească este reprezentată de 
Instanțele de judecată

 9.  Ce știți despre Parlamentul României?

Parlamentul României reprezintă poporul. 
Este organul reprezentativ suprem al 
poporului român și unica autoritate 
legiuitoare a țării. Parlamentul este alcătuit 
din Camera Deputaților și Senat.

 10.  Ce tipuri de legi emite Parlamentul  
 României?

Par lam entul  emite /adopta  le g i 
constituționale, legi organice și legi ordinare.

 11.  Ce tipuri de acte emite Guvernul   
 României?

Guvernul adopta hotărâri și ordonanțe 
simple sau de urgență.

 12. Ce știți despre hotărârile de Guvern?

Hotărârile de Guvern se emit pentru punerea 
în executare a legilor.

 13.  Ce tipuri de acte emite Președintele  
 României?

Președintele României emite decrete care 
se publică în Monitorul Oficial al României.

 14.  Cum este organizat teritoriul României?

Teritoriul este organizat, sub aspect 
administrativ, în comune, orașe și județe. În 
condițiile legii, unele orașe sunt declarate 
municipii.

 15.  Care este capitala României?

Capitala României este Municipiul București.

 16.  Cum se pot asocia cetățenii români?

Cetățenii se pot asocia liber în partide 
politice, în sindicate, în patronate și in alte 
forme de asociere.
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 17.  Asociațiile cu caracter secret sunt   
 permise în România?

Asociațiile cu caracter secret sunt interzise 
în România.

 18.  Care este limba oficială a României?

În România, limba oficială este limba română.

 19.  Ce drepturi au minoritățile naționale?

Minoritățile naționale se bucura de toate 
drepturile cetățenilor români.
Statul recunoaște și garantează persoanelor 
aparținând minorităților naționale dreptul 
la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea 
identității lor etnice, culturale, lingvistice și 
religioase

 20.  Ce prevede Constituția despre românii  
 din străinătate?

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii 
din afara frontierelor țării și acționează 
pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea 
identității lor etnice, culturale, lingvistice și 
religioase, cu respectarea legislației statului 
ai cărui cetățeni sunt.

 21.  Ce sunt sindicatele?

Sindicatele sunt organizații ale salariaților, 
al căror scop este protejarea drepturilor 
acestora și promovarea intereselor lor 
profesionale. Activitatea sindicatelor 
este desfășurată în baza statutelor și 
regulamentelor proprii, în condițiile legii.

 22.  Ce sunt patronatele?

Patronatele sunt organizați i  ale 
angajatorilor constituite în scopul apărării 
și promovării drepturilor și intereselor 
comune ale membrilor lor. Acestea își 
desfășoară activitatea în baza statutelor și 
regulamentelor proprii, în condițiile legii.

 23.  Care sunt simbolurile naționale ale  
 României?

Simbolurile naționale sunt:

• Drapelul României: albastru, galben, 
roșu,

• Ziua naţională: 1 Decembrie,

• Imnul naţional: „Deșteaptă-te române”,

• Stema ţării și sigiliul.
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 24.  Cum este organizat administrativ   
 teritoriul României?

Teritoriul României este organizat 
administrativ în comune, orașe și judeţe. În 
condiţiile legii, unele orașe sunt declarate 
municipii.

 25. Care este limba oficială în România?

În România, limba oficială este limba română.

 26. Care este capitala României?

Capitala României este municipiul București.

 27. Ce știți despre extrădare?

Extrădarea este procesul prin care un stat 
solicită și obține de la alt stat predarea 
unui cetățean suspectat sau acuzat de 
crimă. Extrădarea se hotărăște de justiţie. 
Cetăţeanul român nu poate fi extrădat din 
România, cu excepția situațiilor prevăzute 
în convenţiile internaţionale la care România 
este parte.

 28.  Ce știți despre expulzare?

Expulzarea reprezintă actul prin care un 
stat constrânge unul sau mai mulți străini 
sau apatrizi care se află pe teritoriul său să 
il părăsească în cel mai scurt timp posibil. 
Expulzarea se hotărăște de justiţie. Cetăţeanul 
român nu poate fi expulzat din România,

 29.  Ce știți despre accesul liber la justiție?

Orice persoană se poate adresa justiției 
pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor și 
a intereselor sale legitime. Nici o lege nu 
poate îngrădi exercitarea acestui drept, iar 
părţile au dreptul la un proces echitabil 
și la soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil.

 30.  Tortura este permisă în România?

Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui 
fel de pedeapsă sau de tratament inuman 
ori degradant.

 31.  Pedeapsa cu moartea este permisă în  
 România?

Pedeapsa cu moartea este interzisă.

 32.  Care sunt drepturile cetățenilor români?

Drepturile cetățenilor români sunt drepturile 
universale ale omului, consemnate în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și drepturile constituționale, consemnate 
distinct în Constituție.

 33.  Ce știți despre libertatea individuală?

Libertatea individuală și siguranța persoanei 
sunt inviolabile. Percheziționarea, reținerea 
sau arestarea unei persoane sunt permise 
numai în cazurile și cu procedura prevazute 
de lege.

 34.  Cât poate dura reținerea unei   
 persoane?

Reținerea unei persoane nu poate depăși 
24 de ore.

 35.  Ce știți despre arestarea preventivă?

Arestarea preventivă se dispune de judecător 
și numai în cursul procesului penal. În cursul 
urmăririi penale arestarea preventivă se 
poate dispune pentru cel mult 30 de zile și 
se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, 
fără ca durata totala să depașească un termen 
rezonabil, și nu mai mult de 180 de zile.
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 36.  Ce înseamnă că persoană beneficiază  
 de prezumția de nevinovăție?

