
Merită să mergi

să votezi!

Posibilităţi civile și politice de a participa la 
viaţa politică pentru cetăţenii UE în Austria
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Puteţi și ar trebui să participaţi 
la viaţa politică!

Participarea este un principiu de bază al democraţiei. 
Participarea la viaţa politică înseamnă implicarea ca 
persoană care dintr-un motiv sau altul trăiește 
în Austria, în activitatea de modelare a mediului 
personal, social și politic în care trăiește.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 populaţia totală a Austriei 
este de 8.700.471 de persoane. Circa 7,2% dintre acestea au cetă-
ţenia unui stat al UE (incl. a Spaţiului economic european și a El-
veţiei). Circa 6,9% dintre aceste persoane au peste 16 ani.

Aparţineţi unei grupe de cetăţeni UE în Austria? Atunci aveţi 
dreptul de a participa la viaţa politică din Austria și ar trebui 
să faceţi acest lucru.

Posibilităţi de a participa la viaţa politică se găsesc pe mai 
multe nivele, de exemplu în domeniile:

- Alegeri comunale și la nivel european
- Alegeri ale Camerei pentru muncitori și angajaţi 
 (Arbeiterkammer)
- Alegeri pentru consilierii sindicali și consilierii confidenţiali 
 ai tineretului în companii
- Alegeri pentru reprezentanţii personalului din domeniul public
- Alegeri ale Uniunii studenţilor 
- Acţiuni de participarea civică a cetăţenilor, iniţiative și 
 asociaţii ale cetăţenilor

Folosiţi-vă de 
drepturile Dvs. 
de cetăţean al 
UE în Austria, 
participaţi la 
reînnoirea 
vieţii politice, 
implicaţi-vă!
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Cetăţeni ai UE în Austria – Informaţii referitoare la 
dreptul de reședinţă

Cetăţeni ai UE (inclusiv ai Islandei, Liechtenstein, 
Norvegiei și Elveţieu) se bucură de privilegiul eliberării 
de dreptul de a solicita viză de ședere și au dreptul 
de reședinţă în Austria pentru o perioadă de trei luni. 
Acest drept este garantat indiferent de exercitarea 
unei activităţi economice. Cetăţenii UE au dreptul con-
form legilor europene la o perioadă de reședinţă mai 
lungă de trei luni în cazul în care:

sunt anganjaţi/angajate în câmpul muncii sau sunt intreprinzători 
independenţi în Austria 

posedă pentru ei și pentru familia lor un venit lunar și asigurări de 
sănătate care le pot permite o ședere în Austria fără a necesita 
solicitaterea unor ajutoare sociale sau compensaţii sociale din 
partea statului austriac sau

motivul principal al șederii lor în Austria îl reprezintă o școlarizare 
inclusiv o perfecţionare profesională într-o școală publică, într-o  
școală privată acreditată sau în cadrul unei alte organizaţii de în-
văţământ și care posedă pentru ei și pentru familia lor un venit 
lunar și asigurări de sănătate suficiente.

Toate persoanele care rămân o perioadă de timp în Austria trebu-
ie să-și înregistreze domiciliul din Austria, conform Legii de înre-
gistrare a domiciliului. Conform acestei legi, toate persoanele care 
își iau un domiciliu sau care renunţă la un domiciliu trebuie să în-
registreze luarea acestuia sau renunţarea la acesta la Oficiul de 
înregistrări locale corespunzător. 

Cetăţenii și cetăţenele UE care au dreptul conform legilor europe-
ne la o perioadă de reședinţă mai lungă de trei luni, pot primi la 
cerere un document care autentifică dreptul de reședinţă, așa nu-
mitul „Certificatul de înregistrare al reședinţei“. Cererea de elibe-
rare a unui astfel de certificat trebuie făcută în timp de cel puţin 
patru luni de la sosirea în Austria. 

După expirarea unei perioade de reședinţă neîntreruptă de cinci 
ani în Austria, la cerere, se poate solicita eliberarea unui „Certificat 
de reședinţă nelimitată“. 

