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Democrație substantiv feminin 1. Formă de organizare și de conducere politică a societății, care proclamă 

suveranitatea poporului. 2. Formă de guvernare a statului, bazată pe separația puterilor și pe 

votul universal. 3. Stat căruia îi este proprie o astfel de organizare. 4. Metodă de conducere a 

unui colectiv, care asigură participarea tuturor membrilor la luarea deciziilor importante. 
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 În general, democraţia este de-
finită ca o formă de guvernare în care 
toţi cetăţenii adulţi au un cuvânt de spus 
în deciziile care le afectează viaţa. Ide-
al, asta ar însemna ca toţi să participe 
în mod egal la luarea deciziilor politice. 
Cum asta ar însemna însă ca procesul 
politic să fie unul extrem de greoi, în 
practică cetăţenii îsi aleg reprezentanţi 
(deputaţi, senatori, preşedinte) care să 
ia aceste decizii, reprezentanţi care se 
presupune că exprimă voinţa populaţiei. 
Democraţia îşi are originile în Grecia 
Antică, ale cărei oraşe-state erau guver-
nate prin sisteme de guvernare demo-
cratică timpurii. În Atena, de exemplu, 
exista o democraţie directă limitată.  
Conceptul de democraţie reprezentativă 
a apărut în Europa medievală, continu-
ând să se dezvolte în timpul Renaşterii 
şi a revoluţiilor franceză şi americană.  

 Democraţia este cea mai răs-
pândită formă de guvernare de pe glob, 
fiind uneori numită “ultima formă de gu-
vernare”. Deseori, democraţia este con-
fundată cu republica, unele definiţii ale 
acesteia din urmă considerând-o a fi o 
formă de democraţiei, pe când altele o 

consideră a fi un concept complet sepa-
rat.  

În principiu, democraţia poate fi de mai 
multe tipuri: democraţie directă, demo-
craţie reprezentativă, democraţia parla-
mentară, democraţia prezidenţială, de-
mocraţia semi-prezidenţială, democraţia 
liberală, democraţia constituţională, de-
mocraţia inclusivistă, democraţia partici-
pativă, democraţia socialistă, democra-
ţia anarhistă, democraţia consensuală, 
democraţia cosmopolitană şi democra-
ţie hibridă. 

 Bineînţeles, democraţia nu este 
un sistem politic perfect. Ea este supu-
să riscurilor corupţiei, ca orice alt sistem 
de guvernare, în special mita şi corupţia 
electorală.  

 Spre deosebire de alte sisteme 
de guvernare, ea are însă avantajul că 
permite ca guvernele lipsite de populari-
tate să fie înlocuite cu altele care să 
reprezinte mai bine interesele cetăţeni-
lor, că – cel puţin în teorie – averea este 
distribuită în mod egal tuturor, şi că vo-
cile populaţiei se pot face auzite şi do-
rinţele acestora se pot îndeplini. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoriile săptămânii 

Într-o zi, familia X se văzu pusă în fața unei decizii 

importante. Tatăl a primit o ofertă de muncă des-

tul de atrăgătoare, dar care ar fi însemnat ca toată 

familia să se mute în alt oraș. După cum aveau 

obiceiul atunci când trebuia luată o decizie ce 

afecta toată familia, toți membrii familiei – tatăl, 

mama și cei doi copii – s-au întrunit într-un consi-

liu de familie. Tatăl a explicat cum stăteau lucruri-

le, iar problema a fost supusă votului. Fiecare a 

scris pe o bucățică de hârtie dacă era sau nu de 

acord cu mutarea, apoi a împăturit și pus bilețelul 

într-o pălărie.  

 

După ce toată lumea a votat, voturile au fost nu-

mărate, iar rezultatul comunicat tuturor. Cum 

majoritatea membrilor familiei erau împotriva 

mutării, tatăl a refuzat oferta nouă de muncă, 

rămânând cu serviciul vechi. 

În comuna Y era timpul să fie ales un nou primar. Ve-

chiul primar, primarul Z, voia neapărat să fie reales. El 

nu era însă foarte iubit de cetățeni, în timp ce rivalul 

său, candidatul S, se bucura de o mare popularitate 

printre votanți. Ştiind asta, primarul Z începu o campa-

nie agresivă, în care utiliză toate mijloacele disponibile 

pentru a-și denigra adversarul și a convinge votanții că 

doar el merita să fie ales. Pentru a-și asigura victoria, el 

a încercat chiar să mituiască oamenii, oferindu-le pungi 

cu cadouri pentru a-l vota. Când a venit însă momentul 

ca cetățenii comunei să voteze, primarul Z a constatat 

că tacticile sale nu funcționaseră, oamenii nelăsându-se 

păcăliți. În disperare de cauză, când era clar că nu va 

câștiga, el a încercat să fraudeze numărătoarea voturi-

lor. A fost însă prins de către observatorii oficiali ai 

numărătorii, care au anunțat autoritățile. Drept urmare, 

candidatul S a câștigat alegerile și a devenit noul primar 

al comunei, iar fostul primar Z a ajuns să răspundă în 

fața legii pentru faptele sale. 

Orice asemănare între cele două istorioare nu este întâmplătoare. Dacă le găsiți, înseamnă că vă 

pasă! Scrieți-ne și vom încerca să facem ceva ÎMPREUNĂ! 