Până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești de condamnare, persoana este 
considerată nevinovată.

 37.  Ce știți despre dreptul la apărare?

Dreptul la apărare este garantat. În tot 
cursul procesului, persoanele au dreptul sa 
fie asistate de un avocat, ales sau numit din 
oficiu.

 38.  Ce știți despre libera circulație?

Dreptul la libera circulație, în țară și în 
străinătate, este garantat, în condițiile 
stabilite de lege. Fiecărui cetățean îi este 
asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau 
reședința în orice localitate din țară, de a 
emigra, precum și de a reveni în țara.

 39.  Ce știți despre secretul  
 corespondenței?

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor 
trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și 
al celorlalte mijloace legale de comunicare 
este inviolabil. Nimeni nu are voie să-ți 
controleze corespondența.

 40.  Ce știți despre inviolabilitatea   
 domiciliului?

Domiciliul și reședința sunt inviolabile. 
Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în 
domiciliul ori în reședința unei persoane fără 
consimțământul acesteia.

 41.  Ce știți despre libertatea conștiinței?

Libertatea conștiinței este garantată; ea 
trebuie să se manifeste în spirit de toleranță 
și de respect reciproc. Nimeni nu poate fi 
constrâns să adopte o opinie ori să adere la 
o credință religioasă, contrare convingerilor 
sale.

 42.  Ce știți despre libertatea de exprimare?

Libertatea de exprimare a gândurilor, a 
opiniilor sau a credințelor și libertatea 
creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin 
scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 

mijloace de comunicare in public, sunt 
inviolabile.

 43.  Cenzura de orice fel este permisă în  
 România?

Cenzura de orice fel este interzisă.

 44.  Ce știți despre dreptul la informație?

Dreptul persoanei de a avea acces la orice 
informație de interes public nu poate fi 
îngrădit.

Autoritățile publice sunt obligate să asigure 
informarea corectă a cetățenilor asupra 
treburilor publice și asupra problemelor de 
interes personal.

 45.  Ce știți despre dreptul de vot?

Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 
ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv.

Nu au drept de vot debilii sau alienații 
mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele 
condamnate, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, la pierderea drepturilor electorale.
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 46.  Ce știți despre dreptul la învățătură?

Învățământul de stat este gratuit, potrivit 
legii.

Dreptul la învățătură este asigurat prin 
învățământul general obligatoriu, prin 
învățământul liceal și prin cel profesional, 
prin învățământul superior, precum și prin 
alte forme de instrucție și de perfecționare.

Învățământul de toate gradele se desfășoară 
în limba română. În condițiile legii, 
învățământul se poate desfășura și într-o 
limba de circulație internațională.

Dreptul persoanelor aparținând minorităților 
naționale de a învăța limba lor maternă și 
dreptul de a putea fi instruite în această 
limbă sunt garantate; modalitățile de 
exercitare a acestor drepturi se stabilesc 
prin lege.

 47.  Ce știți despre dreptul la ocrotirea  
 sănătății?

Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.

Statul este obligat să ia măsuri pentru 
asigurarea igienei și a sănătății publice.

Organizarea asistentei medicale și a 
sistemului de asigurări sociale pentru 

boala, accidente, maternitate și recuperare, 
controlul exercitării profesiilor medicale 
și a activităților paramedicale, precum și 
alte măsuri de protecție a sănătății fizice și 
mentale a persoanei se stabilesc potrivit 
legii.

 48.  Ce știți despre dreptul la mediu sănătos?

Statul recunoaște dreptul oricărei persoane 
la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat 
ecologic.

Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de 
a proteja și a ameliora mediul înconjurător.

 49.  Ce știți despre dreptul de a fi ales?

Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de 
vot care au cetățenia româna și domiciliul 
în tara și cărora nu le este interzisă 
asocierea în partide politice, potrivit 
Articolului 40, Alineatul (3), judecătorii 
Curții Constituționale, avocații poporului, 
magistrații, membrii activi ai armatei, 
polițiștii și alte categorii de funcționari 
publici stabilite prin lege organică. .

 50.  Ce știți despre dreptul de a fi ales în  
 Parlamentul European?

Cetățenii români au dreptul de a alege și de 
a fi aleși în Parlamentul European.
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 51.  Care este durata normală a unei zile de  
 lucru, în medie?

Durata normală a zilei de lucru este, în 
medie, de cel mult 8 ore.

 52.  Ce activități nu constituie muncă   
 forțată?

Conform Constituției României, nu 
constituie muncă forţată:

a. activităţile pentru îndeplinirea 
îndatoririlor militare, precum și cele 
desfășurate, potrivit legii, în locul 
acestora, din motive religioase sau de 
conștiinţă;

b. munca unei persoane condamnate, 
prestată în condiţii normale, în 
perioada de detenţie sau de libertate 
condiţionată;

c. prestaţiile impuse în situaţia creată de 
calamităţi ori de alt pericol, precum și 
cele care fac parte din obligaţiile civile 
normale stabilite de lege.

 53.  Ce știți despre dreptul la grevă?

Dreptul la grevă este un drept fundamental 
al salariaților pentru apărarea intereselor 
profesionale, economice și sociale.

 54.  Ce știți despre dreptul de proprietate  
 privată?

Proprietatea privată este dreptul titularului 
de a poseda, folosi și dispune de un bun 
în mod exclusiv, absolut și perpetuu, 
în limitele stabilite de lege. Constituția 
României garantează dreptul de proprietate 
privată, precum și creanţele asupra statului, 
indiferent de titular.

Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru 
o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit 
legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

 55.  Ce înseamnă noțiunea de expropriere  
 pentru cauză de utilitate publică?

Exproprierea este metoda reglementată de 
lege prin care un bun imobil proprietate 
privată este trecut în proprietate publică, în 

mod forțat. Nimeni nu poate fi expropriat 
decât pentru o cauză de utilitate publică, 
stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă 
despăgubire.

 56.  Ce știți despre libertatea economică?

Libertatea economică este libertatea 
fundamentală a oricărui cetățean de a 
desfășura activități economice și comerciale, 
garantată de Constituție.

 57.  Ce știți despre familie?

Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între soţi, pe egalitatea acestora 
și pe dreptul și îndatorirea părinţilor de 
a asigura creșterea, educaţia și instruirea 
copiilor.

 58.  Ce știți despre protecția copiilor și a  
 tinerilor?

Copiii și tinerii se bucură de un regim 
special de protecţie și de asistenţă. Statul 
acordă alocaţii pentru copii și ajutoare 
pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu 
handicap. Exploatarea minorilor, folosirea 
lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, 
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie 
viaţa ori dezvoltarea normală sunt 
interzise.

 59.  Ce știți despre protecția persoanelor cu  
 handicap?

Persoanele cu handicap se bucură de 
protecţie specială. Statul asigură realizarea 
unei politici naţionale de egalitate a 
șanselor, de prevenire și de tratament 
ale handicapului, în vederea participării 
efective a persoanelor cu handicap în 
viaţa comunităţii, respectând drepturile și 
îndatoririle ce revin părinţilor și tutorilor.

 60.  Ce știți despre dreptul de petiționare?

Cetăţenii și organizaţiile legal constituite au 
dreptul să se adreseze autorităţilor publice 
prin petiţii pentru a cere o explicație sau 
a solicita luarea de măsuri cu privire la o 
problemă personală sau de interes general. 
Autorităţile publice au obligaţia să răspundă 
la petiții în termenele și în condiţiile stabilite 
potrivit legii.
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 61.  Ce știți despre restrângerea exercițiului 
 unor drepturi sau al unor libertăți?

Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți 
poate fi restrâns numai prin lege și numai 
dacă se impune, după caz, pentru: apărarea 
securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a 
moralei publice, a drepturilor și a libertăților 
cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; 
prevenirea consecințelor unei calamități 
naturale, ale unui dezastru ori ale unui 
sinistru deosebit de grav.

 62.  Care sunt îndatoririle fundamentale  
 ale cetățenilor români?

Fidelitatea față de țară este sacră.

Cetățenii au dreptul și obligația să apere 
România.

Cetățenii au obligația să contribuie, prin 
impozite și prin taxe, la cheltuielile publice.

 63.  Ce știți despre Avocatul Poporului?

Avocatul Poporului este o instituția care are 
drept scop apărarea drepturilor și libertăţilor 
persoanelor fizice în raporturile acestora cu 
autorităţile publice.

 64.  Care este durata mandatului   
 Parlamentului?

Camera Deputaților și Senatul sunt 
alese pentru un mandat de 4 ani, care se 
prelungește de drept în stare de mobilizare, 
de război, de asediu sau de urgență, până la 
încetarea acestora.

 65.  În ce condiții își desfășoară lucrările  
 în ședințe comune cele două camere  
 ale Parlamentului?

Activităţile comune ale Camerei Deputaţilor 
și Senatului se desfășoară la convocarea 
celor două birouri permanente reunite sau la 
convocarea conducerii structurilor comune 
ale celor două Camere.

 66.  Ce știți despre sesiunile Parlamentului?

Camera Deputaților și Senatul se întrunesc 
în două sesiuni ordinare pe an. Prima 
sesiune începe în luna februarie și nu poate 
depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune 
începe în luna septembrie și nu poate 
depăși sfârșitul lunii decembrie. Camera 
Deputaților și Senatul se întrunesc și în 
sesiuni extraordinare, la cererea Președintelui 
României, a biroului permanent al fiecărei 
Camere ori a cel puțin o treime din numărul 
deputaților sau al senatorilor.
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 67.  Cu ce este incompatibilă calitatea de  
 deputat sau de senator?

Calitatea de deputat sau de senator este 
incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții 
publice de autoritate, cu excepția celei de 
membru al Guvernului.

Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat 
și senator.

 68.  Ce știți despre imunitatea    
 parlamentară?

Deputații și senatorii nu pot fi trași la 
răspundere juridică pentru voturile sau 
pentru opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului.

 69.  Ce știți despre inițiativa legislativă?

Inițiativa legislativă aparține, după caz, 
Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui 
număr de cel puțin 100 .000 de cetățeni cu 
drept de vot.

 70.  Ce probleme nu pot face obiectul   
 inițiativei legislative?

Nu pot face obiectul inițiativei legislative 
a cetățenilor problemele fiscale, cele cu 
caracter internațional, amnistia și grațierea.

  71.  Când intră în vigoare o lege?

Legea intra în vigoare la 3 zile de la data 
publicării î Monitorul Oficial al României sau 
la o data ulterioară prevăzută în textul ei.

  72.  Când intră în vigoare o ordonanță de  
 urgență?

Ordonanța de Urgență intra în vigoare 
numai după depunerea sa spre dezbatere 
în procedură de urgență la Camera 
competentă să fie sesizată și după publicarea 
ei în Monitorul Oficial al României.

  73.  În ce domenii nu pot fi adoptate   
 ordonanțe de urgență?

Ordonanțele de Urgență nu pot fi adoptate 
în domeniul legilor constituționale, nu pot 
afecta regimul instituțiilor fundamentale ale 
statului, drepturile, libertățile și îndatoririle 

prevăzute de Constituție, drepturile 
electorale și nu pot viza masuri de trecere 
silită a unor bunuri în proprietate publică.

