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1.1 Identificarea problemelor 
 
Acestea sunt problemele identificate de cele 7 echipe: 

 
1.Absența serviciilor de consiliere în școli. 

2.Lipsa spațiilor de agrement din zona 
centrală a Sucevei. 

3.Lipsa locurilor de parcare. 

4.Lipsa adăposturilor pentru animalele 
abandonate. 

5.Siguranța deplasării copiilor în comunitate. 

6.Prezența persoanele care cerșesc în unele 
zone ale orașului Suceava. 

7.Lipsa spațiilor verzi din locurile de joacă. 

 

8.Poluarea mediului înconjurător în 
comunitate prin aruncarea deșeurilor. 

9.Igiena precară în transporturile publice. 

10.Existența gropilor de pe drumurile din 
comunitate. 

11.Poluarea mediului înconjurător în 
comunitate din cauza mijloacelor de 
transport. 

12.Lipsa coșurilor de gunoi în zonele mai 
puțin populate ale comunității. 

 



În urma primului tur de voturi, am selectat 5 probleme: 

1. Poluarea mediului înconjurător în comunitate din cauza mijloacelor de transport. 

2. Lipsa spațiilor verzi din locurile de joacă. 

3. Poluarea mediului înconjurător în comunitate prin aruncarea deșeurilor. 

4.Siguranța deplasării copiilor în comunitate. 

5. Absența serviciilor de consiliere în școli. 

 

În urma celui de-al doilea tur de voturi, problema aleasă a fost: 

Poluarea mediului înconjurător în comunitate din cauza mijloacelor de transport. 

 

 



1.2 Descrierea problemei 

• Mijloacele de transport public în Suceava 
poluează, unele sunt vechi și majoritatea sunt în 
condiții precare, igiena fiind neglijată. De 
asemenea, majoritatea dintre ele folosesc 
combustibilii fosili, cele electrice fiind foarte puține, 
proiectul de înlocuire a acestora cu autobuze 
nepoluante fiind abia la început. 

• Un alt aspect al problemei este reprezentat de 
mașini, ce sunt majoritar second-hand, aduse din 
țări străine. Cele noi și electrice sunt puține în 
Suceava, locuitorii neavând posibilitatea de a-și 
achiziționa alte vehicule. 



2.1 Soluțiile posibile analizate 
Clasa noastră a venit cu 3 propuneri de soluții pentru preoblemă. 

1.Înlocuirea mijloacelor de transport în comun cu autovehicule electrice. 

Avantaje Dezavantaje 

- Înlocuirea acestor mijloace de transport în 
comun și nu numai ar fi un beneficiu pentru noi 
toți, dar și pentru natură. Această soluție ar 
diminua rata de poluare, iar România ar putea 
deveni o țară-model. Dacă s-ar reuși 
îndeplinirea acestei opțiuni, am putea merge 
mai departe cu modernismul pentru a le putea 
ajunge și noi pe țările bogate din UE. 

- Prețul mai ridicat al automobilelor electrice 
față de cele tradiționale. 

- Nevoia de reinstruire a unui mare de 
mecanici auto. 

- Falimentarea firmelor ce produc piese auto 
non-electrice și a celor care distribuie 
carburanți. 

- Necesitatea de amplasare a unui număr 
ridicat de stații de încărcare publice și 
demolarea sau reutilizare benzinăriilor. 



2.Alinierea programului de transport cu Google Maps, cu date în timp real pentru a 
facilita găsirea rutelor optime de transport în oraș, atât pentru localnici, cât și pentru 
turiști. 

Avantaje Dezavantaje 

-   Găsire unor rute mai rapide spre destinația ta,  
astfel traficul fiind fluidizat, iar poluarea 
diminuată. 
-   Găsirea unor rute mai sigure. 
- Găsirea unor locații mai rapid , cum ar fi 
magazinele sau locurile de staționat, cu ajutorul 
Google Maps. 

- Dacă vor fi probleme legate de internet în oraș, 
GPS-urile ar putea să nu mai funcționeze. 
- Este posibil ca nu toate mijloacele de transport 
să beneficieze de aceste mecanisme. 
- În unele zone ale orașului, semnalul este mai 
redus, ceea ce ar putea duce la pierderea 
conexiunii. 
- Achiziționarea unor astfel de dispozitive nu 
poate fii la îndemâna oricui. 



