
Proiect Cetateanul 

Comunitatea : ChisCani, jud. braila 
Problema identifiCata:  

liPsa oPortunitatilor de PetreCere a 
timPului liber Pentru tineri 



Persoane afectate: Populatie de vârsta scolara, în 
special elevii de gimnaziu 
In ce fel: Cei mai multi dintre scolari nu au 
alternative de petrecere a timpului liber si de 
renuntare la orele petrecute în fata 
calculatorului si a telefonului, care de cele mai 
multe ori creaza dependenta.   
Multi dintre acestia au posibilitati financiare 
reduse de a se deplasa în afara localitatii 
natale, pentru a gasi modalitati de relaxare. 
Aceasta problema exista de mai multi ani si 
vizeaza aproximativ 20% din populatia 
comunitatii. 



In prezent, nu exista o politica publica care sa vizeze acest aspect!!! 



solutii Posibile 

Solutia 1. Amenajarea  unei plaje pe malul Dunării 
Avantaje: 
•Mijloc de relaxare in mijlocul naturii 
•Practicarea inotului ajuata la mentinerea sanatatii 
 
Dezavantaje : 
•Pot participa doar cei care stiu sa inoate 
•Necesita o anumita costumatie 
•Se poate practica doar vara 
•Poate contribui la poluarea Dunării 
 



Solutia 2.  Crearea unor piste pentru 
biciclisti 
Avantaje: 
•Un mod plăcut de petrecere a timpului liber 
•Rapiditate în deplasare de la o locatie la alta 
•Prin amenajarea unor spatii speciale destinate doar 
bicicliștilor se evita accidentele 
 

Dezavantaje : 
•Este nevoie de o infrastructura specială, care 
implică costuri financiare ridicate și un termen de 
execuție mai lung 
•Este impusă prin lege o vârstă minimă de circulație 
a bicicliștilor pe drumurile publice 



Solutia 3. Amenajarea   tribunelor sportive 
Avantaje: 
•Calitatea timpului liber petrecut cu prietenii, în apropierea școlii 
•Se poate participa la toate competițiile sportive, indiferent de 
anotimp și starea vremiii 
•Se pot realiza și alte tipuri de activități, întâlniri cu cei de vârste 
apropiate 
•Durata scurta a lucrărilor de execuție și costurile financiare reduse 
•Se poate pune o taxa modică pentru cei veniți în timpul întrecerilor 
sportive, care poate fi o taxă în plus de venit la bugetul local 
 

Dezavantaje : 
•Păzirea tribunelor pentru a nu fi vandalizate 



Solutia aleasa! 
 
 Argumente 
 
 

Amenajarea   tribunelor sportive 
Tribunele sportive pot reprezenta 
 un loc de petrecere a timpului liber, 
indiferent de anotimp  
de sustinere a sportivilor preferați,  
de socializare cu prietenii,  
reper de întâlnire,  
un loc de unde îți poți descoperi 
afinitățile către un anumit sport. 
 
 
 
 
 
 



 
Declaratia de  
 
constitutionalitate 
 
 
 
 
 

Politica publică propusă de clasa noastră – amenajarea de 
tribunelor sportive, aleasă ca soluție la problema Lipsei de 
oportunități privind petrecerea timpului liber - : 

�Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, 
Capitolul 1, art. 16); 
�Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, 
Capitolul 2); 
�Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și 
libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57); 
�Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);  
�Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv 
normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 
20).  



Proiect de act 
normativ pentru 
implementarea 
politicii propuse 
 
 
 
 
 

Art. 1. – Stabilirea problemei 
Art. 2 – Persoanele afectate de problema 
menționată 
Art. 3 – Instituții și persoane responsabile de 
rezolvarea problemei 
Art. 4 – Soluții propuse 
Art. 5 – Adoptarea soluției finale 
Art. 6 – Termenul de punere în practică a soluției 
adoptate 
Art. 7 – Verificarea punerii în practică a soluției 
și menținerea efectelor survenite în urma 
aplicării acesteia 



  

Planul pentru obtinerea sprijinului de la persoane, organizatii, institutii 
 
 

Petiții scrise către Primăria Comunei Chiscani 

Petiții online, pe grupurile de socializare 

Semnături de la elevi, profesori și părinți  

 
 



Către Primăria Comunei Chiscani,  

 

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Chiscani, în baza dreptului de petiționare, 
prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile OG nr. 27/2002, cu 
modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege 
cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un 
cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și 
locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și 
societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) 
vă adresăm propunerea noastră de modernizare și amenajare a unor spații destinate petrecerii timpului 
liber pentru tinerii de vârstă școlară. Clasa noastra a analizat mai multe soluții(amenajarea plajei pe malul 
Dunării, crearea unor piste pentru bicicliști, amenajarea unui spațiu pentru difuzarea săptămânală a unor 
filme/piese de teatru, etc.), iar cea votata de toți membrii clasei și înaintată către dvs. a fost acoperirea 
tribunelor sportive, pentru ca tinerii să poată participa la evenimentele sportive, indiferent de anotimp și 
de capriciile vremii 



  Considerăm că această măsură poate fi realizată într-un timp relativ scurt(poate fi incadrata pe bugetul de anul 
viitor), fără costuri financiare ridicate și ar mulțumi o mare parte din tinerii comunității noastre. 

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică , ca parte 
a Proiectului Cetățeanul, și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii 
noastre. Aceeași propunere este susținută de colegii tuturor claselor din unitatea noastră de învățământ, prin 
internediul reprezentanților în Consiliul Elevilor. 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la următoarea adresă de email: 
mirela.puiu@yahoo.com. 

Data  

29.03.2019 
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