
 
 

Serviciul naţional obligatoriu - plan de lecţie 
 
 
Obiective pentru elevi: 
 

• Să definească noţiunea de “serviciu naţional obligatoriu”. 

• Să înţeleagă importanţa participării cetăţeneşti la viaţa întregii societăţi, în societăţile 
democratice. 

• Să identifice cele mai importante aspecte şi exemple referitoare la serviciul naţional 
obligatoriu în ţările în care acesta se efectuează. 

• Să analizeze argumentele pro şi contra efectuării serviciului naţional obligatoriu. 

• Să identifice zonele de consens şi de dezacord cu alţi elevi. 

• Să decidă, individual sau în grup, dacă toţi cetăţenii adulţi ar trebui să participe la 
realizarea serviciului naţional obligatoriu timp de un an; să îşi susţină decizia bazându-se 
pe argumente solide. 

• Să reflecteze asupra valorii deliberării într-o societate democratică. 
 

Problema/Întrebarea pentru deliberare 

Ar trebui ca în democraţia noastră toţi cetăţenii adulţi să efectueze serviciul naţional obligatoriu 
timp de un an? 
 
Materiale 

• Desfăşurarea lecţiei 

• Anexa 1 – Ghidul deliberării 

• Anexa 2 – Activităţile deliberării 

• Anexa 3 – Reflecţiile elevului asupra deliberării  

• Textul  

• Bibliografie selectivă 

• Lista cu argumente pentru problema supusa deliberării (opţional – se foloseşte dacă 
elevii au dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt. 
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Serviciul naţional obligatoriu 

 În orice democraţie, guvernul conduce conform “acordului celor guvernaţi”. Cetăţenii 

sunt de acord să susţină guvernul atâta timp cât acesta protejează drepturile cetăţenilor şi le 

reprezintă interesele. Cetăţenii nu aprobă însă întotdeauna acţiunile guvernului menite săi 

protejeze şi să le reprezinte aceste interese. 
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 Democraţia permite oamenilor să îşi exprime opiniile despre aproape orice subiect. 

Rareori toţi oamenii pot fi de acord în acelaşi timp. În societăţile democratice, în care oamenii 

provin din diferite culturi şi poate nu vorbesc aceeaşi limbă, ar putea exista şi mai multe 

contraziceri cu privire la ceea ce ar trebui să facă guvernul şi cât de mari ar trebui să fie taxele 

plătite de către cetăţeni pentru a îl susţine. De asemenea, deseori cetăţenii sunt suspicioşi cu 

privire la felul cum guvernul le protejează drepturile.  

Modul cum o democraţie se dezvoltă şi permite păstrarea unităţii şi identităţii naţionale 

este foarte im-portant. Parţial pentru a satisface aceste nevoi, multe democraţii au unele forme 

ale serviciului militar sau civil naţional obligatoriu. 

Ce este serviciul naţional? 

Serviciul naţional înseamnă în general participarea cetăţenilor la un program obligatoriu, 

sponsorizat sau realizat de către guvern, care se adresează nevoilor publice naţionale. Astfel, 

tinerilor adulţi li se cere să intre în serviciul militar pentru o anumită perioadă limitată, care poate 

fi de la 6 luni la unul sau mai mulţi ani. În acest timp, cetăţenii respectivi primesc de la guvern 

cazare, mâncare, haine şi chiar o sumă modestă de bani sau guvernul le oferă un minimum nivel 
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de trai. Există două forme ale serviciului naţional obligatoriu: serviciul militar şi serviciul civil. 

O ţară poate cere cetăţenilor ei fie unul, fie ambele tipuri de servicii. 

Serviciul naţional obligatoriu: serviciul militar 

Acest serviciu militar este una dintre cele mai vechi forme de serviciu naţional, fiind 

întâlnit atât în societăţile democratice, cât şi în cele nedemocratice. Ţări democratice, precum 

Austria, Brazilia, Coreea de Sud, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Israel, Mexic, 

Norvegia, Rusia, Suedia şi Turcia cer cetăţenilor, bărbaţi şi ocazional femei, să participe la 

serviciul militar, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. Perioada acestui serviciu militar poate fi 

de la câteva luni (în Elveţia), până la trei ani (în Israel).  Serviciul militar naţional deseori oferă o 

identitate naţională. În cuvântul adresat populaţiei în mai 2006, preşedintele rus Vladimir Putin 

sublinia importanţa armatei, ca simbol al unităţii şi voinţei poporului. De asemenea, el şi-a 

exprimat speranţa că acest tip de pregătire militară ar putea diminua problemele tinerilor, cauzate  

de bolile cronice, dependenţa de băuturi alcoolice, tutun sau droguri. 

