
Proiectul “Cetateanul”

Proiect realizat de Clasa a 7 a A, Școala Gimnazială nr. 178

Prof. coordonator: Stanciu Constanța



Pasul 1

Primul pas este constientizarea locuitorilor cartierului
Pajura in legatura cu faptul ca avem nevoie de o baza
sportiva si cat de importanta ar fi aceasta.

Lipsa unei baze sportive afecteaza grav copiii si tineretul in general,

Acestia devenind sedentari vor avea probleme de sanatate, iar pe termen
lung ar afecta rata mortalitatii si obezitatii din Romania.



Pasul 2

Identificarea cauzelor ce au condus catre aceasta problema 
a cartierului.

Principala cauza cred ca este faptul ca nimeni nu s-a gandit pana acum la 
o baza sportiva in cartierul Pajura, datorita infrastructurii, a strazilor mici 
si inguste cu doar doua benzi de circulatie si unele cu sens unic, poate ca 
oamenii nu au vazut aceasta posibilitate pana acum. Majoritatea lumii se 
gandeste la ea ca fiind un cartier linistit si “izolat” unde nu ar putea exista
asemenea centre de agreement.



Pasul 3
Gasirea unor posibile solutii:

Una dintre solutiile pe care clasa noastra le-a abordat este curatarea fostului 
depozit si transformarea acestuia intr-o baza sportiva.

Ingrijirea si curatarea intregului cartier este un factor foarte important 
deoarece nimeni nu vrea sa treaca prin munti de deseuri ca sa ajunga la baza.

Cainii maidanezi sunt o problema pentru toata lumea intrucat acestia pot 
deveni oricand agresivi si pot ataca persoane, de aceea consideram ca ei trebuie 
dusi in adaposturi. Cativa copii din clasa au mers in cartier si au cerut parerea unor
diverse persoane din aceasta comunitate locala, povestiindu-le intentiile si ideile pe
care le avem. In urmatorul montaj video sunt aceste “mini interview-uri” luate de 
noi in ziua respectiva.





Pasul 4
Elaborarea unei propuneri de politica publica.

• Extras din Legea educației fizice si sportului:

• LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educaţiei fizice şi sportului

• Dispoziţii generale

• Art. 2. - (1) Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat.

• (2) Statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei 
fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de 
organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, 
ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte 
sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale.



Depozitul Pajura este în posesia unei firme private de materiale de construcții, numită Apromat Co. 
Singura noastră șansă ar fi ca această firmă să ne cedeze pământul de bună voie sau ca Primăria să ni-
l ofere. Acest depozit i-a deranjat pe locuitori din cauza mirosurilor iritante și mormanelor de gunoi.              

Datorită acestor probleme s-au făcut până și proteste la Ministerul Mediului, semn că ar trebui 
desființat și înlocuit de altceva mai important



Localizarea depozitului



Cum ne-am imaginat baza:















Stimate domn primar,
Ma numesc Soare Diana si sunt eleva in clasa a VII-a, in Scoala Gimnaziala nr 178, avand
ca profesor pe Stanciu Constanta.
In cadrul proiectului “Cetateanul”, la ora de educatie civica, studiem problemele locale, 
cum sunt ele privite si solutionate de autoritati, precum si modalitatile in care cetatenii
pot participa in acest proces.
Problema pe care clasa mea o studiaza este lipsa unei baze sportive in zona cartierului
Pajura. Eu fac parte dintr-o echipa responsabila cu adunarea de informatii despre aceasta
problema. Clasa mea a luat in considerare reamenajarea fostului depozit Pajura care este
in prezent detinut de firma “Apromat Co”. Acest depozit a deranjat de multe ori
comunitatea locala, din vina mirosurilor neplacute sau ale parazitilor si purtatorilor de 
boli care vin din acel loc. 
Noi am dori sa stim daca aceasta problema poate fi rezolvata si daca aveti cumva vreo
informatie scrisa despre aceasta sau daca ne puteti ajuta in orice fel.
Multumim anticipat! Va dorim o zi frumoasa!

E-mail: dianasoare200537@gmail.com
Nr. Tel.: 0762 396 390

Cererea de informatii scrise. Scrisoare catre

primarie.



Plan de actiune
Baza sportiva va include:

O cladire administrativa – parter prevazut cu receptie si zone de relaxare si informare + grupuri

sanitare. Etajul 1 va avea un mini bar de unde lumea isi poate achizitiona bauturi si gustari + 2 

mese de tenis de masa si o sala de forta + dusuri

Un teren de fotbal prevazut cu piste de atletism

2 terenuri de baschet

2 terenuri de handbal

2 terenuri de tenis

3 terenuri de badminton

2 terenuri de volei

Un bazin semiolimpic cu 9 culoare, vestiare si dusuri

6 cladiri prevazute cu vestiare si depozit ( mingi, plase, echipament etc)

Teren de joaca pentru copii

3 cai de acces.



Etapele Actiunii

• Prezentarea ideei Primariei Sectorului 1

• Actiune de strangere de semnaturi pentru utilitatea proiectului-pentru primaria
sectorului 1, pentru aprobarea, conversionarea terenului de pe strada Jiului, fostul
depozit Pajura.

• Strangerea de fonduri din comunitatea locala

• Prezentarea schitelor unei firme de arhitectura

• Oferta costului si durata construirii data de catre un iginer constructor

• Inaugurarea bazei.



Demararea Lucrarii
1. Cerere de oferta catre firme de constructie.

2. Obtinerea finantarii:

- fonduri europene

- fonduri la nivel de capitala

- creditare prin sistemul bancar

3. Pregatirea terenului si demolarea vechilor constructii de pe suprafata

4. Igienizarea suprafetei

5. Executia proiectului cu firma de constructii aleasa care dureaza in jur de 30 de 
luni

6. Inaugurarea bazei sportive pe data de 1 Iunie 2022



Dupa toata munca depusa in crearea acestui proiect, noi, 

elevii clasei a 7 a A, speram ca vom reusi sa schimbam ceva in 

cartierul nostru.

Va multumim pentru

atentia acordata!