Surse/informaţii detailate: www.help.gv.at

d r e p t  d e  r e ș e d i n ţ ă d r e p t  d e  r e ș e d i n ţ ă
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„Pot ajuta astăzi și rămân astfel în contact cu 
alte asociaţii și organizaţii. Acest lucru este 
foarte important pentru mine.“

Am înfiinţat 
această asociaţie 
pentru că era 
necesar acest lucru.
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Angela Peschir. Cetăţeancă română, trăiește în 
Graz din 2003. Lucrează ca și conducătoare de 
proiect în asociaţia înfiinţată de către ea, „Das 
österreichisch rumänische Kulturzentrum 
Graz-Aripile Sperantei“.

p ă r e r i 
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Iniţiativele private 
au pentru mine  
o mare relevanţă 
socială.
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„Fără implicarea cetăţenilor interesaţi politic și 
angajaţi în viaţa publică aceasta va fi preluată 
într-un scurt timp de puteri care nu acţionează în 
interesul cetăţenilor. Aceste puteri s-ar gândi 
doar la profit sau câștig personal.“

Wolfgang Schühly. Cetăţean 
german, trăiește în Graz din 2003. 
Căsătorit cu o cetăţeancă american-
că, are o fiică. Lucrează ca asistent 
universitar. 

p ă r e r i 
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„Sunt un tip de genul care mai mult observă, dar îmi dau 
seama odată cu trecerea timpului că doresc tot mai mult 
să mă implic, pentru că nu sunt mulţumită cu status quo-ul.“

Să stai numai 
la margine și să 
observi nu mai 
este de ajuns în 
zilele noastre.

Kirsten Ives. Cetăţeancă de naţionalitate 
engleză, trăiește în Graz din 1994. 
Căsătorită cu un cetăţean austriac, doi 
copii. Lucrează ca Brand Consultant.
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Cetăţeni ai UE în Austria – posibilităţi de implicare în 
viaţa politică

Posibilităţi de implicare în viaţa politică pentru cetăţeni ai 
UE care nu posedă cetăţenia austriacă există de exempu 
în următoarele domenii:

Implicare politică la împlinirea a 16 ani (respectiv 18 ani 
la dreptul pasiv de vot) la data susţinerii alegerilor:

a) aveţi dreptul de votatare activ sau pasiv  din 5 în 5 ani  
pentru Parlamentul european. Aceasta înseamnă nu numai 
că aveţi drept de vot dar că puteţi chiar să și candidaţi. Ca 
și cetăţean al UE fără cetăţenia austriacă, cu reședinţa 
principală  în Austria, aveţi posibilitatea de a alege între a 
vota pentru reprezentanţii Austriei în Parlamentul euro-
pean sau de a alege reprezentanţi ai Parlamentului euro-
pean dintre candidaţii ţării Dvs. de origine. 

b) aveţi dreptul de votare activ sau pasiv la alegerile co-
munale, în cazul în care reședinţa Dvs. principală se află pe 
teritoriul comunei respective. Ca și cetăţean al UE fără ce-
tăţenia austriacă, cu reședinţa principală în Austria aveţi 
posibilitatea de a participa la voturile consiliilor locale re-
spectiv de raion (Viena) ale localităţii în care rezidaţi. În 
cazul în care aţi împlinit vârsta necesară pentru a lua parte 
la vot, veţi fi înștiinţat la domiciliu în mod normal printr-o 
foaie informativă oficială referitoare la vot, trimisă pe 
adresa reședinţei principale. În aceste foi informative se 
face referinţă și asupra secţiillor de votare corespunzătoa-
re. 

Surse/informaţii detailate: http://www.sora.at/suche-download/
wahlkalender.html

i m p l i c a r e  î n  v i a ţ a  p o l i t i c ă i m p l i c a r e  î n  v i a ţ a  p o l i t i c ă

ÖH – Uniunea studenţilor din Austria
Uniunea studenţilor alege la fiecare doi ani reprezentanţii 
studenţilor prin vot direct și reprezintă interesele studen-
ţilor în faţa conducerii universităţilor și a reprezentanţilor 
politici. Toţi membrii reglementari ai Uniunii studenţilor au 
drept de vot activ și pasiv dacă sunt înscriși la universitate 
în semestrul în care au loc alegerile și și-au achitat cotiza-
ţia de membru al asociaţiei.

Surse/informaţii detailate: https://wahl.oeh.ac.at

AK – Camera pentru muncitori și angajaţi
Camera pentru muncitori și angajaţi este reprezentanţa 
oficială a intereselor muncitorilor și muncitoarelor din 
Austria. Angajaţii, angajaţii cu program redus, ucenicii, 
șomerii,  soldaţii și persoanele care prestează stagiul mili-
tar prin muncă socială, precum și persoanele care se află 
în concediu de creștere a copiilor devin în mod automat 
membri ai Camerei  pentru muncitori și angajaţi (exceptaţi 
sunt funcţionarii de stat, angajaţii pe bază de contract în 
domeniul public, liberii profesioniști, lucrătorii în agricultu-
ră și cadrele de conducere). Drept activ de vot au toate 
aceste persoane, indiferent de cetăţenie, dacă la data ale-
gerilor sunt membrii activi ai Camerei pentru muncitori și 
angajaţi.