În timpul celui de-al II-lea Război Mondial, Statele Unite s-au identificat ca o naţiune 

democratică ce reprezintă oameni ai fiecărei naţiuni, luptând împreună pentru libertate. Efortul 

SUA de a mobiliza această diversitate de ţări a avut drept consecinţe acceptarea socială a evreilor 

şi a catolicilor şi a dus la apariţia mişcărilor pentru drepturile afro-americanilor, americanilor 

hispanici, americanilor asiatici şi amerindienilor. 

Mulţi oameni se opun existenţei acestui serviciu militar, datorită puterii sale de a modela 

şi influenţa gândirea cetăţenilor. Ei atrag atenţia asupra faptului că uneori guvernele pot 

manipula populaţia şi pot creea confuzii cu privire la diferenţa dintre loialitatea pe care oamenii 

trebuie să o aibă faţă de ţara natală şi cea faţă de un anumit partid sau lider politic. Uneori, 

personalul militar consideră că serviciul militar obligatoriu, folosit ca „şcoală” pentru cetăţeni, 

diminuează misiunea primară a armatei, care este aceea de apărare a ţării.  În mod similar, mulţi 

oameni care au efectuat serviciul militar obligatoriu, păstrează un gust amar al lunilor nesfârşite 
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în care efectuau diferite activităţi militare inutile, departe de casă. Ei pun la îndoială valorile 

cetăţeniei, datorită modului cum au îndurat acel tratament dur, care deseori este întâlnit în viaţa 

militară.  

Datorită acestor motive, grupuri precum Uniunea Comitetelor Mamelor de soldaţi din 

Rusia au cerut ca în rândul forţelor armate să se înroleze ca voluntari doar soldaţi profesionişti. 

Statele Unite ale Americii au în prezent o armată alcătuită în totalitate din voluntari.  Cele mai 

multe ţări în care serviciul naţional militar este obligatoriu oferă opţiuni celor care refuză 

efectuarea lui din motive morale, religioase sau din cauza unor probleme de sănătate. În 

Norvegia şi Suedia, cei care au obiecţii cu privire la serviciul militar au alternative şi pot alege să 

devină pompieri voluntari. Estonia chiar dă posibilitatea tinerilor să aleagă singuri perioada în 

care doresc să efectueze serviciul militar, adică oricând între 19 şi 28 de ani. 

Serviciul naţional obligatoriu: serviciul civil 

Mai multe naţiuni cer cetăţenilor săi îndeplinirea serviciului naţional civil. Din 1944, 

Mexic cere tuturor studenţilor din universităţi să facă parte dintr-un program în timpul ultimului 

an de studii, înainte de absolvire. Studenţii la medicină trebuie să devină voluntari, lucrând în 

comunităţi defavorizate, pentru un an, înainte de a primi diploma de absolvire. Costa Rica nu 

cere cetăţenilor efectuarea serviciului militar, dar are cerinţe similare pentru medici, care trebuie 

să lucreze în comunităţi dezavantajate, înainte de primi licenţa de medic. În Nigeria, acest tip de 

serviciu este cerut absolvenţilor din universităţi, inclusiv tehnice, care au sub 30 de ani, excepţie 

făcând cei care au absolvit cu onoruri sau cei care intră în poliţie sau în armată. În cadrul 

serviciului naţional, Egiptul cere tinerelor absolvente de liceu, care sunt scutite de serviciul 

militar, să muncească pentru şase luni în cadrul unor centre în care se învaţă cultură generală sau 

să efectueze o muncă similară.     

Alte ţări, precum Africa de Sud, China, Kenya, Marea Britanie oferă cetăţenilor 

posibilitatea de a se înscrie voluntar în anumite programe sponsorizate de către stat. În Statele 
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Unite, Corporaţia pentru Serviciul Naţional şi Comunitar sponsorizează diferite servicii 

comunitare pe care cetăţenii le pot realiza. Aproximativ 70.000 americani, având 17 ani sau mai 

mult, participă anual în programul Americorps, creat pentru a satisface nevoile în educaţie, 

mediu înconjurător, siguranţă publică, securitatea spaţiului privat şi alte sectoare. Membrii 

Americorps primesc burse academice în schimbul implicării ca mebru activ timp de un an.  