3.Educarea cetățenilor prin diferite proiecte pentru convingerea acestora de a 
folosi bicicleta sau de a merge pe jos în cazul în care distanțele nu sunt mari. 

Avantaje Dezavantaje 

- Conștientizarea de către cetățeni a faptului că 
poluarea este o problemă reală, ce afectează 
în timp calitatea vieții și trebuie rezolvată. 

- Începerea utilizării mijloacelor de transport 
nepoluante (biciclte, trotinete electrice etc.), 
cetățenii având un stil de viață mai sănătos, 
chiar în timp ce problemele mediului sunt 
diminuate. 

- Reducerea cantității de noxe poluante din aer, 
circulația realizată cu mașina, principala sursă 
a acestor gaze toxice, fiind înlocuită cu alte 
metode de deplasare în ceea ce privește 
distanțele mici. 

- În sezonul rece, când riscurile de îmbolnăviri 
de gripă și răceală sunt destul de ridicate, 
bicicletele nu sunt cea mai bună opțiune de 
deplasare. 

- Mergând pe bicicletă prin zonele intens 
circulate, la orele de vârf, poți inhala o 
cantitate mare de poluanți și praf. 

- Mersul pe bicicletă poate fi îngreunat din 
cauza drumurilor neasfaltate corespunzător. 

- Cel mai mare dezavantaj în mersul cu bicicleta 
sau trotineta este vremea, aceasta fiind 
imprevizibilă și putând să conducă la 
accidente. 

În urma analizării avantajelor și dezavantajelor, prin  vot, am ales această propunere de politică 
publică. 



2.2 Politica publică propusă 

• Educarea cetățenilor prin diferite proiecte pentru convingerea acestora de a folosi 
bicicleta sau de a merge pe jos în cazul în care distanțele nu sunt mari. 

• Această politică publică ar putea ajuta la conștientizarea de către locuitorii Sucevei 
a importanței protejării mediului, poluarea fiind o problemă reală ce trebuie pe cât 
posibil rezolvată sau redusă. Astfel, aceștia trebuie determinați să folosească 
mijloacele de transport ecologice, care îi ajută, de asemenea, să-și mențină un stil 
de viață sănătos. Niște exemple în care această modalitate de deplasare ar putea fi 
aplicată în viața de zi cu zi sunt: mersul pedestru la școală, utilizarea bicicletei 
pentru a ajunge la locul de muncă etc. 



• Toate aceste măsuri trebuie luate în considerare pentru a apăra natura. 
Mijloacele de transport clasice trebuie folosite cât mai puțin, până când 
înlocuirea tuturor acestora cu unele electrice va fi posibilă, nu toată lumea 
având șansa de a-și achiziționa un autoturism nou. Totodată, combustibilii 
folosi sunt resurse epuizabile, iar, prin urmare, mai devreme sau mai târziu, 
va trebui găsită o alternativă a acestora pentru alimentarea 
autovehiculelor.  

 



3. Culegerea informațiilor despre problema selectată 

 Principalele surse de informare despre problema selectată sunt publicațiile locale, 
internetul și  chestionarul aplicat la nivelul școlii atât elevilor, cât și cadrelor didactice. 

 În urma aplicării și analizării chestionarului am constatat că această problemă este 
importantă pentru toți respondenții și că afectează mediul în mod direct. 

 



4. Proiect de act normativ pentru implementarea 
politicii propuse 

HOTĂRÂRE  

Aprobarea programului “Încurajarea cetățenilor privind mobilitatea ecologică și sănătoasă”. 

 Consiliul Local al Municipiului Suceava, 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
Municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 14.422/28.05 2021, Raportul Serviciului de 
Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 14.423/28.05.2021 și Avizul Comisiei economico-
financiară, juridică și disciplinară; 

În conformitate cu prevedrile art. 44 din cadrul Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. “b”, art, 139, alin. 3, lit. “a”, art, 196, alin. 1, lit. “a”, 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 



HOTĂRĂŞTE: 

• ART.1  Se aprobă implementarea proiectului “Încurajarea cetățenilor privind mobilitatea ecologică și sănătoasă”. 

• ART. 2  Se aprobă cheltuielile eligibile totale pentru realizarea proiectului “Încurajarea cetățenilor privind mobilitatea ecologică și sănătoasă” cod 5584, 
faza de implementare, în valoare de 43.725,94 euro, din care: 

• - 85%, respectiv 37.167,05 euro, reprezintă cofinanțarea din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională; 

• - 13%, respectiv 5684,52 euro reprezintă cofinanțarea din Bugetul de stat al României; 

• - 2%, respectiv 874,52 euro, reprezintă contribuția locală aferentă a Municipiului Suceava. 

