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Advocacy = influenţarea deciziilor de adoptare a politicilor publice şi de alocare a resurselor în cadrul 

sistemelor şi instituţiilor politice, economice şi sociale de către un grup de indivizi. 

 

Lobby = procesul de construire şi menţinere a relaţiilor cu legislatorii şi administraţia în scopul influenţă-

rii legilor şi politicilor formulate sau implementate de aceştia.    
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 Advocacy” este denumirea dată 
unui proces politic efectuat de către un 
individ sau de către un grup de indivizi 
care are ca scop influenţarea deciziilor 
de adoptare a politicilor publice şi de 
alocare a resurselor în cadrul sistemelor 
şi instituţiilor politice, economice şi soci-
ale. Activităţile de advocacy pot avea 
motive morale, etice sau religioase, sau 
pot fi motivate pus şi simplu de proteja-
rea unor bunuri de interes public. Activi-
tăţile de advocacy includ, printre altele, 
campanii mass-media, discursuri şi dez-
bateri publice, şi cercetări şi sondaje pe 
anumite teme. Activitatea grupurilor de 
advocacy nu este limitată la influenţarea 
deciziilor şi politicilor din ţara de origine 
- organizaţii precum World Advocacy şi 
Advocacy Institute se ocupă cu activităţi 
de advocacy la nivel transnaţional şi 
internaţional. 

 “Lobby” este denumirea dată 
unei forme de advocacy în care persoa-
na sau grupul de lobby intră în contact 
direct cu legiuitorii pentru a influenţa 
poziţia acestora în legătură cu diverse 
chestiuni importante (lobby direct) sau 
face apel la opinia publică pentru a lua 
atitudine în faţa organelor legislative cu 
privire la un anume subiect (grassroots 
lobbying). Din cauza potenţialului de 
corupţie inerent activităţilor de lobby, 
majoritatea guvernelor limitează activi-
tăţile grupurilor organizate de lobby prin 
intermediul legii. În general, lobby-ul nu 
este privit cu ochi foarte buni, existând 
teama ca grupurile de lobby, în special 

cele bine finanţate, să influenţeze situa-
ţiile în favoarea celor ce au mai mult de 
câştigat (în special financiar) de pe ur-
ma acestora şi nu în favoarea celor ce 
au dreptate din punct de vedere moral. 
De altfel, există chiar şi persoane care 
practică lobby profesionist, desfăşurând 
activităţi de lobby în sprijinul intereselor 
persoanelor sau organizaţiilor care le 
angajează. 

 Nu putem vorbi despre 
advocacy şi lobby fără a şti înţelesul 
anumitor termeni. De exemplu, un susţi-
nător (“advocate”) este o persoană au-
torizată sau desemnată să vorbească în 
favoarea cuiva în cadrul unui proces 
legal. Un grup de advocacy, în schimb, 
este o adunare organizată de indivizi 
care încearcă să influenţeze deciziile 
politice şi politicile publice fără a fi aleşi 
într-o funcţie publică. 

 Advocacy-ul, şi prin extensie 
lobby-ul, este utilizat în mai multe con-
texte: juridic, politic, social, şi de incluzi-
une socială. Diferenţa esenţială dintre 
advocacy şi lobby este că lobby-ul con-
stă în discuţii directe cu decidenţii, pe 
când advocacy-ul constă doar în influ-
enţarea indirectă acestora, fără a se 
ajunge vreodată la vreun dialog cu 
aceştia. Astfel, lobby-ul afectează direct 
rezultatele legislative şi electorale, pe 
când advocacy-ul propune mai degrabă 
soluţii pentru probleme în loc de iniţiati-
ve legislative.   

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Să nu-ţi fie niciodată frică să îţi ridici vocea pentru 

onestitate şi adevăr şi compasiune faţă de nedrep-

tate şi minciună şi lăcomie. Dacă oamenii din toată 

lumea ar face acest lucru, ar schimba lu-

mea.” (William Faulkner)  