Semnificativ este faptul că în acest program de voluntariat se implică deseori cetăţeni mai 

în vârstă, care au o mai mare experienţă de viaţă. De exemplu, prin intermediul Corpului 

Seniorilor din SUA, aproape 500.000 de americani, având peste 55 de ani, au participat în acest 

program ca voluntari, fie ca bunici adoptivi, fie ca însoţitori ai unor vârstnici. În ianuarie 2002, 

preşedintele George W. Bush a cerut americanilor să-şi dedice cel puţin doi ani din viaţă - sau 

4000 de ore – pentru servicii naţionale şi voluntariat. El a creat Corpul Libertăţii din SUA, ca 

mod de promovare a voluntariatului şi ca o cale de a coordona oportunităţile de voluntariat 

oferite prin programe federale. Cu toate acestea, nu există susţinere federală pentru cei ce 

activează în Corpul Libertăţii din SUA. 

Serviciul naţional obligatoriu: susţinători şi opozanţi 

Cei ce susţin serviciul naţional obligatoriu argumentează că acesta poate contribui la 

creşterea devotamentului cetăţenilor faţă de ţară şi a responsabilităţii faţă de cei din jur. În opinia 

lor, serviciul nacional scoate în evidenţă cetăţeni cu diferite moduri de viaţă şi din diferite părţi 

ale ţării şi evidenţiază experienţele lor pozitive şi oportunităţile care contribuie la creşterea 

mobilităţii în societate. Susţinătorii spun că serviciul naţional ajută oamenii să îşi construiască 

stima de sine, dezvoltă abilităţi de muncă şi îi învaţă pe aceştia ce înseamnă responsabilitatea 

civică. În acelaşi timp, serviciul naţional oferă o însemnată cantitate de forţă de muncă, atât 

pentru rezolvarea unor probleme naţionale, cât şi ca ajutor în anumite situaţii de urgenţă.  
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Atunci când li se aduce argumentul că serviciul naţional nu ar trebui să fie obligatoriu, ei susţin 

că multe alte îndatoriri cetăţeneşti sunt obligatorii, de la plătirea taxelor, până la trimiterea 

copiilor la şcoală. Serviciul naţional - spun ei - este o obligaţie cetăţenească rezonabilă.  

Oponenţii ideii de efectuare a serviciului naţional obligatoriu argumentează că astfel sunt 

puse interesele statului mai presus de drepturile cetăţenilor. Se încalcă un principiu democratic 

important, cel al libertăţii individuale şi al limitării guvernamentale. Oponenţii realizării 

serviciului naţional obligatoriu, fie militar, fie civil, spun că acest serviciu este folosit pentru a 

dezvolta în cetăţeni spiritul de supunere necondiţionată faţă de stat, care va fi mult mai puternic 

astfel decât dacă li se oferă independenţa de a alege singuri. De asemenea, ei afirmă că modul în 

care se realizează acest serviciu este prost ghidat de către guvern, scump şi ineficient. Extinderea 

programelor serviciului naţional militar sau civil va contribui doar la diminuarea importanţei pe 

care o au donaţiile private şi a binelui pe care îl pot face acestea. Cei ce se opun acestui serviciu  

naţional consideră că interesele oamenilor sunt cel mai bine susţinute şi apărate de către oameni 

şi nu de către guvernanţi. În opinia lor, serviciul naţional nu înseamnă o modalitate de a promova 

ideea responsabilităţii civice. 

Felul cum democraţiile dezvoltă sau menţin sentimentul unităţii naţionale şi satisfac 

nevoile cetăţenilor reprezintă întrebări majore, deopotrivă pentru guvernanţi şi populaţie. În orice 

caz, dacă serviciul naţional obligatoriu -civil sau militar- reprezintă un instrument util sau nu, 

este un subiect de deliberare atât pentru cetăţeni, cât şi pentru politicieni. 
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Serviciul naţional obligatoriu- 
întrebarea pentru deliberare cu argumente 

 
Ar trebui ca în democraţia noastră toţi cetăţenii adulţi să efectueze serviciul naţional timp de un 
an? 
 