  74.  Ce este Consiliul Legislativ?

Consiliul Legislativ este organ consultativ de 
specialitate al Parlamentului, care avizează 
proiectele de acte normative în vederea 
sistematizării, unificării și coordonării întregii 
legislații. El ține evidența oficială a legislației 
României.

 75.  Care este rolul Președintelui României?

Președintele României veghează la 
respectarea Constituției și la buna 
funcționare a autorităților publice. În acest 
scop, Președintele exercită funcția de 
mediere între puterile statului, precum și 
între stat și societate.

Președintele României reprezintă statul 
român și este garantul independenței 
naționale, al unității și al integrității teritoriale 
a țării.

 76.  Cum este ales Președintele României?

Președintele României este ales prin vot 
universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

 77.  Care este durata mandatului   
 Președintelui României?

Mandatul Președintelui României este de 
5 ani și se exercită de la data depunerii 
jurământului.
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 78.  Mandatul Președintelui României  
 poate fi prelungit?

Mandatul Președintelui României poate fi 
prelungit, prin lege organică, în caz de război 
sau de catastrofă.

 79.  Cum este numit Guvernul României?

Președintele României desemnează un 
candidat pentru funcția de prim-ministru 
și numește Guvernul pe baza votului de 
încredere acordat de Parlament.

 80.  Ce știți despre dizolvarea    
 Parlamentului?

Președintele României poate să dizolve 
Parlamentul după consultarea președinților 
celor două Camere și a liderilor grupurilor 
parlamentare, dacă acesta nu a acordat votul 
de încredere pentru formarea Guvernului în 
termen de 60 de zile de la prima solicitare și 
numai după respingerea a cel puțin două 
solicitări de învestitură.

Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 
luni ale mandatului Președintelui României și 
nici în timpul stării de mobilizare, de război, 
de asediu sau de urgență.

 81.  Care sunt atribuțiile Președintelui  
 României în domeniul politicii externe?

Președintele încheie tratate internaţionale în 
numele României, negociate de Guvern, și le 
supune spre ratificare Parlamentului, într-un 
termen rezonabil.

Președintele, la propunerea Guvernului, 
acreditează și recheamă reprezentanţii 
diplomatici ai României și aprobă înfiinţarea, 
desfiinţarea sau schimbarea rangului 
misiunilor diplomatice.

 82.  Care sunt atribuțiile Președintelui  
 României în domeniul apărării?

Președintele României este comandantul 
forţelor armate și îndeplinește funcţia de 
președinte al Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării. El poate declara, cu aprobarea 
prealabilă a Parlamentului, mobilizarea 
parţială sau totală a forţelor armate.

În caz de agresiune armată îndreptată 
împotriva ţării, Președintele României 
ia măsuri pentru respingerea agresiunii 
și le aduce neîntârziat la cunoștinţă 
Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă 
Parlamentul nu se află în sesiune, el se 
convoacă de drept în 24 de ore de la 
declanșarea agresiunii.

 83.  Ce știți despre măsurile excepționale  
 ce pot fi instituite de către Președintele  
 României?

Președintele României instituie, potrivit legii, 
starea de asediu sau starea de urgenţă în 
întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-
teritoriale și solicită Parlamentului 
încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 
5 zile de la luarea acesteia.

 84.  Cine acordă gradele de mareșal, de  
 general și de amiral?

Președintele României acordă gradele de 
mareșal, de general și de amiral.

 85.  Ce știți despre grațierea individuală?

Grațierea individuală este acordată de 
către Președintele României unor anumite 
persoane pentru pedepse definitiv stabilite.

 86.  Cine conferă în România decorații și  
 titluri de onoare?

Președintele României conferă în România 
decorații și titluri de onoare.

 87.  Ce știți despre suspendarea din funcție  
 a Președintelui României?

În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care 
încalcă prevederile Constituţiei, Președintele 
României poate fi suspendat din funcţie de 
Camera Deputaţilor și de Senat, în ședinţă 
comună, cu votul majorităţii deputaţilor 
și senatorilor, după consultarea Curţii 
Constituţionale. Președintele poate da 
Parlamentului explicaţii cu privire la faptele 
ce i se impută. Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o 
treime din numărul deputaţilor și senatorilor 
și dacă este aprobată, în cel mult 30 de 
zile se organizează un referendum pentru 
demiterea Președintelui.
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 88.  Ce știți despre punerea sub acuzare a  
 Președintelui României?

Pentru o fapta de înaltă trădare, Camera 
Deputaţilor și Senatul, în ședinţă comună, 
cu votul a cel puţin două treimi din numărul 
deputaţilor și senatorilor, pot hotărî punerea 
sub acuzare a Președintelui României. De 
la data punerii sub acuzare și până la data 
demiterii Președintele este suspendat de 
drept. Președintele este demis de drept 
la data rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare.

 89.  Când intervine vacanța funcției de  
 Președinte al României?

Vacanţa funcţiei de Președinte al României 
intervine în caz de demisie, de demitere 
din funcţie, de imposibilitate definitivă a 
exercitării atribuţiilor sau de deces. În termen 
de 3 luni de la data la care a intervenit 
vacanţa funcţiei de Președinte al României, 
Guvernul va organiza alegeri pentru un nou 
Președinte.

 90.  Cine asigură interimatul funcției de  
 Președinte al României?

Dacă funcţia de Președinte devine vacantă ori 
dacă Președintele este suspendat din funcţie 
sau dacă se află în imposibilitate temporară 
de a-și exercita atribuţiile, interimatul se 
asigură, în ordine, de președintele Senatului 
sau de președintele Camerei Deputaţilor.

