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                    PORTOFOLIU CLASA A VII SANMIHAIU ROMAN 

 

                                  EXPLICAREA PROBLEMEI 

 

            In urma discuțiilor purtate cu elevii in cadrul orelor de Educație pentru cetățenie 

democratica, am constatat ca una din problemele cu care se confrunta elevii din Sânmihaiu 

Roman o reprezintă clădirea scolii gimnaziale din comuna. 

            Sânmihaiu Roman fiind o comunitate in continua dezvoltare, extinderea scolii cu 

un corp nou de clădire , modernizarea spațiilor existente, dotarea laboratoarelor de 

specialitate, cu calculatoare performante și materiale, dotarea altor laboratoare sau 

ateliere, utilarea sălilor de clasa cu laptopuri și imprimante multifuncționale, 

modernizarea sălilor de clasă,  dotarea bibliotecii cu fond de carte, softuri educaționale, 

utilarea scolii cu material necesare învățării online, ar aduce beneficii majore in cadrul 

comunității si implicit al celor direct vizați elevii. 
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                                           SOLUTII POSIBIL ANALIZATE 

SOLUTIA 1 

 Accesarea fondurilor europene alocate pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea 

școlilor din mediul rural. 

AVANTAJE: 

- îmbunătățirea infrastructurii de învățământ si eradicarea abandonului școlar 

- Îmbunătățirea procesului educațional prin dotarea scolii cu echipamente 

didactice, IT si materiale specifice pentru documentare. 

DEZAVANTAJE: 

- Durata de timp lunga pana la finalizare 

SOLUTIA 2 

Organizarea unui spectacol în care toți copiii talentați ai școlii noastre din sat ar 

participa, iar banii strânși sa fie alocați pentru extinderea școlii Gimnaziale Sânmihaiu 

Roman. 

AVANTAJE: 

- Implicarea întregii comunități in realizarea unui scop comun 

- dezvoltarea in rândul elevilor a educației privind cetățenia activa 

DEZAVANTAJE: 

- banii strânși de pe urma unui singur spectacol ar fi insuficienți. 

SOLUTIA 3 

O posibilă soluție la problema identificată ar fi, de a cere ajutorul cetățenilor pentru 

extinderea și modernizarea școlii. 

AVANTAJE: 

- Implicarea cetățenilor direct interesați de creșterea educației in cadrul 

comunității. 

DEZAVANTAJE: 

- Pot sa apară discuții intre cetățeni si cei din consiliul local 

 

SURSE DE INFORMARE 

- Sursele de informare pe care le-am folosit au fost paginile de  internet. 

-  Legea educației naționale nr. 1/2011 

- https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-21.pdf 

- https://www.engie.ro/corporate/300-de-copii-vor-invata-intr-o-scoala-renovata-

la-standarde-europene/ 
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- HTTPS://WWW.MYTEX.RO/STIRI/303-EDUCATIE/GIMNAZIU/618955-

BRASOV-SCOALA-GIMNAZIALA-NR- 

- 19-S-A-EXTINS-CU-10-SALI-PRIN-MANSARDARE.HTML 

-  

 

 

 

                                                        PARTEA A III-a 

                                             POLITICA PUBLICA PROPUSA 

Propunerea de politica o  reprezintă extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii 

Gimnaziale Sânmihaiu Roman, prin realizarea lucrărilor de extindere, reabilitare, 

modernizare si dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea 

profesională si echipamente IT, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu 

dizabilități, pentru creșterea calității învățământului si a procesului educațional.  

Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii existente va avea un impact social major prin 

îmbunătățirea calității învățământului, si a calității vieții elevilor din comuna Sânmihaiu 

Roman, încercând totodată de a stimula frecventarea cursurilor, reducând astfel tendințele 

de abandon școlar.  
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Instituția responsabila pentru soluționarea problemei este Consiliul Local a comunei 

Sânmihaiu Roman, iar in urma discuțiilor , analizând avantajele si dezavantajele celor trei 

soluții propuse inițial, clasa a ales ca si soluție finala. 

Accesarea fondurilor europene alocate pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea 

școlilor din mediul rural. Aceasta  va fi propusa Primăriei Sânmihaiu Roman cu 

solicitarea de a fi adoptata printr-o hotărâre de Consiliu Local. 

Argumentele noastre sunt următoarele: 

- cetățenii din comunitate susțin aceasta propunere de politica publica  
- administrația locala este preocupata de asigurarea si creșterea calității vieții in 

comuna Sânmihaiu Roman. 

 

   

                                    DECLARATIA DE CONSTITUTIONALITATE 

           Politica publica propusa de clasa noastră respecta Constituția României care 

prevede: 

•  principiul egalității in drepturi a cetățenilor ( titlul II, capitolul 1, art.16) 

• drepturile si libertățile fundamentale ale omului ( titlul II, capitolul 2) 

• prevederile privind exercitarea drepturilor si libertăților ( titlul II, capitolul 3, 

art.57). 

Aceasta politica publica propusa respecta si prevederile documentelor 

internaționale  si normele Uniunii Europene in domeniu ( titlul II, capitolul 2, 

art.2). 

 

 

 

                                                                PARTEA A IV-A 

                                      Planul de actiune 

 

 

Propunerea noastră către autoritățile responsabile in adoptarea unei politici 

publice este susținuta de către profesorii Scolii Gimnaziale Sânmihaiu Roman, 

de către părinți si de cetățeni ai comunei Sânmihaiu Roman. In acest sens am 

realizat un sondaj de opinie in rândul cetățenilor comunei care susțin aceasta 

inițiativa  

Am adresat o scrisoare oficiala Primăriei Sânmihaiu Roman. 
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