DA - Argumente pentru susţinerea întrebării de deliberare 

1. Cele mai multe naţiuni democratice le cer propriilor cetăţeni să efectueze diferite servicii 
în interesul public, precum plata taxelor, trimiterea copiilor la şcoală sau participarea în 
corpul juraţilor. Aşadar, serviciul naţional este o obligaţie cetăţenească rezonabilă.  

2. Datorită faptului că există o mare diversitate de opinii ale cetăţenilor cu privire la anumite 
probleme de interes public, ţările democratice trebuie să promoveze ideea de identitate 
naţională şi de scop comun printre aceştia. Serviciul naţional poate contribui la realizarea 
acestei misiuni. 

3. Serviciul naţional oferă cetăţenilor şansa de a întâlni oameni din diferite medii culturale 
şi sociale, construin-du-se astfel relaţii interumane, prin intermediul cărora se 
promovează egalitatea şi mobilitatea în cadrul societăţii. 

4. Serviciul naţional permite cetăţenilor să contribuie la împlinirea nevoilor naţionale de 
importanţă majoră, prin crearea unei forţe de muncă, prin intermediul căreia se pot realiza 
diferite proiecte publice, precum: reconstrucţia de parcuri sau de şosele, asistenţa oferită 
în spitale sau în şcoli, ajutorul oferit în timpul unor dezastre naturale sau în vremuri de 
criză naţională. 

5. Serviciul naţional poate reprezenta pentru cetăţeni o experienţă pozitivă. El contribuie la 
creşterea stimei de si-ne, dezvoltă abilităţi şi calităţi de lider şi promovează 
responsabilitatea civică. 

 
 
 
 
 

© 2008 Constitutional Rights Foundation Chicago. Toate materialele şi publicaţiile fundaţiei sunt protejate prin dreptul de autor. Acordăm tuturor 

partenerilor dreptul de a reproduce toate materialele din acest site pentru a le distribui elevilor, personalului altor şcoli şi autorităţilor locale din 

domeniul educaţiei. 



 
 

Serviciul naţional obligatoriu- 
întrebarea pentru deliberare cu argumente 

 
Ar trebui ca în democraţia noastră toţi cetăţenii adulţi să efectueze serviciul naţional timp de un 
an? 
 

NU - Argumente pentru respingerea întrebării de deliberare 
 

1. Democraţia se bazează pe respectul pentru libertatea individuală şi pentru existenţa unor 
limite ale modului cum un guvern îşi desfăşoară activitatea. Serviciul naţional încalcă 
aceste principii fundamentale ale democraţiei. Mai ales serviciul militar obligatoriu este 
cel care creează situaţii problematice, deoarece el serveşte atât nevoilor societăţilor 
bazate pe regimuri totalitare, dictatoriale, cât şi celor bazate pe regimuri democratice. 

2.  Serviciul naţional nu este necesar într-o democraţie. Interesele populaţiei sunt cel mai 
bine sunt servite de către populaţia însăşi, nu de către guvern. Când oamenii încearcă să 
îşi împlinească nevoile şi să îşi urmeze visurile, guvernul va ţine cont de dorinţele 
populaţiei, nu de cele ale guvernului însuşi. 

3. Serviciul naţional presupune multă birocraţie, precum şi alocarea unor mari sume de bani. 
Toate aceste costuri ar putea fi direcţionate către nevoile reale ale cetăţenilor. 

4. Serviciul naţional va pune oamenii în situaţia de a efectua munci doar pentru că trebuie. 
Lucrând în proiecte neînsemnate, cetăţenii vor ajunge să respingă ideea de a-şi dovedi în 
acest fel patriotismul. Ei ar putea să fie reticenţi la acest gen de muncă şi datorită faptului 
că alţi cetăţeni realizează activităţi tot în folosul comunităţii într-un mod mult mai 
atractiv şi mai uşor. De aceea, inechitatea în aceste activităţi doar va agrava respingerea 
unui astfel de program obligatoriu.  

5. Serviciul naţional loveşte în societatea civilă. Cetăţenii vor învăţa să se bazeze numai pe 
ceea ce le oferă guvernul, în loc să îşi utilizeze propriile calităţi, abilităţi şi resurse pentru 
a se pune în slujba aproapelui.  

 Mai mult decât atât, serviciul militar obligatoriu, folosit ca „şcoală” pentru cetăţeni, 
 diminuează misiunea primară a armatei, care este aceea de apărare a ţării. 
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