 91.  Rolul și structura Guvernului României.

Guvernul reprezintă puterea executivă. El 
se ocupă de realizarea politicii interne și 
externe a țării și conduce administrația 
publică centrala și locală. Cum face asta? 
Prin ministere, fiecare responsabil de câte 
o tematică – de exemplu educație, externe, 
interne, sănătate, muncă, finanțe etc.

 92.  Care sunt atribuțiile prim-ministrului  
 Guvernului României?

Prim-ministrul conduce Guvernul (uneori i 
se spune „premier”) și tot el este cel care-și 
face echipa, adică numește miniștrii care se 
ocupă de diverse domenii

 93.  Când încetează mandatul Guvernului  
 României?

Mandatul Guvernului României încetează în 
următoarele situații:

• Se constituie un nou Parlament 
ca urmare a validării alegerilor 
parlamentare generale

• Guvernul este demis datorită retragerii 
de către Parlament a încrederii acordate 
sau daca primul-ministru se afla in una 
dintre situațiile prevăzute la articolul 
106, cu excepția revocării (a demisiei, 
a pierderii drepturilor electorale, a stării 
de incompatibilitate, a decesului) ori 
este în imposibilitatea de a-și exercita 
atribuțiile mai mult de 45 de zile.
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 94.  Ce sunt întrebările și interpelările   
 parlamentare?

Deputații și senatorii au dreptul să 
formuleze întrebări sau interpelări cu 
privire la activitatea guvernului și fiecare 
dintre membrii guvernului are obligația să 
răspundă.

 95.  Ce știți despre moțiunea de cenzură?

„Moțiune de cenzură” (așa-zisul vot de 
neîncredere) este un instrument prin care 
Guvernul poate fi demis de Parlament prin 
acest instrument Parlamentul își exprimă 
poziția cu privire la o problema de politică 
internă sau externă ori, după caz, cu privire 
la o problema ce a făcut obiectul unei 
interpelări. Dacă o moțiune de cenzură este 
adoptată, Guvernul nu mai are încrederea 
majorității parlamentare și este demis.

 96.  Ce știți despre angajarea răspunderii  
 Guvernului României?

Guvernul își poate angaja răspunderea în 
fața Parlamentului pe un proiect de lege, 
pe un program de guvernare sau pe o 
declarație politică. E ca atunci când îți 
asumi că faci o chestie și că ești complet 
responsabil de ea. Dacă Guvernul nu face ce 
s-a angajat sau Parlamentul nu are încredere 
că Guvernul se poate angaja la o asemenea 
răspundere, poate să fie revocat din funcție, 
prin adoptarea unei moțiuni de cenzură

 97.  Este permisă organizarea de activități  
 militare sau paramilitare în afara unei  
 autorități statale?

Organizarea de activități militare sau 
paramilitare în afara unei autorități statale 
este interzisă.

 98.  Ce este Consiliul Suprem de Apărare  
 a Țării?

Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
organizează și coordonează unitar activitățile 
care privesc apărarea țării și securitatea 
națională, participarea la menținerea 
securității internaționale și la apărarea 
colectivă în sistemele de alianță militară, 
precum și la acțiuni de menținere sau de 
restabilire a păcii.

 99.  Ce este consiliul județean?

Consiliul județean este autoritatea 
administrației publice pentru coordonarea 
activității consiliilor comunale și orășenești, 
în vederea realizării serviciilor publice de 
interes județean.

 100. Ce este prefectul?

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe 
plan local și conduce serviciile publice din 
unitățile administrativ-teritoriale.

 101. Care este statutul judecătorilor?

Judecătorii numiți de Președintele României 
sunt inamovibili, în condițiile legii, adică pot 
fi mutaţi prin transfer, delegare, detașare 
sau promovare, numai cu acordul lor, și 
pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în 
condiţiile prevăzute de lege.

 102. Ce știți despre instanțele judecătorești?

Instanțele judecătorești realizează justiția 
Justiția se înfăptuiește în numele legii.

Justiția este unică, imparțială și egală pentru 
toți. Judecătorii sunt independenți și se 
supun numai legii.

103. Este permisă în România înființarea de  
 instanțe extraordinare?

Este interzisă înființarea de instanțe 
extraordinare.
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 104. Ce știți despre folosirea limbii materne  
 și a interpretului în justiție?

Procedura judiciară se desfășoară în limba 
română.
Cetățenii români aparținând minorităților 
naționale au dreptul să se exprime în limba 
maternă în fața instanțelor de judecată, în 
condițiile legii organice.
Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg 
sau nu vorbesc limba română au dreptul de 
a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin 
interpret;

 105. Ce este Ministerul Public?

Ministerul Public este o instituție care 
reprezinta interesele generale ale societății. 
Ministerul Public apără ordinea de drept, 
precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

 106. Care este statutul procurorilor?

Procurorii își desfășoară activitatea potrivit 
principiului legalității, al imparțialității 
și al controlului ierarhic, sub autoritatea 
ministrului justiției. Funcția de procuror este 
incompatibilă cu orice altă funcție publică 
sau privată, cu excepția funcțiilor didactice 
din învățământul superior.

 107.  Cine face parte din Consiliul Superior al  
 Magistraturii?

Consiliul Superior al Magistraturii este 
alcătuit din 19 membri, din care:

a. 14 sunt aleși în adunările generale ale 
magistraților și validați de Senat; 9 
judecători și 5 procurori;

b. 2 reprezentanți ai societătății civile, 
aleși de Senat;

c. Ministrul Justiției, președintele Înaltei 
Curți de Casație și Justiție și procurorul 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție.

