
Proiect:

Cetățeanul

Realizat de Colectivul clasei a 7-a B
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 Cetățenii unui stat democratic au dreptul de a-și exprima opiniile cu privire 

la problemele din comunitatea lor, precum și la problemele naționale și 

internaționale. De asemenea, aceștia au dreptul de a încerca să influențeze 

autoritățiile publice să ia anumite decizii cu privire la problemele respective 

și o pot face folosindu-se de dreptul la petiționare prevăzut de art. 51 din 

Constituția României. 

 Proiectul ne prezintă un proces desfășurat pe parcursul mai multor 

săptămâni care ne va ajuta să înțelegem modul în care funcționează instituțiile 

publice, a procedurilor prin care se iau deciziile și a rolului pe care îl au 

cetățenii într-o societate democratică.

INTRODUCERE



1.Identificarea problemelor

2.Selectarea unei probleme

3.Culegerea de informații

4.Elaborarea unei politici publice

5.Dezvoltarea unui plan de acțiune

6.Finalizarea portofoliul

Etapele proiectului:



Pe tablă, am scris toate probleme sugerate de 
elevi, printre care:

 gropile,

 mâncarea din școli,

 reciclarea,

 siguranța la metrou.

Identificarea problemelor



 Prin vot direct și liber exprimat, am ales să studiem problema GROPILOR.

Selectarea unei probleme



 Colectivul clasei a 7-a B a analizat avantajele și dezavantajele celor trei

soluții propuse: 

- Astuparea temporară a gropilor;

- Reabilitarea;

- Reabilitarea de calitate.

Pentru repararea drumurilor exista mai multe metode



Soluții propuse



Elevii clasei au ieșit pe stradă să discute deschis cu oamenii despre proiect.

După ce copiii s-au făcut înțeleși, cetățenii au răspuns pozitiv la cererea

elevilor, strângându-se astfel 1040 de semnături.

Strângerea de semnături



Strângere semnături





  Către Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

 În atenţia: 

  Domnului primar  Robert Sorin Negoiţă 

  Doamnelor şi domnilor consilieri  

 

Stimate doamne, stimaţi domni, 

 

 Colectivul clasei a VII-a B din Şcoala Gimnazială Nr. 84, cu sediul în Bucureşti, sector 3, 

Calea Vitan, nr. 135, reprezentat de Popescu Ana Cristina în calitate de șefă a clasei, în baza 

dreptului de petiţionare prevăzut de articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere 

Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, modificată şi completată de Legea nr. 

233/2002, supunem atenţiei dumneavoastră o problemă de interes major pentru comunitatea locală, 

precum şi soluţia identificată în cadrul Proiectului ”Cetăţeanul”: 

 Drumurile deteriorate din cauza gropilor sunt o problemă a comunităţii, care afectează pe 

lângă autoturisme, şi siguranţa oamenilor şi a copiilor în drumul lor către şcoală, respectiv de la 

şcoală. 

 Credem cu tărie că toţi cetăţenii sectorului trebuie să beneficieze de străzi asfaltate 

corespunzător, astfel încât siguranţa locuitorilor să fie prioritară, iar autoturismele oamenilor să fie 

protejate de avarii multiple. 

 De aceea, apreciem ca fiind oportună şi necesară emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local 

al Primăriei Sectorului 3 care să aprobe efectuarea lucrărilor de reparaţii ale străzilor capitalei 

folosind materiale de calitate superioară, efectuarea lucrărilor în anotimpul cald şi totodată un 

control de calitate al reparaţiilor urmat de sancţionarea drastică a celor responsabili de o eventuală 

efectuare superficială a lucrărilor. 

 În activitatea desfăşurată de noi în cadrul Proiectului ”Cetăţeanul” am obţinut sprijinul 

cetăţenilor prin strângerea unui număr de 1040 de semnături de susţinere a demersului nostru. 

 Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de 

Cultură civică şi este însoţită de argumente principale pe care le-am identificat în favoarea 

propunerii noastre. 

 În speranţa că problema supusă atenţiei dumneavoastră de către clasa noastră nu va trece 

neobservată, vă mulţumim pentru amabilitatea de a analiza cele expuse mai sus şi vă rugăm să ne 

comunicaţi decizia luată la adresa de e-mail: scoala_84@yahoo.com. 

   

  28.05.2019 

           Cu respect,Colectivul clasei a VII-a B 

    Şcoala Gimnazială Nr. 84, sector 3, Bucureşti 

         Prin reprezentant Popescu Ana Cristina 

Scrisoare și confirmare



Hotărârea

Consiliului

Local al 

Primăriei

Sectorului 3



VĂ MULȚUMIM!


