
PROIECT “CETĂŢEANUL” 
Proiect realizat de către elevii clasei a VII-a de 
la Școala “Aron-Vodă”, structura Dorobanţ 



PROBLEMA - Străzile secundare (drumurile săteşti), din 
localitatea Dorobanţ, au nevoie de modernizare (asfaltare). 

 

Strada elevei Samolinschi Denisa-Paula 

Descrierea Problemei 

  Drumurile săteşti, din satul 
Dorobanţ, sunt într-o stare 
avansată de degradare.  
  Ele sunt pline de gropi, nu 
există suficiente podeţe,nu 
sunt amenajate rigole de 
scurgere a apei.  
   Atunci când plouă, apa se 
scurge pe mijlocul străzilor, 
fapt care duce la distrugerea 
acestora, la un aspect neplăcut 
şi circulaţie cu dificultate, atât 
a locuitorilor, cât şi a maşinilor.  

 



PROBLEMA 

 

Toţi locuitorii sunt afectaţi de această problemă, circulaţia este 
îngreunată, maşinile se strică des, creează disconfort locuitorilor, 
nesiguranţa copiilor în mediul exterior şi reducerea posibilităţilor  
petrecerii timpului liber în comunitate. 

 

• Politica publică existentă, dar nu se aplică. 
• Decidenţii locali (Consiliul Local, Primăria), invocă lipsa fondurilor 

pentru rezolvarea acestei probleme.  

 

Obţinerea mai multor detalii şi informaţii despre această problemă şi 
despre poziţia luată de diferite instituţii, persoane sau grupuri, este din: 
• Mass-media                           

• Deciziile Consiliului Local 

• Sondaj de opinie cetăţeni  
• Internet 

 

Instituţia care are atribuţii în acest domeniu: 
• Primăria Aroneanu 

• Consiliul Local Aroneanu 

 

 

 

 

Străzile secundare (drumurile 
săteşti), din localitatea 
Dorobanţ, au nevoie de 
modernizare (asfaltare). 

 

Descrierea Problemei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strada spre familia Postolache 



SOLUŢII POSIBILE ANALIZATE 
Prima soluţie:  

1. Asfaltarea drumurilor săteşti din satul Dorobanţ prin fonduri europene.  
 Avantaje:  

• Suma necesară nu este luată din bugetul 
primăriei, ci de la U.E; 

• Oamenii şi maşinile se pot deplasa/circula 
cu rapiditate şi în condiţii civilizate; 

• Schimbarea aspectului localităţii; 
• Atragerea de investitori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                         

                                          

                                        Strada elevei Axinie Petronela-Elena  

 

Dezavantaje:  

• Riscul neacceptării proiectului; 
• Birocraţia din România; 

• Nevoia unei firme expert în întocmirea 
de proiecte europene specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Strada elevului Ilarion Bargan din 

                                                               promoţia 2017-2018 

 

 



SOLUŢII POSIBILE ANALIZATE 
A doua soluţie: 

1. Asfaltarea drumurilor săteşti prin PNDL/Fondul de dezvoltare şi investiţii 
(fonduri guvernamentale) 

Avantaje: 
•   Suma necesară este luată de la bugetul 

central; 

• Oamenii şi maşinile se pot deplasa/circula 
cu rapiditate şi în condiţii civilizate; 

• Schimbarea aspectului localităţii; 
• Atragerea de investitori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Strada către cimitir 

 

Dezavantaje: 

•   Riscul neacceptării proiectului; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Strada şcolii 



SOLUŢII POSIBILE ANALIZATE 
A treia soluţie:  

1. Asfaltarea drumurilor săteşti prin credit bancar; 

Avantaje: 
• Dacă este aprobat creditul, soluţia 

poate fi aplicată; 
• Oamenii şi maşinile se pot 

deplasa/circula cu rapiditate şi în 
condiţii civilizate; 

• Schimbarea aspectului localităţii; 
• Atragerea de investitori; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         Strada şcolii 

 
 

Dezavantaje: 
• Riscul neacceptării creditului de 

către bancă; 

• Suma necesară este foarte mare; 

• Eforturi mari din partea comunităţii 
pentru achitarea sumei; 

 



Politica Publică Propusă 
Soluţia propusă:  
• Asfaltarea drumurilor secundare din 

satul Dorobanţ, prin accesarea 
fondurilor europene/ PNDL; 

 

Argumente:  

 Analizând avantajele şi dezavantajele 
fiecărei soluţii identificate, pe baza 
informaţiilor din Mass-Media, site-ul 
comunei Aroneanu, interviuri 
radio/TV,  propunem ca soluţie 
asfaltarea drumurile săteşti din 
localitatea Dorobanţ, prin accesarea 
fondurilor europene. 



Politica Publică 
Propusă 

Politica publică propusă de clasa 
noastră: 
• Respectă principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor 

(Titlul II, Capitolul 1, art. 16); 

• Respectă principiul neretroactivităţii (se aplică doar 
pentru situaţii ce apar în viitor, după adoptare) (Titlul 
II, Capitolul 1, art. 15); 

• Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale (Titlul 
II, Capitolul 2); 

• Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, 
art. 136); 

• Economia şi finanţele publice (Titlul IV, art. 135), 
economia: 

f ) Crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii; 
g) Aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu 
obiectivele U.E. 

 

Declaraţia de 
constuţionalitate 



Planul de Acţiune 
1. Lansarea unei petiţii pentru a obţine sprijinul 

cetăţenilor; 
2. Campania de informare  şi sensibilizare a 

comunităţii (postere, pliante) 

3. Petiţie online; 

4. Scrisoare oficială către Consiliul Local 
Aroneanu; 

 

 

 



Planul de Acţiune 
Scrisoarea oficială 



MULŢUMIM TUTUROR CELOR 
CARE NE-AU SPRIJINIT ÎN 

DEMERSUL PE CARE NOI L-AM 
ÎNTREPRINS!  

Clasa a VII-a, Școala Gimnazială,,Aron Vodă,, Structura 
Dorobanţ 


