
                                                                                                                                                                     

 

                   

 

 

 

 

Coordonator, 

Prof. Nistor Georgiana-Lorena 

 

Paricipanți: 

Elevi clasei a VII-a A 

 

Societatea  nu poate fi schimbată decât prin implicare și activism, iar educația e cea care ne 

„învață” cum să procedăm astfel.  Cultura și Educația Civică joacă în acest context un rol 

esential și scopul acestui proiect e tocmai acela de a furniza şi aprofunda cunoștințele din 

acest domeniu.   

„Cunoaşterea este drumul spre succes”  

PPrrooiieeccttuull  CCeettăăţţeeaannuull 

Clasa a VII-a A 

Şcoala Gimnazială Nr. 97 Bucureşti 



 

TEMA 

 
Lipsa siguranţei elevilor în drum 

către şi de la şcoală 
Clasa a VII-a A 

 

 

 



 
      Elevii clasei a VII-a A au identificat 4 probleme 

importante ale comunităţii: 

1. Lipsa siguranţei elevilor în drum către şi 

de la şcoală 

2. Nerespectarea regulamentului privind 

bursele de merit 

3. Inexistenţa pistelor de biciclişti 

4. Calitatea aerului în Bucureşti 

 

   În urma discuţiilor purtate în legătură cu cele 4 

probleme identificate, s-a trecut la vot. 

 

  Elevii au ales in unanimitate să rezolve 

problema siguranţei elevilor în drum spre şi de la 

şcoală. 

S-a trecut la împărţirea clasei în 5 grupe, fiecare 

având sarcina de a realiza una din părţile 

portofoliului astfel: 

 

 



 

Grupa 1:  
 

 Moldoveanu Andrei 
 Gerea Şerban 
 Păun Maria 
 Ştefan Teodora 
 Şerbănescu Ana 

Grupa 2: 

 Popea Alexia 
 Mihai Horia 
 Nicoară Melania 
 Donicioară Alexandru 
 Vuculescu Delia 
 Stanciu Bogdan 

 
Grupa 3: 

 Iclenzan Maria 
 Jianu Bogdan 
 Găleşanu Ştefan 
 Bordeianu Lara 
 Costache Bianca 
 Tica Maria 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Grupa 4: 

 Bărbântă Vlad 
 Ciobotenco Vlad 
 Mitu Alexandru 
 Stănilă Radu 
 Dobre Teodora 
 Ionescu Tudor 

Grupa5: 

 Grama Luca 

 Goptarov Gabriel 
 Mitu Alexandru 

 Dinescu Andreea 

 Mija Ana 
 Bărbuceanu Alexandru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Grupa 1: Prezentarea problemei 
 

Grupa 1:  

 Moldoveanu Andrei 

 Gerea Şerban 

 Păun Maria 

 Ştefan Teodora 

 Şerbănescu Ana 

 

 

 



 

 

Grupa 1: Prezentarea problemei 

 
  În cadrul proiectului Cetăţeanul, clasa noastră prezintă problema 

siguranţei elevilor în drum spre şi de la şcoală. 

Având in vedere traficul extrem de aglomerat de pe Str. Albinelor si Str. 

Ctin. Radulescu Motru, elevii Scolii Gimnaziale nr 97 din Bucuresti, sector 

4, care vin pe jos la scoala si care nu sunt insotiti de adulti, sunt expusi 

accidentelor, mai ales cei mici de statura si greu de observat de catre soferii 

grabiti, uneori chiar agresivi. 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupa 2: Descrierea şi analiza mai multor 

soluţii posibile 

 Popea Alexia 

 Mihai Horia 

 Nicoară Melania 

 Donicioară Alexandru 

 Vuculescu Delia 

 Stanciu Bogdan 

 

 

 



 

Grupa 3: Prezenatrea şi argumentarea 

soluţiei propuse de clasă 

 

 Iclenzan Maria 

 Jianu Bogdan 

 Găleşanu Ştefan 

 Bordeianu Lara 

 Costache Bianca 

 Tica Maria 

 

 



 

Soluţia clasei noastre 

Instituirea unor treceri 

de pietoni pe str. Ctin 

Motru si in apropiere de 

intersectia cu str. 

Viorele si cu str. 

Albinelor. 



             

 

 Dintre toate soluțiile posibile găsite de noi, 

cea mai potrivită clasei noastre este “Instituirea 

unor treceri de pietoni pe str. Ctin Motru si in 

apropiere de intersectia cu str. Viorele si cu str. 

Albinelor”. 

             În aceast mod putem spori siguranţa 

elevilor, preveni unele accidente şi 

responsabiliza participanţii la trafic. 

 

 

 

 



 

Grupa a 3-a  

Soluția  clasei –“ Instituirea unor treceri de 

pietoni pe str. Ctin Motru si in apropiere de 

intersectia cu str. Viorele si cu str. Albinelor” 

          Un proiect inocent, o inițiativă inspirată, cu propuneri, dar și lipsuri sau 

defecte, vine in ajutorul autorităților locale. Am pornit pe un drum anevoios, cu 

multă muncă, cu implicare afectivă, dar mai ales cu dorința de a ajuta și de a face 

un bine. Un bine care să fie remarcat, un bine care să fie apreciat, un bine care să 

rezolve o problemă remarcată de noi. În drumul meu (casă-școală) de zi cu zi, am 

observat de fiecare dată riscurile la care ne expunem și am luat o decizie in a ne 

implica in sustinerea acestui proiect.            