 108. Care este rolul Consiliului Superior al  
 Magistraturii?

Consiliul Superior al Magistraturii este 
garantul independenței justiției.

 109. Ce știți despre economia României?

Economia României este economie de piață, 
bazată pe libera inițiativă și concurentă.

 110. Ce știți despre proprietatea publică?

Proprietatea publică este garantată și ocrotită 
prin lege și aparține statului sau unităților 
administrativ-teritoriale. Bogățiile de interes 
public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu 
potențial energetic valorificabil, de interes 
național, plajele, marea teritorială, precum 
și alte bunuri stabilite de legea organică, fac 
obiectul exclusiv al proprietății publice.

 111. Ce știți despre bugetul public național?

Bugetul public național cuprinde bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și 
bugetele locale ale comunelor, ale orașelor 
și ale județelor.

 112. Care este rolul Curții de Conturi?

Curtea de Conturi exercita controlul asupra 
modului de formare, de administrare și de 
întrebuințare a resurselor financiare ale 
statului și ale sectorului public.
La cererea Camerei Deputaților sau a 
Senatului, Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a resurselor publice și 
raportează despre cele constatate.

 113. Ce este Curtea Constituțională?

Curtea Constituțională este garantul 
supremației Constituției.

 114. Care este componența  
 Curții Constituționale?

Curtea Constituțională se compune din 
nouă judecători, numiți pentru un mandat 
de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau 
înnoit. Trei judecători sunt numiți de 
Camera Deputaților, trei de Senat și trei de 
Președintele României.

 115. Ce condiții trebuie să îndeplinească  
 pentru numire judecătorii Curții   
 Constituționale?

Judecătorii Curții Constituționale trebuie 
să aibă pregătire juridică superioară, înaltă 
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competența profesională și o vechime de 
cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în 
învățământul juridic superior.

 116. Care sunt atribuțiile  
 Curții Constituționale?

Curtea Constituțională are următoarele 
atribuții:

a. se pronunță asupra constituționalității 
legilor,

b. se pronunță asupra constituționalității 
tratatelor sau altor acorduri 
internaționale

c. se pronunță asupra constituționalității 
regulamentelor Parlamentului

d. hotărăște asupra excepțiilor de 
neconstituționalitate privind legile și 
ordonanțele,

e. soluționează conflictele juridice 
de natura constituționala dintre 
autoritățile publice

f. veghează la respectarea procedurii 
pentru alegerea Președintelui 
României

 117. Ce știți despre deciziile Curții   
 Constituționale?

Deciziile Curții Constituționale se publică 
în Monitorul Oficial al României. De la data 
publicării, deciziile sunt general obligatorii și 
au putere numai pentru viitor.

Dispozițiile din legile și ordonanțele în 
vigoare, precum și cele din regulamente, 
constatate ca fiind neconstituționale, își 
încetează efectele juridice la 45 de zile de 
la publicarea deciziei Curții Constituționale.

 118. Ce știți despre inițiativa revizuirii   
 Constituției României?

Revizuirea Constituției poate fi inițiată 
de Președintele României la propunerea 
Guvernului, de cel puțin o pătrime din 
numărul deputaților sau al senatorilor, 
precum și de cel puțin 500 .000 de cetățeni 
cu drept de vot.

 119. Ce știți despre procedura de revizuire a  
 Constituției României?

Proiectul sau propunerea de revizuire 
trebuie adoptată de Camera Deputaților 
și de Senat, cu o majoritate de cel puțin 
două treimi din numărul membrilor fiecărei 
Camere. Revizuirea este definitivă după 
aprobarea ei prin referendum, organizat 
în cel mult 30 de zile de la data adoptării 
proiectului sau a propunerii de revizuire.

 120.  Care sunt limitele revizuirii Constituției  
 României?

(1) Dispozițiile prezenței Constituții privind 
caracterul național, independent, unitar 
și indivizibil al statului român, formă 
republicană de guvernământ, integritatea 
teritoriului, independentă justiției, 
pluralismul politic și limba oficială nu pot 
forma obiectul revizuirii.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută dacă 
are ca rezultat suprimarea drepturilor și a 
libertăților fundamentale ale cetățenilor sau 
a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata 
stării de asediu sau a stării de urgență și nici 
în timp de război.
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CULTURA ROMÂNEASCĂ

Partea referitoare la cultură cuprinde toate 
aspectele legate de tradiție, religie și știință, pe 
care românii le-au creat și dezvoltat în timp. 
Această parte nu cuprinde doar informații despre 
obiceiuri și sărbători, ci și despre personalități 
(actori, scriitori, oameni de cultură, oameni de 
știință) care au contribuit la cultura română. Din 
acest motiv trebuie să înveți despre rolul acestora, 
în diferite perioade istorice.

Multe dintre răspunsuri deja le cunoști, având 
în vedere ca ai locuit în România mai mulți ani 
și sigur ai auzit despre ele. Altele însă, nu sunt 
atât de comune. De exemplu, cu siguranță știi ce 
sărbătoresc românii în luna decembrie, însă este 
posibil să nu știi cine a fost Spiru Haret. Din acest 
motiv, este important să te pregătești și pentru 
partea de cultură.

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 5.  Cine a fost Ion Neculce?

Ion Neculce a fost un cronicar (persoană care 
scrie despre evenimente istorice sau sociale) 
din Moldova, care a ocupat mai multe 
funcții importante în perioada lui domniei 
lui Dimitrie Cantemir. Cea mai importantă 
lucrare este Letopisețul Țării Moldovei.

