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….

,,Suntem mici. Noi ca popor. Mici de tot.
Ne mulțumim mereu cu puțin. Nu știm să cerem ce-i al nostru. Suntem neinformați . Și

dezinformați , dar în cea mai mare parte neinformați și deci ușor de dezinformat. Suntem
leneși . Nu ne place munca. Așteptăm mereu de la alți i. Să facă oricine altcineva, noi nu.

Suntem mici pentru că nu reușim să ne ridicăm din mocirla în care zacem de zeci
de ani. Nu avem o clasă politică demnă, cu scop și principii. Suntem mici pentru că nu reușim
să creștem. Nu avem un sistem de educație corect, un sistem de sănătate corect și nu avem
principii și valori morale.

Suntem mici chiar și aceia care încercăm zi de zi să facem ceva. Ceva-ul nostru
este mic. Nu înseamnă că nu există. Mă felicit și îi felicit pe toți aceia care încearcă. Dar
suntem mici. Ne e frică. Nu îndrăznim mai mult decât ceea ce facem deja. Ne complacem
așa și nu îndrăznim să visăm mai mult.

Suntem mici pentru că ne-am plafonat și ne-am micit în ignoranța noastră și în lipsa
speranței de mai bine.

Nu trebuie să așteptăm nimic de la nimeni. Noi trebuie să facem. Noi înșine trebuie
să fim modele. Atât timp cât fiecare 500 de metri dintr-un sector arată ca în imaginile de mai
jos, țara va fi la fel. Atât timp cât ne vom considera țara un mare coș de gunoi, nu avem cum
s-o respectăm, nu avem cum s-o creștem, nu avem cum să creștem.

Suntem mici, un popor mic, cu viziune îngustă, care nu știe să iubească și să
prețuiască nimic din ceea ce primește. Indiferent ce. De aceea nici nu știm să păstrăm,
pentru că nu iubim.

Noi nu ne iubim pe noi, deci de ce ar face-o alți

Alexandra Enescu

https://cetatean2.com/2019/02/22/suntem-mici/
https://cetatean2.com/2019/02/22/suntem-mici/


P1       Problemele comunitatii identificate

Am propus mai multe probleme cu care se
confrunfrunta comunitatea din comuna Lunca Bradului:

- Problema câinilor comunitari ;
- Mizeria din localitate;

-Lipsa dispozitivelor pentru toți copiii din comuna
LuncaBradului necesare participării la școala online.

- Lipsa apei potabile în comuna Lunca Bradului;
-Problema ursilor care ataca gospodariile din localitate;



P2        Selectarea problemei

In urma votului secret am ales intr-un procentaj

foarte mare 70% am ales ca problema:

,, - Lipsa dispozitivelor 

pentru toți copiii din 

comuna LuncaBradului ”



I. DESCRIEREA PROBLEMEI

Lipsa dispozitivelor tehnice pentru 
toți copiii din comuna Lunca 
Bradului

Una dintre cauze o reprezintă 
asistența socială. Există un 
număr foarte mare de copii 
afectați de sărăcie și de izolare 
socială, care trăiesc în cele 34% 
din localitățile din România 
care nu au servicii de asistență 
socială. Prezenta problemă 
afectează comunitatea din 
comuna Lunca Bradului  cu atât 
mai mult cu cât în anul școlar 
curent activitățile educaționale 
se deasfășoară în mediul online.

O altă cauză, conform unei 
evaluări a UNICEF România, 
realizată împreună cu Banca 
Mondială și Institutul pentru 
Cercetarea Calității Vieții din 
Academia Română, o reprezintă 
problemele de acces la 
tehnologie și internet pe care le 
au copiii din familiile care 
trăiesc în sărăcie, dar și unele 
cadre didactice. Mai mult decât 
atât, părinții acestor copii nu le 
sunt de ajutor, pentru că nu 
știu, nu pot și nu îi interesează.