Surse/informaţii detailate: www.arbeiterkammer.at

Următoarele posibilităţi de 
participare la viaţa 
politică: Alegeri comunale 
vor avea loc în 2017 în 
Waidhofen an der Ypps, 
Graz, Krems/Donau, 
precum și în Burgenland

Următoarele alegeri UE 
vor avea loc în anul 2019

Următoarele posibilităţi 
de participare la viaţa 
politică: Alegeri la 
Uniunea studenţilor în 
mai 2017

Următoarele posibilităţi 
de participare la viaţa 
politică: Algeri ale 
reprezentanţilor Camerei  
pentru muncitori și 
angajaţi 2019.
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Confederaţia sindicală a Austriei (ÖGB)
Confederaţia sindicală a Austriei este o organizaţie inde-
pendentă de apartenenţa la partidele politice care repre-
zintă drepturile tuturor persoanelor angajate și cuprinde 
la această dată peste 1,2 milioane de membri. Confederaţia 
sindicală și sindicatele acesteia reprezintă interesele an-
gajaţilor în faţa angajatorilor,în faţa statului și a partidelor 
politice, printre altele prin consilierii sindicali și consilierii 
confidenţiali ai tineretului. Consiliul sindical este compus 
din colegi și colege aleși care reprezintă drepturile munci-
torilor și a muncitoarelor în companie. Consiliul confidenţi-
al al tineretului este un punct important de contact pentru 
tineri și ucenici și are rolul de mediere al intereselor aces-
tora în faţa conducerii companiilor. Drept de vot au toţi 
muncitorii și muncitoarele (tinerii) din companie. Cetăţenii 
UE au în anumite condiţii dreptul de a participa activ sau 
pasiv la alegeri.  

Surse/informaţii detailate: www.betriebsraete.at/www.bigjay.at/ www.
proge.at)

Consiliul de reprezentare al funcţionarilor de stat și al 
angajaţilor pe bază de contract în domeniul public
Drept de vot au în principiu funcţionarii publici care la data 
alegerilor sunt angajaţi de cel puţin o lună în serviciul sta-
tului sau ucenicii din sectorul public. Termenul limită de 
împlinire a vârstei este cea de-a 42 zi înainte de alegeri. 
Pot fi alese persoane care au împlinit vârsta de 15 ani și 
care sunt cel puţin de șase luni în serviciul statului federal 
sau sunt încadraţi ca ucenici în sectorul public și au un 
acces nelimitat pe piaţa muncii în Austria.

Următoarele posibilităţi 
de participare la viaţa 
politică: În mod curent 
în compania Dvs.

Următoarele posibilităţi 
de participare la viaţa 
politică: În mod curent 
în compania Dvs.

Următoarele posibilităţi 
de participare la viaţa 
politică: În mod curent 
curent în vecinătatea Dvs.

Participarea civică, iniţiative și asociaţii de cetăţeni
Prin participarea civică se înţelege participarea cetăţeni-
lor ca persoane fizice sau ca grupări de iniţiative 
cetăţenești la o acţiune prin care aceștia reprezintă intere-
sele lor ca persoană privată sau ca grupă de cetăţeni. Gru-
pările de iniţiativă cetăţenești se crează atunci când cetă-
ţenii sunt confruntaţi – de cele mai multe ori în mod 
neașteptat – cu proiecte care au fost proiectate fără a se 
ţine cont de părerea lor, proiecte care pun în pericol sau 
înrăutăţesc calitatea vieţii lor. 

Ori de câte ori preocuparea comunitară a unor oameni im-
plicaţi în urmărirea continuă a unor scopuri idealiste nece-
sită o organizare formală sau o formă de manifestare inde-
pendentă a interesului comun, se recurge la forma juridică 
a asociaţiei. Constituţia austriacă garantează tuturor cetă-
ţenilor libertatea de a se asocia cu alţi cetăţeni și de a con-
stitui o asociaţie, respectiv de a aparţine unei asociaţii. 
Această libertate de asociere are o importanţă deosebită 
pentru democraţia noastră. Cei care înfiinţează o asociaţie 
(precum și membrii asociaţiei) pot fi persoane fizice (oa-
meni) și/sau persoane juridice (de ex. alte asociaţii) dar și 
societăţi de persoane (de ex. Grupul de interes economic). 
Persoanele fizice nu trebuie să posede cetăţenia austria-
că.