 12.  Cine a fost Mihai Eminescu.

Mihai Eminescu este considerat cel mai 
mare poet din istoria românilor. În afara de 
poezii romantice, a scris și numeroase lucrări 
istorice, ca de exemplu Cele 5 scrisori, în care 
descrie luptele dintre români și turci.

Chipul său este tipărit pe bancnota de 500 
de lei.
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 13.  Enumerați trei poezii ale lui Mihai   
 Eminescu.

Lacul, Floare Albastră, Luceafărul

 17.  Enumerați două piese de teatru scrise  
 de Ion Luca Caragiale.

O scrisoare pierdută, Domnul Goe

 24.  Primul film românesc.

Independența României (1912)

 25.  Scriitori români din secolul XX.

Mircea Eliade, Ion Barbu, Emil Cioran

 28.  Enumerați două opere ale lui   
 Constantin Brâncuși.

Coloana infinitului, Masa Tăcerii

 29.  Cine a fost Henri Coandă?

Henri Coandă a fost un academician, 
inginer român în domeniul aeronauticii și 
inventator român. A contribuit semnificativ 
la dezvoltarea tehnica a aviației, considerat 
printre primii oameni de știință care a 
experimentat motorul cu reacție.

 34.  Care este cel mai important   
 compozitor român?

George Enescu

 45.  Numiți trei muzee din București.

Muzeul Satului, Muzeul de istorie, Muzeul 
Țăranului Român

 50.  Cine e fost Liviu Ciulei?

Liviu Ciulei a fost un important regizor, actor, 
scenograf și arhitect român.

 55.  Ce știți despre Herta Muller?

Herta Muller este o scriitoare română de 
origine germană, care în 2009 a primit 
Premiul Nobel pentru literatură.

 59.  Enumerați trei sărbători legale.

1 Mai, 1 Decembrie, 24 Ianuarie

 67.  Obiceiuri și tradiții de Crăciun.

De Crăciun, românii sărbătoresc Nașterea 
Domnului. Cu ocazia acestei sărbători se 
împodobește bradul. Tradiția spune că 
Moș Crăciun va aduce cadouri celor care în 
timpul anului au fost cuminți. De asemenea, 
de Crăciun, familia se întâlnește pentru a 
lua împreună masa tradițională, unde se 
servește cozonac, șorici, sarmale și cârnați.

 70.  Ce sărbătoare legală este pe data de  
 1 Mai?

Pe data de 1 Mai se sărbătorește Ziua 
Internațională a Muncii.

 72.  Ce sărbători legale sunt în  
 1 și 2 ianuarie?

Anul Nou

 76.  Care este Ziua Națională a României?

1 Decembrie, Ziua Marii Uniri din 1918

 80.  Numiți trei sportivi români de renume  
 internațional.

Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Simona 
Halep

Mămăliga, ciorbă de burtă, sarmale, bulz 
ciobănesc

 96.  Două situri culturale din România   
înscrise în patrimoniul mondial UNESCO.

Roșia Montana, Cetatea Sarmizegetusa Regia

 109. Explicați expresia: „A călca pe bec”

Expresia înseamnă a face o greșeală mare, de 
multe ori fără să-ți dai seama
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VALORI EUROPENE

În afara de cele patru mari părți ale examenului 
(Istorie, Geografie, Cultură și Constituție), trebuie 
să mai știi și cele șase valori europene, comune 
pentru toate statele membre ale Uniunii 
Europene. Acestea sunt:

1. Demnitatea – demnitatea umană, dreptul 
la viaţă, dreptul la integritatea persoanei, 
interzicerea torturii, a tratamentelor 
degradante, a sclaviei și a muncii forţate

2. Libertăţi – dreptul la libertate și securitate, 
respectul pentru viaţa privată și viaţa de 
familie, protecţia datelor personale, dreptul 
la căsătorie și întemeierea unei familii, 
dreptul la gândire, conștiinţă și religie, 
libertatea de expresie și informare, libertatea 
de asociere, libertatea artelor și știinţelor, 
dreptul la educaţie, dreptul de a alege 
ocupaţia și dreptul de a muncii, libertatea 
de a avea o afacere, dreptul de proprietate, 
dreptul la azil, protecţia împotriva expulzării 
și extrădării

3. Egalitatea – egalitatea în faţa legii, 
nediscriminarea, diversitatea culturală, 
religioasă și lingvistică, egalitatea între 
bărbaţi și femei, drepturile copiilor, drepturile 

bătrânilor, integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi

4. Solidaritatea – dreptul muncitorilor la 
informare și consultare, dreptul la grevă, 
acces la serviciile de plasament, protecţia 
în eventualitatea concedierii nejustificate, 
condiţii corecte de muncă, interzicerea 
muncii copiilor, protecţia vieţii familiale și 
profesionale, securitate socială și asistenţă 
socială, îngrijire medicală, acces la servicii, 
protecţia mediului, protecţia consumatorului

5. Drepturi cetăţenești – dreptul de a vota 
și candida la alegerile pentru Parlamentul 
European, dreptul de a vota și a candida 
la alegerile locale, dreptul la o bună 
administrare, accesul la documente, avocatul 
poporului, dreptul la petiţie, dreptul la 
libertatea de mișcare și rezidenţă, protecţia 
diplomatică și consulară

6. Justiţie – dreptul la un proces corect, 
prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare, 
principiile egalităţii și proporţionalităţii 
între vinovăţie și pedeapsă, dreptul de a 
nu fi pedepsit de două ori pentru aceeași 
infracţiune
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Mituri cu privire la obţinerea 
cetăţeniei
Uneori, putem intra în contact cu multe informații 
exagerate sau chiar greșite despre procedura 
de obţinere a cetăţeniei române. Noi le numim 
MITURI. În cele ce urmează, vom încerca să vă 

dăm informații concrete, care să vă ajute în 
procesul de învățare.