Ajutați de doamna Prof. Nistor Lorena am început să lucrăm la proiect. Am 

identificat una din problemele comunităţii, aceasta fiind lipsa sigurantei elevilor in 

drum spre si de la scoala, după care ne-am gândit care ar fi cea mai potrivită soluţie  

și am ales-o! Având în vedere ca elevii din clasa noastră  sunt implicați în proiectul 

“Cetățeanul” ne-am gândit să sporim siguranta, sa ajutam la prevenirea unor 

accidente şi sa responsabilizam participantii la trafic. 

           Dorința cea mai mare este să atragem atenția autorităților prin acest proiect, 

al cărui conținut să  ajute la îmbunatățirea sistemului și a condițiile în care trăim 

noi, oamenii.  

 

 

 

 

 



 

           Sperăm să fim la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, dar vă rugăm și  să 

ne apreciați munca, spiritul de observație  și dorința de a ajuta, dar în special, 

inițiativa și perseverența fiecăruia dintre noi. În cazul în care nu reușim să ne 

atingem țelul sau să dăm tot ce putem fiți optimiști și folosiți-vă de informațiile 

utile pe care le-am pregătit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propunere de política publică 

Grupa 4: 

 Bărbântă Vlad 

 Ciobotenco Vlad 

 Mitu Alexandru 

 Stănilă Radu 

 Dobre Teodora 

 Ionescu Tudor 

 

 

 

 



 

 

Institutia initiatoare este Scoala 

Gimnaziala nr 97.  

Problema este lipsa sigurantei elevilor in 

drumul spre si de la scoala.  

Scopul nostru este de a asigura integritatea 

fizica a elevilor si de a preveni accidentele nedorite.  

Obiectivul nostru general este securitatea 

elevilor.  

Obiectivele noastre specifice sunt: 

amplasarea unei treceri de pietoni langa intersectia 

str. Viorele cu str. Radulescu Motru si crearea unui 

mediu rutier mai sigur avandu-i in vedere atat pe 

pietoni cat si pe soferi.  

Persoanele care beneficiaza de aceasta 

propunere de politica publica sunt: elevii, locatarii 

sau persoanele care frecventeaza zona.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRUPA a V-a  

Planul de acţiune 

 

 Grama Luca 

 Goptarov Gabriel 

 Mitu Alexandru 

 Dinescu Andreea 

 Mija Ana 

 Bărbuceanu Alexandru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de acţiune 

 

1. Titlul proiectului: "Proiectul Cetateanul"  

2. Scop: Rezolvarea unei probleme a societatii  

3. Argument: Numarul tot mai mare al cetatenilor 

care traverseaza strazile Ctin Motru si Viorele. Imi 

exprim impreuna cu alti colegi ai scolii temerea de a 

ne afla in pericol.  

4. Obiective: -imbunatatirea sigurantei elevilor si a 

locatarilor -amplasarea unei treceri de pietoni la 

intersectia strazilor mentionate mai sus  

5. Grup tinta: -elevii Scolii Gimanziale nr 97 -

locatarii Sectorului 4  

Echipa de proiect: -clasa aVII-a A, elevi ai Scolii 

Gimnaziale nr 97        

                                -Prof. Nistor Lorena- 

coordonator proiect 

Perioada de desfasurare: decembrie 2018- iunie 

2019 

 

 

 

 

 



 

 

Scrisoare oficială 

Domnule Primar al Sectorului 4,  

        Subsemnata, Tica Maria, elevă la Școala Gimnazială nr. 97, în numele meu și al 

tuturor semnatarilor, elevi la aceeași școală mai sus menționată, vă aduc la cunoștință 

următoarea problema:  

Având în vedere numărul tot mai mare de persoane (rezidenți, elevi ai școlii mele) 

care traversează strada Constantin Rădulescu Motru in apropiere de intersecția cu 

strada Viorele îmi exprim temerea că împreună cu alți colegi ai școlii ne aflăm în 

pericol.                Lipsa locurilor de parcare, circulația pe ambele sensuri, lipsa 

limitatoarelor de viteză și, mai ales, lipsa unei treceri de pietoni pe strada Constantin 

Rădulescu Motru in fața Băncii UniCredit sporesc zi de zi riscul de accidente la care 

ne expunem.  

Mai mult de atât, copii claselor I-IV vin neînsoțiți de părinți, unii, fiind mici de 

statură,se expun zilnic posibilelor accidente de circulație.  

Au existat plângeri din partea elevilor si părinții acestora, sesizări făcute de către 

școala noastră în care s-a ridicat această problemă, a lipsei siguranței elevilor în drum 

spre și de la școală, însă fără niciun răspuns.  

             Prin urmare, în numele tuturor semnatarilor vă adresez rugămintea ca pe 

strada Constantin Rădulescu Motru in fața Băncii UniCredit, de pe raza sectorului 4, 

să fie amplasată o trecere de pietoni. Acest fapt ar putea preîntâmpina diferite situații 

tragice, accidente ce pot avea urmări chiar și mortale.  

               În speranța că veți da curs revendicării mele, dar si a tuturor semnatarilor 

mai jos menționați, închei scrisoarea așteptând un posibil răspuns favorabil cererii.  

                                                                              Cu deosebită considerație, 

                                                                                                               Tica Maria  

Data: joi,30 mai 2019 



 

 

Soluţii alternative 

 

1) Instituirea unui singur sens de circulatie pentru 

automobile pe str. Albinelor.  

2) Instalarea unor limitatoare de viteza pe str. Ctin 

Motru.  

Instituţii şi organizaţii la care apelăm 

1. Primăria Sectorului 4 

2. Primăria Mun. Bucureşti 

 

 



 

 

 

Implicarea persoanelor in cadrul 

Proiectului  



 


