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RĂSPUNDERE substantiv feminin: Obligația de a da seamă, de a răspunde (moral, material, juridic etc.) 

de îndeplinirea ori de neîndeplinirea unor acțiuni, sarcini etc.; 2. a da socoteală pentru 

faptele sale;   3. atitudine responsabilă  față de obligațiile proprii; 4. obligația de a răs-

punde în cazul comiterii unor fapte neconforme  cu regulile de drept de către o persoana 

fizica sau o persoana juridica; 

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998; 

Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002;  

Surse fotografii:  FreeDigitalPhotos.net 



 

 

 Societatea în întregul ei, ca şi 
fiecare individ care intră în compunerea 
ei, simt nevoia de ordine şi siguranţă. 
Această nevoie este satisfăcută prin 
respectarea normelor morale, religioa-
se, politice, juridice, pe baza cărora se 
realizează convieţuirea socială. Orice 
abatere de la aceste norme atrage după 
sine o răspundere corespunzătoare. 

 Conceptul de răspundere de-
semnează o reacţie de reprimare,  veni-
tă din partea societăţii, faţă de o anumi-
tă acţiune umană, imputabilă, în princi-
pal individului. Sensul frecvent atribuit 
noţiunii de răspundere, indiferent de 
forma sub care se manifestă aceasta, 
este acea obligaţie de a suporta conse-
cinţele nerespectării acestor reguli de 
conduită, obligație ce revine autorului 
faptei neconforme acestor reguli şi care 
poartă întotdeauna amprenta dezapro-
bării sociale.  

 Din punct de vedere lingvistic 
răspunderea este conștientizarea de 
către un individ a datoriei sale in faţa 
societăţii, unei colectivităţi de oameni, 
înțelegerea sensului si însemnătăţii 

comportamentului său. 

 Dacă răspunderea  morală intervine 
atunci când nu s-a făcut un bine, răs-
punderea juridică intervine când s-a 
făcut ceva rău şi fapta dăunează cuiva.  

În cazul răspunderii morale, stabilirea 
răspunderii se realizează în forul lăun-
tric al făptașului sau prin dezaprobarea 
faptei din partea celor din jurul său.  

 Răspunderea juridică este un 
complex de drepturi şi obligaţii conexe 
care potrivit legii se nasc  ca urmare a  
săvârșirii unor fapte neconforme şi care 
constituie cadrul de realizare a con-
strângerii de stat, prin aplicarea sancţiu-
nilor juridice în scopul stabilităţii raportu-
rilor sociale şi a îndrumării membrilor 
societăţii în spiritul respectării ordinii de 
drept. 

 Răspunderea are un deosebit 
efect educativ, atât pentru individul tras 
la răspundere cât şi pentru colectivitate. 
Prin realizarea răspunderii se urmăreşte 
îndreptarea în viitor a autorului faptei 
neconforme.  

 

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 

 O dimineață grăbită şi un “domn 

tată” care îşi duce copilul la şcoală.  Fiind 

foarte grăbit pentru a nu-şi duce copilul prea 

târziu  după începerea orelor,             

“domnul tată“ alege să încalce regulile de 

circulație şi traversează împreună cu fiul său 

pe culoarea roşie a semaforului. 

 Mai târziu, după finalizarea progra-

mului, în drumul spre casă, copilul îşi în-

deamnă colegii să traverseze  pe culoarea 

roşie a semaforului, întrucât, tatăl său aşa l-a 

învățat şi nu s-a întâmplat nimic grav.  

 În momentul în care copiii traver-

sau, o maşină se îndrepta cu viteză spre ei.  

 Din fericire, maşina a frânat la 

timp, iar copiii au scăpat cu o mare sperietu-

ră  şi o bună învățătură. 

 În luna mai a anului 200X, Consiliul 

Local al Comunei de Sus hotărăşte mărirea 

impozitului pe locuințe cu 10%, cu scopul de a 

achiziționa echipamente IT pentru  cei 10  

funcționari publici ai Consiliului. Deşi conşti-

ent că pentru aprobarea acestei hotărâri de 

mărire a impozitului  este necesară  organiza-

rea unei întâlniri  pentru dezbaterea hotărârii, 

acesta alege să încalce dispozițiile legale. 

Astfel, se hotărăşte impunerea  Hotărârii 

Consiliului Local.  

 Din fericire, o dată puşi în fața aces-

tei situații, cetățenii Comunei de Sus se hotă-

răsc să conteste Hotărârea. Drept  consecință, 

pentru a nu se repeta aceste fapte neconfor-

me, membrii Consiliului Local au răspuns 

potrivit legii pentru săvârşirea faptelor, atât în 

fața legii, cât şi în fața cetățenilor. 

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! 