Nivelul de trai foarte precar al famililor din 
localitate deoarece nu există locuri de 
muncă în localitate , surse de venit și mulți
dintre părinți nu muncesc. În al doilea rând
sistemul de educație dispune de un nivel
scăzut în ceea ce privește infrastructura
tehnică. A treia cauză este lipsa de 
implicare a autorităților locale care nu 
consideră prioritară investiția în
dispozitive și terminale tehnice pentru
elevi. A patra cauză ar fi faptul că familiile
cu copii au doi sau mai mulți copii la 
școală, iar participarea la școala online se 
face adesea după un orar care presupune, 
cel mai frecvent, ca toți elevii să participe
la orele (clase diferite), ceea ce impune ca 
fiecare copil să aibă echipamentul lui, 
alocat pentru școala online.



P3     CULEGERA DE INFORMATII DESPRE 
problema selectata

1. Cât de importantă este problema aceasta în comunitate?

2. Care ar putea fi cauzele acestei probleme?

Nivelul de trai al cetățenilor

3. Ce instituții publice sunt responsabile de rezolvarea problemei?

Instituțiile responsabile sunt: Primăria Comunei Lunca Bradului , Consiliul Județean Mureș, 

Ministerul Educației și Cercetării.

4. Ce fac aceste instituții cu privire la problemă? Care sunt politicile publice existente referitoare 

la problema studiată?

5. Dacă există politici publice pe această temă, din ce motive ele nu au rezolvat problema?

6. Ce dezacorduri există în comunitate cu privire la politicile existente sau la modurile în care se 

ocupă oficialitățile de această problemă?

7. Care sunt organizațiile, grupurile sau personalitățile care și-au exprimat părerea despre

această problemă?

Fundațiile: Salvați Copiii România, World Vision Romania, organizația non-guvernamentală Narada, 

jurnaliștii revistei online Dela



 Politica publică propusă de clasa noastră :

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

16);

• Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în

viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);

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

• Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II,

Capitolul 3, art. 57);

• Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.

56);

• Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);

• Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135) ;

• Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii

Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 1, art. 20)



Declarație de constituționalitate



Instituțiile 
responsabile 

sunt: 

Primăria 
Comunei 
Suplac, 

Consiliul 
Județean 
Mureș, 

Ministerul 
Educației și 
Cercetării.



II. SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

 Solutii propuse de clasa aVII-a Lunca Bradului

 Solutia 1 Alocarea de fonduri de către Consiliul local pentru achizitionarea de tablete/laptopuri pentru elevi.

 Avantaje:  dotarea elevilor cu echipamente mobile tablete/laptop astfel încât orele de pregătire să se poată desfășura
online in timp scurt ; îmbunătățirea calității învățământului la distanță și dezvoltarea unor tehnologii sub forma de 
platforme de e-learning, pentru îmbunătățirea calității învățământului și acordarea de șanse egale tuturor elevilor.

 Dezavantaje : fonduri insuficiente pentru toti elevii.

 Solutia 2 Achiziționare de tablete/laptop  cu internet de către consiliul local al comunei Lunca Bradului prin proiecte
europene.

 •Avantaje ar fi accesul elevilor la tablete cu conexiune la internet de calitate, fonduri suficiente o pentru toti
elevii,capacitatea de a participa cu toții la cursurile desfășurate online .

 •Dezavantaje: Durează mult prea mult câștigarea unor astfel de proiecte.

 Solutia 3 HCL a comunei Lunca Bradului pentru închirierea unor dispozitive de la firme specializate în domeniu.

 Avantaje: parteneriatele pot fi incheiate in mod rapid.



P5 Elaborarea unui plan de actiune

Planul de acțiune:

-Scrisoare către primarie ;
- Răspunsul autorității locale

-Punerea in practica a solutiei propuse;



-Scrisoare către primarie ;



- Răspunsul autorității locale-



P6  Finalizarea proiectului clasei

Portofoliul are:

-O parte de documentare;

-O partede prezentare-materiale obtinute
finalitati ;



P7  Prezentarea publica

La prezentarea publica am 

invitat,profesori si colegi mai mari din 
școala noastră. 



REFLECTII 
ASUPRA EXPERIENTEI DE INVATARE

-Am invatat sa am atitudine;
-Sa imi asum responsabilitati;
-Sa lucrez in echipa;
-Am inteles unele tehnici de democratie-Respectarea
legii;
-Am inteles ce este o politica publica;
-Mi-a placut proiectul in sine pentru ca m-a dinamizat;
-Realizarea unor lucruri noi , care tin de viata noastra!



Va mulțumim!


