
PORTOFOLIU PROIECT CETĂȚEANUL ANUL ȘCOLAR 
2020-2021-CLASA A VII-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LOVINESCU RĂDĂȘENI

Problema 
Lipsa unor condiții decente de trai la unele familii din comună.



DESCRIEREA PROBLEMEI

  Unele familii nu au un trai decent cu toate că primesc ajutor social de la Primărie.

  Această problemă este foarte importantă deoarece orice om are dreptul la un trai decent 
(traiul decent face parte din drepturile de supraviețuire) pe termen lung afectează întreaga 
comunitate prin apariția fenomenului de depopulare a satelor (cei tineri pleacă în străinătate în 
căutarea unui loc de muncă,cei bătrâni mor și casele rămân pustii).În prezent există o politică 
publică.Optsprezece familii sunt beneficiare a ajutorului social (Legea venitului minim garantat 
416/2001,o lege care suferă modificări și completări ulterioare).Familia marginalizată este o 
familie care se supune următoarelor criterii:nu deține în proprietate sau folosință 
următoarele:două locuințe,autoturism,moară de cereale,suprafețe de teren mai mari de 
2000m2 și venitul agricol mai mare de 1000 de euro la persoana singură.Instituția care are 
atribuții în acest domeniu este Primăria Comunei Rădășeni alături de Consiliul Local



DESCRIEREA PROBLEMEI

  Din 18 familii 11 familii sunt singure,în fiecare lună primesc 142 de lei,3 familii cu 2 membrii 
primesc 255 de lei pe lună,2 familii cu 3 membrii 357 de lei pe lună,2 familii cu cate 4 
membrii primesc 442 de lei pe lună.



SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

1.Solidaritatea oamenilor comunei

Avantaje:-Cei care au cu adevărat 
nevoie își acoperă unele necesități.

-Solidaritatea îi face pe oameni mai 
buni.

Dezavantaje:-Nu toți oamenii 
sunt interesați de problemele 
semenilor.
-Există voci care critică acțiunile 
de solidaritate.



SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

2.Prin intermediul SNAC comisia existentă în scoală și prin fundația AIME “Cămin Pentru Viitor” 
putem ajuta familiile singure prin acțiuni caritabile (strângerea de alimente de strictă necesitate)

  Avantaje:-Elevii învață în cadrul școlii despre acțiunile de voluntariat și ce presupun acestea.

                  -Implicarea elevilor în acțiuni ce presupun solidaritate,empatie,bucuria unui dar oferit.

  Dezavantaje:-Unii oameni nu înțeleg că și un cuvânt de încurajare face mai mult decât orice 
cadou și alină singurătatea.

                        -Unii oameni consideră lipsită de importanță activitatea de voluntariat uitând că 
copiii de astăzi au nevoie de modele.



SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

3.Sprijinirea în găsirea unor noi locuri de muncă pentru persoanele mai tinere ce primesc 
ajutor social.

   Avantaje:-Evitarea plecării tinerilor în străinătate și depopularea satului.

                   -Cei plecați se pot întoarce investind banii obținuți în diverse afaceri.

                   -Copiii vor suferi mai puțin și părinții le vor fi alături.

   Dezavantaje:-Această soluție necesită timp și cei implicați pot manifesta neîncredere;

                         -Lipsa de interes manifestată de unii cetățeni ai comunei; (bătrânii suferă de 
singurătate).



POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ

Sprijinirea în găsirea unor noi locuri de muncă pentru persoanele mai tinere

Argumente:

-Având locuri de muncă,cei tineri își pot îmbunătăți singuri traiul;

-Cei plecați în străinătate la lucru s-ar putea întoarce acasă și ar deschide aici o afacere;

-Copiii s-ar bucura mai mult de sprijinul familiei;

 



DECLARAȚIA DE 
CONSTITUȚIONALITATE
 Politica publică aleasă a fost găsirea unor noi locuri de muncă.Aceasta respectă principiul 
egalității în drepturi a cetățenilor.Conform articolului 47 ,capitolul 2,titlul II referitor la nivelul 
de trai “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economica si protectie sociala.Cetățenii 
au dreptul și la măsuri de asistență socială potrivit legii”.Respecta drepturile și libertățile 
fundamentale printre care:libertate individuală,libertate de exprimare,dreptul la muncă și 
protecția socială a muncii.

 Libertatea economică prevăzută în articolul 45 din Constituția României se referă la accesul 
liber al persoanei la o activitate economică,liberă inițiativă și exercitarea acestora în condițiile 
legii sunt garantate.

 În articolul 135,titlul IV din Constituția României se precizează crearea condițiilor necesare 
pentru creșterea calității vieții și aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță 
cu obiectivele Uniunii Europene.



PROIECT DE ACT NORMATIV

  HCL al comunei Rădășeni nr.53 din data de 24.02.2021 

  Sprijinirea persoanelor lipsite de un trai decent,în găsirea unor noi locuri de muncă 

  Având în vedere expunerea de motive a elevilor clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Ion Lovinescu din 
Rădășeni din data de 13.01.2021;având în vedere avizele Comisiei pentru învățământ,sănătate și 
familie,muncă și protecție socială,activități social-culturale,culte și protectia copilului.

