
Dezvoltarea și întreținerea spațiilor 
verzi în municipiul Constanța

Clasa a VII-a
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța

Proiectul 
„Cetățeanul”



Am identificat problemele și am 
votat! Am votat 29 de elevi.

1. Lipsa spațiilor de recreere 
și degradarea celor existente. 

Propunerea de a crea spații 
noi de recreere - 44%

2. Probleme de siguranta, 
curățenie și respectarea legii 

în cartierul Km 4-5 și Piața 
Chiliei - 36%

3. Lipsa unei educații în ceea 
ce privește reciclarea - 8%

4. Lipsa canalizării în Mamaia 
Sat în zonele locuite de 

proprietari - 7%.
5. Parcări supraterane și 

subterane - 5%

Proiect 
„Cetățeanul”



Am cules informații:

Am căutat regulamentele elaborate de Primărie
care aveau ca preocupare spațiile verzi. Am
găsit:
-https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-
locala/regulamentul-pentru-spatiile-verzi-din-
municipiul-constanta-in-dezbatere-publica-
pana-pe-15-ianuarie-737420.html
-http://www.primaria-
constanta.ro/primarie/relatii-cu-publicul/centrul-
de-informare-cetateni
-https://m.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inca-
18-locuri-de-joaca-vor-fi-reabilitate-de-
primaria-constanta-lista-completa-713007.html



Planul de acțiune

Ne-am împărțit pe grupe, am căutat 
soluții, am scris dezavantajele și 

avantajele.

Politica publică

Am dezbătut soluțiile propuse de fiecare 
grupă și am ajuns la un numitor comun - 

elaborarea scrisorii către Primar.



Scrisoarea către Primar

29 mai 2021

Către Primăria Municipiului Constanța
În atenția Domnului Primar Vergil Chițac

Stimate Domnule Primar,
Colectivul clasei a VII-a de la Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, Constanța dorește să vă aducă la
cunoștință o problemă identificată de noi și care
afectează starea de bine a comunității noastre:
insuficiența spațiilor verzi și starea degradantă a celor
existente. 
Noi vă propunem câteva soluții așa cum le-am
identificat în cadrul proiectului „Cetățeanul”, proiect
derulat în acest an școlar.
Pentru spațiile deja existente și pentru a evita
degradarea lor, vă propunem angajarea de paznici.
Există avantaje și dezavantaje: paza permanentă care
presupune un buget alocat fiecărui spațiu existent. Un
avantaj este evitarea degradării și economisirea unor
sume de bani în vederea reparării lor permanente. Pe

de altă parte, creați locuri de muncă și angajații vor
plăti taxe și impozite, ceea ce duce la creșterea
veniturilor municipalității. O altă propunere ar fi
montarea camerelor de supraveghere: bugetul este
mai mic, dar nu se poate interveni în timp real, iar
recunoașterea persoanei care a distrus are nevoie de
multe acorduri conform legilor în vigoare.
Tot pentru spațiile existente vă propunem, ca la final
de săptămână, voluntarii să organizeze diverse
activități în aceste spații.
Pentru a dezvolta noi locuri de recreere vă propunem
identificarea unor locuri părăsite care pot deveni
spații verzi. De asemenea, aceste spații pot fi folosite
și de cei care au animale de companie, respectând
regulile de igienă. De asemenea, propunem ca în
noile parcuri să existe locuri special amenajate
pentru o varietate de sporturi: bicicletă, role,
skateboard, locuri de relaxare, locuri speciale de citit.
În speranța că vă veți apleca asupra cererilor noastre,
vă mulțumim și vă dorim toate cele bune!



Constanța trebuie să 
evolueze!

Mulțumim Institutului Intercultural TimișoaraMulțumim Institutului Intercultural Timișoara  
pentru oportunitatea de a aplica acest proiect!pentru oportunitatea de a aplica acest proiect!


