
                                                       Planul de acțiune
 

Pentru a obține sprijinul necesar, noi,elevii clasei a VII-a, am dezvoltat următorul plan de 
acțiune:

– pentru aprobarea amplasării afișurilor în spațiul public, vom discuta cu autoritățile 
responsabile

– un grup de elevi din clasa a VII-a se vor deplasa la primărie și vor discuta față în față cu 
persoanele responsabile de rezolvarea problemei pentru obținerea sprijinului lor

– pentru aplicarea chestionarelor cetățenilor, le vom cere mai întâi acordul de a le pune un 
chestionar, iar conform răspunsului lor le vom pune întrebări legate de problemă sau nu

                                                 Scrisoare oficială transmisă primăriei

Către Primăria comunei Pârteștii de Jos,
Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la şcoala "Liceul tehnologic "Nicanor Moroşan " din localitatea
Pârteștii de Jos , în baza dreptului de petiționare, prevăzut în articolul 51 din Constituția României 
şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea ataşată.
   Propunerea noastră este să curățăm mediul, să reducem sau chiar să eliminăm aruncarea 
deşeurilor la întâmplare, prin punerea coşurilor de gunoi, dar şi printr-un spațiu special amenajat, 
unde oamenii pot arunca deşeurile, separate pe anumite categorii pentru a fi reciclate. Dacă nu luăm
măsuri, mediul va fi din ce în ce mai poluat, apa va fi "otrăvită" iar animalele şi oamenii se vor 
îmbolnăvi mult mai uşor. Toate acestea sunt consecințele poluării şi neglijării mediului înconjurător.
   Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură
civică şi este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii 
noastre.
   Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră. 
    Elevii clasei a VII-a : Olteanu Ciprian Florinel, Strugaru Teodora, Iacob Ioana Ştefania, Boloca 
Gabriela Denisa, Ciorneiu Simona, Straton Ana Ioana, Chiruț Gabriela Georgiana Steluța, Strugariu 
Elena, Lăzăreanu Ilie Costel, Buliga Andreia, Straton Antonia Maria, Straton Cezar, Andronic 
Daniel Emanuel, Adomniței Denis Andrei, Tofan Alexandru, Pribeagu Florin Mugurel, Bazar Vlad 
David, Turcu Iuliana Florentina, Olteanu Denis Gabrielle, Strugariu Cosmin, Aelenei Marcel.
    Coordonator: Prof. Călinescu Eleonora
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