• Contribuția locală a Municipiului Suceava este asigurată din remunerația angajaților delegați în implementarea proiectului, parțial din norma de lucru de 8 
orei pe zi. 

• ART. 2.1  Cheltuielile vor fi efectuate pentru: oragnizarea de întâlniri, dezbateri și activități consultative cu Grupul Mobilitate Ecologică și Sănătoasă, 
efectuarea unor deplasări pentru participarea la întâniri transnaționale, realizarea de materiale informative pentru susținerea vizibilității proiectului, 
cheltuieli administrative. 

• ART. 3  Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarului Municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derulării 
acestuia. 

• ART.4. Primarul Municiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărări. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

LUCIAN HARȘOVSCHI                                                                                        SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                                                                                      Jrs. IOAN CIUTAC 



4. Declarația de Constituționalitate 

 

Politica publică propusă de grupul nostru respectă drepturile specificate în Constituția 
României: 

• Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16); 

•  Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); 

•  Respectă dreptul la ocrotirea sănătății (Titlul II, Capitolul 2, art. 34); 

•  Respectă dreptul la mediu sănătos (Titlul II, Capitolul 2, art. 35); 

•  Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 
57); 

•  Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în 
domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20). 



5. Planul de acțiune 

Pentru a obține sprijinul pentru soluția noastră propunem următorul plan de acțiune: 

• Identificarea persoanelor, instituțiilor, organizațiilor interesate de problemă. 

• Realizarea de materiale promoționale și împărțirea acestora în școală și în parcuri. 

• Realizarea de fotografii pentru a le prezenta cetățenilor realitatea problemei prin 
puterea exemplului. 

• Întocmirea unei liste cu posibilele metode de publicare al pliantelor. 

•  Luarea legăturii cu reprezentanții instituțiilor și organizațiilor care ar putea oferi 
sprijin în aceste demersuri, cum ar fi reprezentanții Primăriei din Suceava. 

• Popularizarea proiectului, diseminarea fotografiilor, afișelor , materialelor video pe 
pagina web a școlii, pe paginile de facebook. 



5.1 Scrisoarea trimisă către autorități 

 Către Primăria Municipiului Suceava, 

 Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din 
Suceava, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și 
având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm următoarea 
propunere de soluționare a unei probleme existente la nivelul comunității noastre. 

 Problema identificată la nivelul clasei, fiind, prin urmare, supusă atenției 
dumneavoastră este Poluarea mediului înconjurător din cauza mijloacelor de transport 
publice și private. Poluarea orașului este sau ar trebui să fie printre cele mai importante 
preocupări ale cetățenilor. Considerăm că problema este importantă pentru că afectează 
sănătatea cetățenilor, aerul este toxic în oraș, iar în unele zile ale săptămânii  străzile sunt 
aglomerate. Emisiile de transport cresc rapid, iar acest lucru dăunează sănătății și climei. 
Multe state  din vestul și nordul Europei au în plan eliminarea mijloacelor de transport cu 
combustibili fosili, iar noi considerăm că trebuie să ne aliniem acestor țări. 

 

 



 Suntem la curent cu politica publică prin care s-au achiziționat autobuze electrice, 
ceea ce duce la diminuarea poluării, dar mai există mijloace de transport în comun care 
poluează și în care normele sanitare nu sunt respectate. Mijloacele de trasnport private sunt 
achiziționate în mare parte second-hand, ceea ce duce la o poluare a mediului pentru că 
folosesc combustibili fosili. 

 În calitate de viitori cetățeni activi și implicați într-un demers de cercetare mai 
amplu, care face parte dintr-un proiect la elevilor derulat la nivel național, și anume, 
“Cetățeanul”, propunem următoarea  soluție pentru problema identificată: Educarea 
cetățenilor prin diferite proiecte pentru convingerea acestora de a folosi bicicleta sau 
pedestru în cazul în care distanțele nu sunt mari. 

 Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul 
orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat 
în favoarea propunerii noastre. 

 Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această 
adresă de email clasa.a.VII.a.A.CNME@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în 
răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă. 

 

 







Vă mulțumim pentru atenția acordată și 
sperăm că ne veți sprijini în acest proiect! 