Surse/informaţii detailate: www.partizipation.at, http://aktion21.at, 
www.bmi.gv.at 

i m p l i c a r e  î n  v i a ţ a  p o l i t i c ă i m p l i c a r e  î n  v i a ţ a  p o l i t i c ă
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„Da, suntem membri. Noi avem 
dreptul să ne spunem părerea. 
La urma urmei, noi trăim aici.“

Mergem aici la școală 
sau la locul de muncă și 
cred că astfel avem un 
cuvânt de spus.
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Matea Družin. Cetăţeancă croată, 
născută în Zell am See. Elevă la 
Ortweinschule în Graz, specialitatea 
de ceramica Art Craft.
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„Cred că este un privilegiu în aceste timpuri 
să avem drept de vot iar prin urmare este 
important să particip și să mă implic.“

Părinţii mei doreau 
ca și copiii lor să aibă 
un viitor mai bun.

b
a

r
n

a
b

a
s

 k
is

s
 •

 e
l

e
v

Barnabas Kiss. Cetăţean 
maghiar, trăiește în Steiermark 
din 2008. Elev la Ortweinschule 
în Graz, specialitatea de con-
strucţii.

p ă r e r i 
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Noi am 
crescut aici.

„Da, ar trebui să mergeţi la vot, pentru că 
puteţi realiza ceva, iar timpul pentru asta 
se poate găsi întotdeauna. Nu durează 
mult.“
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Petra Pintarić. Cetăţeancă croată, 
născută în Austria. Elevă la Ortwein-
schule în Graz, specialitatea de 
ceramica Art Craft.

p ă r e r i 
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i n f o r m a ţ i i i n f o r m a ţ i i

Informaţii suplimentare dintr-o privire:

Drept de reședinţă și drept de vot: www.help.gv.at 

Statistici referitoare la populaţia rezidentă: www.statistik.at 

Calendarul viitoarelor alegeri din Austria: 
http://www.sora.at/suche-download/wahlkalender.html 

Uniunea studenţilor din Austria/ÖH: 
https://www.oeh.ac.at bzw. https://wahl.oeh.ac.at 

AK/Camera pentru muncitori și angajaţi: www.arbeiterkammer.at 

ÖGB/Confederaţia sindicală a Austriei: 
www.oegb.at bzw. www.proge.at 

Consiliul sindical: www.betriebsraete.at
 
Consiliul confidenţial al tineretului: www.bigjay.at

Grupuri de iniţiative cetăţenești: http://aktion21.at 

Înfiinţarea de asociaţii: www.bmi.gv.at 

Practică și exemple la tema participare: www.partizipation.at 

Drepturile cetăţenilor UE: www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/
europapolitik/europa-der-buergerinnen 

10 drepturi UE dintr-o privire, în toate limbile: 
http://bookshop.europa.eu/de/wussten-sie-schon...--pbNA0414127/ 

Proiectul “Participation Matters”

Această broșură este o publicaţie realizată în cadrul proiectului 
european “Participation Matters – Promovarea angajamentului 
civil și politic al cetăţenilor mobili din UE” (JUST/2014/RCIT/AG/
CITI/7283). Scopul acestui proiect este de a promova integrarea 
și participarea cu succes a cetăţenilor mobili din UE în viaţa 
socială și politică a ţării gazdă.

Interviuri cu cetăţeni EU pe tema participării la vot.
De ce este importantă implicarea politică?
Părerile cetăţenilor EU prezentaţi în această broșură se află în 
lungime completă pe Youtube sub Participation matters Austria 

www.inspire-thinking.at
www.participationmatters.eu
https://www.facebook.com/participationmattersinAustria/



i m p r e s s u m
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Disclaimer

Responsabil pentru conţinutul acestei broșuri:
inspire – Verein für Bildung und Management
Nr. în Registrul central al asociaţiilor : 632126545
Marienplatz 1,  A-8020 Graz
email: office@inspire-thinking.at
web: www.inspire-thinking.at

Această publicaţie este sprijinită de Programul UE pentru 
Drepturi, Egalitate și Cetăţenie europeană (REC). Responsabilita-
tea pentru conţinut revine exclusiv organizaţiei inspire – Verein 
für Bildung und Management și nu poate fi interpretată în nici un 
mod ca punct de vedere al Comisiei Europene.

Colaboratori la proiect

COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo die Paesi Emergenti (IT) 
www.cospe.org

MPDL – Movimento por la Paz (ES)
www.mpdl.org

inspire – Verein für Bildung und Management (AT)
www.inspire-thinking.at

ANCI Toscana (IT)
www.ancitoscana.it

ANCI Emilia Romagna (IT)
www.anci.emilia-romagna.it 

Credits

Fotografii: Elena Laaha
Design și layout: Isabella Schlagintweit
Producţie video: UAR Media – Ulrich Reiterer
Coordinare de proiect: Max Mayrhofer
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