
Proiect cetățeanul
cl. a VII-a

Liceul Teoretic ”Zajzoni Rab Istvan” Săcele



PROBLEMA 

Descrierea problemei

 În urma restricțiilor survenite din cauza situației epidemiologice legăturile

sociale au avut cel mai mult de suferit. Acum mai mult ca niciodată s-a 

observat importanța acestora. Necesitatea unui spațiu sigur, în aer lber, 

amenajat corespunzător este asolut necesar pentru comunitatea din 

Săcele pentru ca familiile comunității să poată interacționa în aer liber 

într-un mediu sigur.

 În prezent există spații verzi amenajate pentru relaxare dar foarte mici 

respectiv  sunt doar locuri de joacă doar pentru copiii foarte mici.

 Primăria Săcele are în sarcină rezolvarea problemei menționate.



Soluții posibile analizate



Soluția câștigătoare



AVANTAJE



DEZAVANTAJE



Politica publică propusă de clasă

Amenajarea unui parc de agrement pentru

copii și părinți.

"Szabadidős tevékenység számára

kialakított tér gyerekek és szülők számára

egyaránt„



ARGUMENTARE

❖ Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al
timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de
învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Aici intervine
părintele, familia copilului.

❖ Datorită acestui fapt trebuiesc identificate modalități de crearea de facilități instituționale și
legale pentru realizarea de locuri amenajate și care să încurajeze utilizarea acestora pentru a
veni în sprijinul menținerii relațiilor sociale optime.

❖ Un parc de agrement:

 asigură copiilor și părinților/aparținătorilor oportunități de petrecere a timpului liber, de 
recreere și socializare care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială și emoțională.

 Copiii participă activ la elaborarea programului, fiind încurajați să își exprime opiniile și
preferințele în proiectarea și derularea activităților din timpul liber.

 asigură planificarea activităților de recreere și socializare, în funcție de opțiunile copiilor și
nevoile acestora.

 Membrii comunității au acces egal la resursele de petrecere a timpului liber.



Proiect de act normativ pentru implementarea

politicii propuse

❖ Prin amenajarea unui parc de agrement pentru copii și părinți am
realiza următoarele:

- Copiii și familiile acestora ar petrece mai mult timp în aer liber și
mai puțin în fața diferitelor device-uri.

- Inter-relaționarea familiilor comunității ar duce la o creștere a
simțului civic, o sensibilizare mărită asupra rezolvării/gestionării
problemelor comunității.

- Activitățile de relaxare vor ajuta la echilibrarea stresului acumulat
la locul de muncă, deci vor îmbunătăți modul de percepție a
evenimentelor din viața fiecăruia, minimizând nivelul posibilelor
conflicte.

❖ Rezultat așteptat: Părinții, familia extinsă și/sau alte persoane
importante pentru copil sunt implicate pe cât posibil în viața
acestuia.



Legislație consultată

 LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)privind
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților*)http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673

 LEGE nr. 47 din 19 martie 2012pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/136443

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI SĂCELE 2014-2020
HTTPS://WWW.MUNICIPIULSACELE.RO/STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-A-MUNICIPIULUI-
SACELE-2014-2020/

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/113206
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/136443
https://www.municipiulsacele.ro/strategia-de-dezvoltare-a-municipiului-sacele-2014-2020/