  Anexa HCL nr.39 din 18.10.2019;în baza legii 416/2001 modificată la 01.04.2021 ce se referă la venitul 
minim garantat,Consiliul Local hotărăște:

-Articolul 1:Găsirea unor locuri de muncă pentru persoanele mai tinere,având în vedere că în comună sunt în 
desfășurare mai multe proiecte de investiții printre care menționăm:ridicarea unui nou dispensar si o clădire 
destinată unei grădinițe cu program prelungit.

  



PROIECT DE ACT NORMATIV

  Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,se încredințează departamentele 
relevante ale administrației.

  Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:

-Domnului Primar al Comunei Rădășeni și Comisiei de Specialitate în cadrul Administrației 
Locale;

 



PLAN DE ACȚIUNE

 La nivel local prin fundația AIME “Cămin pentru viitor” putem ajuta persoanele singure prin 
acțiuni caritabile (strângerea de produse de strictă necesitate).Prin asociația de părinți “O 
șansă pentru viitor Rădășeni” o parte din banii strânși în contul acesteia să ajungă la familiile 
ai căror copii se află la scoală până ce părinții își vor găsi de lucru.

 Pentru a respecta principiul Convenției ONU cu privire la prioritatea intereselor 
copiilor,acești bani să fie folosiți strict pentru necesitățile acestora pentru a evita astfel 
abandonul școlar.

 Elevii clasei a VII-a dând dovadă de solidaritate,au organizat un spectacol caritabil în cadrul 
școlii,iar banii strânși au ajuns la acei copii care au cu adevărat nevoie.



SCRISOAREA OFICIALĂ  
Nr.3287/24.05.2021

 Către Consiliul și Primăria comunei Rădășeni

 Subsemnații,elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială, “Ion Lovinescu” din localitatea Rădășeni 
în baza dreptului de petiționare,prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în 
conformitate cu prevederile OG nr 27/2002,cu modificările ulterioare privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea,reclamația,sesizarea propunerea 
formulată în scris ori prin poșta electronică,pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o 
poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale,serviciilor publice descentralizate 
ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiilor și societăților comerciale de interes 
județean sau local,precum și regiilor autonome.



 Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră,în cadrul orelor de 
Educație Socială,în cadrul Proiectului Cetățeanul din acest an.Clasa noastră a identificat trei 
probleme ce necesită politici publice.Acestea sunt:lipsa gazului metan ăn comuna 
Rădășeni,lipsa unui iluminat stradal eficient,lipsa unor condiții decente de trai la unele familii 
din comună.Cea din urmă problemă a fost selectată de elevii clasei pentru a fi 
studiată.Această problemă este foarte importantă deoarece orice om are dreptul la un nivel 
de trai decent.Potrivit site-ului “Digi24” pentru un trai decent e nevoie de cel puțin 4000 de 
lei pe lună dar,depinde de familie,depinde de modul în care se hrănește,depinde de cât de 
economi sunt,depinde de multe “Prin propunerea noastră venim în completarea politicii 
publice existente din care am aflat că 18 familii dintre care 11 persoane singure beneficiază 
de ajutor social.Noi am identificat trei soluții la această problemă.Prima ține mai mult de 
solidaritatea oamenilor comunei,care știu de cele mai multe ori să le fie aproape celor ce sunt 
în nevoi.A doua soluție este următoarea:prin intermediul SNAC-comisia existentă în școală și 
prin fundația AIME “Cămin pentru viitor” putem ajuta familiie singure prin acțiuni caritabile 
(strângerea de alimente de strictă necesitate).A treia soluție reprezintă și politica publica 
propusă de noi și anume sprijinirea și găsirea unor noi locuri de muncă pentru persoanele mai 
tinere ce primesc ajutor social,având în vedere că în comună sunt în derulare mai multe 
proiecte de investiții,printre care menționăm:ridicarea unui nou dispensar și o clădire 
destinată unei grădinițe cu program prelungit.



 Această propunere nu încalcă declarația de constituționalitate prevăzută la pasul patru al proiectului.În 
cadrul orelor desfășurate la clasă am schițat un proiect de act normativ cu titlul:”Sprijinirea persoanelor 
lipsite de un trai decent în găsirea unor noi locuri de muncă” din data de 24 februarie 2021.Pornim o 
campanie de sensibilizare a opiniei publice printr-un afiș convingător deoarece dreptul la un trai decent este 
unul din drepturile cele mai importante ale omului.

 Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal pe adresa Școala Gimnazială “Ion 
Lovinescu” Rădășeni Strada Principală nr 21.

Cu stimă și respect elevii clasei a VII-a

Beșleagă Vasile   Catrina Petrică    

Conache Cristiana  Grecu Elena

Maxim Maria   Lupu Sebastian

Nichitoaia Karina  Pustiu Alexandru 

Săvoaia Gabriel  Șoldănescu Andrei 

Șoldănescu Rebeca  Tulbure Iulian

Ursachi Sebastian