Cele mai frecvente mituri:

A. ,,DACĂ NU ȘTII PERFECT GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, NU POȚI TRECE 
DE INTERVIU”

Cunoașterea limbii române este foarte 
importantă pentru integrarea în România în 
general, nu doar pentru obținerea cetățeniei 

române. Cu cât știi mai bine limba română, cu atât 
ai mai multe șanse să treci cu succes de interviu.

B. ,,INTERVIUL ESTE FOARTE GREU, APROAPE IMPOSIBIL DE TRECUT”

În ansamblu, dificultatea interviului este direct 
legată de câte informații ai reușit să asimilezi. O 
persoană care timp de 6 luni a învățat 1-2 ore 
pe zi va considera interviul mai ușor decât o 
persoană care a învățat 2 ore pe zi în ultimele 
două săptămâni dinaintea interviului.

Nivelul de cunoștințe pe care Comisia se așteaptă 
să îl ai la istorie, geografie și cultura este cel al 
unui elev care a terminat clasa a 8-a (de regula, la 
vârsta de 14 – 15 ani).

C. ,,NICI ROMÂNII NU ȘTIU RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRI (PENTRU CĂ NU 
AU ÎNVĂȚAT AȘA CEVA LA ȘCOALĂ)”

Majoritatea lucrurilor pe care trebuie să le înveți 
au fost predate la școală tuturor copiilor care au 
terminat învățământul obligatoriu. Chiar daca 
mulți oameni nu mai știu aceste răspunsuri în 

momentul de față, cu siguranța le-au auzit la un 
moment dat. La început, pare mult de învățat, 
însă cu timp și răbdare, nu este imposibil.

D. ,,DACĂ NU AI UN AVOCAT ANGAJAT CA SĂ TE AJUTE, NU AI ȘANSE SĂ 
OBȚII CETĂȚENIA ROMÂNĂ”

Angajarea unui avocat în vederea depunerii 
dosarului de cetățenie este opțională și nu este 
cu adevărat necesară.

Un avocat te poate consilia în etapa de realizare a 
dosarului (prin reprezentarea la anumite instituții 

în vederea obținerii unor documente, în numele 
tău) și pentru depunerea sa, însă nu te poate 
asista la interviu.

La interviu trebuie să dovedești că te-ai pregătit 
și că ai cunoștințele necesare.
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E. „TREBUIE SĂ PLĂTESC PENTRU CA CINEVA SĂ ÎMI PREDEA SAU SĂ ÎMI 
OFERE «DE-A GATA» MATERIALE DE PREGĂTIRE”

Știm că există diferite opțiuni, inclusiv persoane 
și companii care solicită sume importante pentru 
a vă pregăti sau a vă oferi materiale de studiu. 
Există și variante gratuite de cursuri, realizate de 
diferite organizații. Din punctul nostru de vedere, 
plata unei sume de bani nu garantează faptul 
că veți beneficia de un curs „mai bun” faţă de 
opţiunile gratuite.

Alegerea este a dumneavoastră, însă niciun 
material sau curs nu poate garanta succesul. In 
schimb, o pregătire atentă din partea dvs, prin 
studierea bibliografiei și a acestor modele de 
întrebări disponibile în Ghid și pe pagina web a 
ANC, cu siguranţă vă vor crește șansele de reușită.

Și nu uitaţi, prezentul ghid, elaborat de CNRR, 
este oferit exclusiv gratuit, oricărei persoane 
interesate, în format fizic (tipărit) și electronic.

F. ,,COMISIA ÎNCEARCĂ SĂ TE ÎNCURCE CA SĂ NU ÎȚI DEA CETĂȚENIA”

În cadrul interviului, comisia îți poate adresa 
întrebări de completare, însă acestea te pot 
ajuta să îți aduci aminte anumite informații. 
Cu toate că poate te vei simi intimidat 
să stai singur în fața unui grup de 6-7 
examinatori, încearcă să îți păstrezi calmul 
și să te concentrezi, pentru a oferi cele mai 
bune răspunsuri la întrebările adresate.

Dacă te simți confuz și ai nevoie de ajutor 
în pregătirea pentru interviul de obținere a 
cetățeniei române, ține minte că există mii de 
persoane care, în fiecare an, trec prin acest proces 
și obțin cetățenia română.

Învață și ai încredere că vei reuși! Mult 
succes!
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Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) şi în. Răspunderea pentru 
conținutul acestei publicații revine echipei Consiliului Naţional Român pentru Refugiaţi, fără a reflecta în mod necesar 
punctul de vedere al UNHCR.

DATE DE CONTACT

Autoritatea Națională pentru Cetățenie

Adresă: București – Sector 3, Str. Smârdan, nr. 3, 
Cod poștal 030071

Tel.: + 4021 201 93 55

Fax: + 4021 315 35 43

Email: cetatenie@just.ro

http://cetatenie.just.ro/

UNHCR Romania

Adresă: București – Sector 1, Bd. Primaverii 48A, 
Cod poștal 011975

Tel.: + 4021 201 7872 / 73

Fax: + 4021 210 1594

E-mail: rombu@unhcr.org

www.unhcr.org/ro

Consiliul Național Român pentru Refugiați 
(CNRR)

Adresă: București – Sector 2, Str. Viesparilor  
nr. 19, Cod poștal 020641

Tel.: +4 021 312 62 10

Fax: + 4 031 405 02 76

E-mail: ofice@cnrr.ro

www.cnrr.ro


