
Parcari la ora 4 
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Problemele Identificate 

• 1.Lipsa unei politici privind poluarea fonica de catre locatari, in Berceni.

• 2.In aria Cartierul Berceni nu exista suficiente cosuri de gunoi.

• 3.Lipsa infrastructurii in Berceni, sector 4.

• 4.Semnalizarea necorespunzator a unei trecerii de de pietoni.

• 5.In sectorul 4 sunt multe care nu asteapta pana gasesc un cos de 

gunoi si arunca gunoiul pe jos.

• 6.Lipsa locurilor de parcare in sectorul 4, Berceni.



Lipsa Parcarilor in Sectorul 4

• Problema identificată de noi, (clasa 7 A, Scoala 99) este nivelul scăzut de parcări în raport cu numărul 

mare de șoferi din Sector 4, București. Acest lucru cauzează parcarea mașinilor în locuri neregulamentare 

precum parcarea pe trotuare sau în locurile plătite de alți cetățeni. Unele accidente se cauzează tot din 

acest motiv, deoarece mașinile sunt ieșite pe stradă, iar unii șoferi pot să le lovească.

• Cu ajutorul institutilor urmatoare putem sa rezolvam problema:

Directia Mobilitate Urbana Sector 4

 Primaria Sector 4

 Administratia Strazilor Bucuresti – ASB



Poze



Solutii

• Pana la decizia finala a trebuit ca proiectul sa treaca prin mai multe etape p

rin care 

am fost nevoiti sa venim cu idei si sa judecam folosinta sau importanta aces

tora in functie de folosinta lor in 

folosul comunitatii sectorului 4. Cateva idei propuse de noi sunt:



Varianta 1 - Smart Parking
• Prima direcție a programului pentru mărirea numărului de parcări este devoltarea 

unei aplicații gratuite (gestionată de către Direcția de Mobilitate Urbană) prin care 
se vor utiliza câteva extensii pentru GPS care vor ”scana” împrejurările, folosind 
Google Earth și sistemul de comunicație prin sateliți și astfel vor putea identifica 
unde există locuri de parcare libere (cu sau fără plată) - șoferul urmând să aleagă 
unul dintre locurile libere. Aplicația va prelua date despre locația din trafic a celor 
dintr-un perimetru într-un anumit  moment, iar dacă un numar mare de mașini 
este stationat în acel loc, va folosi un algoritm machine-learning pentru a 
determina și calcula unde sunt locuri de parcare libere și câte locuri mai sunt 
disponibile)



Varianta1+2 = aplicație GPS

• Aplicație tip GPS în parteneriat cu Waze sau Google, aratand locația 

parcarilor si cat de pline sunt. Aplicația preia date despre 

locațiile persoanelor cu gps-ul instalat folosind un satelit, iar dacă un 

număr mare de masini este stationat în acel loc, va folosi un 

algoritm machine learning pentru a determina și calcula unde sunt 

locuri de parcare libere și câte locuri mai sunt disponibile.

 



Varianta 3 – Parcari Rezidentiale

• Fiecare posesor de autoturism va putea beneficia de un loc 

de parcare rezidențial, în proximitatea domiciliului, loc 

de parcare pentru care va plăti o taxă ce urmează să fie stabilită de Co

nsiliul Local, în urma unei consultări publice. Banii încasați vor constitui

 venituri la bugetul local, iar parte din aceste sume vor merge către am

enajarea altor locuri de parcare. 



Varianta 4 - Campanie de 
Incurajare a Mersului pe Bicicleta
• Avantaje: Mersul pe bicicleta prezinta un rol fundamental in perioada in 

care suntem,atat pentru sanatatea noastra cat si pentru mediul 

inconjurator. Avand aceasta campanie ne va beneficia si sectorul 

deoarece va atrage multi oameni si le va arata ca avem un mindset 

sanatos. O infracstructura reala pentru biciclete va atrage mai multi 

oameni sa foloseasca bicicleta.

• Dezavantaje:Pentru a dezvolta o campanie ne trebuie bani si sponsori.



Varianta 5 – Parcari Subterane Green

• Concomitent, trebuie încurajată construirea de ”parcări subterane green” 

(prin plantarea unor răsaduri de pomi / arbuști în parcarea subterană, 

ca sursă de oxigen și element decorativ peisagistic ecologic) și 

implimentarea  ”ascensoarelor auto computerizate” (autovehiculele sunt 

transportate de la un nivel la altul într-un mod ce economisește spațiu. 

Spațiul de parcare poate fi creat ușor în subsolul clădirilor rezidențiale 

sau comerciale sau autovehiculul poate fi parcat direct la etaj.)



Varianta 6

• O altă componentă a acestui program poate fi amplasarea de platforme 

mobile pentru parcare (construcții modulare cu design modern și foarte aerisite, 

realizate din materiale foarte rezistente și solide  – care pot fi mutate acolo unde este 

necesar), care să fie așezate în jurul blocurilor sau în zonele foarte 

populate, dar să nu ocupe prea mult spațiu. 



Avantaje si dezavantaje

• Pentru aceste idei exista multe beneficii și avantaje. Primul avantaj al 

parcarilor subterane este ca mașinile nu vor mai fii avariate de vremea 

capricioasa, exemplul ar fi masinile peste care cad copaci sau mașinilor care 

le sunt produse daune din cauza grindinei. Al doilea avantaj este ca mediul 

înconjurător va arată mai organizat fără mașinile parcate neregulamentar. Al 

treilea avantaj este faptul ca majoritatea conflictelor pe parcarile blocurilor, 

vor fi reduse deoarece locatari vor avea destul spațiu pentru vehiculul său. Un 

avantaj pentru extensia de gps este ca soferii ,care au aceasta extensie, au 

posibilitatea de a vedea parcarile din jurul lor, vor fi descurajați din a parca pe 

trotuare și pe marginea drumurilor, nemaitrebuind sa caute parcări"



Scrisoarea catre autoritati

• Noi planuiam sa trimitem o scrisoare catre Primarie, sa vorbim cu Andy 

Popescu, sa vorbim cu BucharestBikeTraffic, dar nu orice idee s-a putut 

pune in aplicare datorita pandemiei. 

• Avem in plan o colaborare cu Primaria pentru a creea o aplicatie GPS, 

care sa poata detecta ce locuri de parcare sunt detectate, pentru asta, 

vom avea nevoie de o echipa de programatori dedicati acestui proiect.



Către Primăria Sectorului 4 - Direcția Mobilitate Urbană,
 
Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială nr. 99 din București, în baza dreptului de 
petiționare, 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 (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau 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 naționale, societăților comerciale de interes județean 
sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. 
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială 
în anul școlar 2020-2021 și are la bază o metodă de învățare centrată pe proiect, recomandată prin 
programa școlară – metoda Proiect ”Cetățeanul”. În cele ce urmează vom prezenta argumentele principale 
pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.
Problema identificată de noi este legată de numărul scăzut al locurilor de parcare în raport cu numărul 
mare de șoferi din Sector 4, București. Acest lucru cauzează parcarea mașinilor în locuri 
neregulamentare precum parcarea pe trotuare sau în locurile plătite de alți cetățeni. Unele accidente se 
cauzează tot din acest motiv, deoarece mașinile sunt lăsate pe stradă, iar unii șoferi pot să le lovească.



Propunerea noastră pentru remedierea acestei situații poartă numele ,,PARCĂM LA ORA 4” și are ca scop 
crearea mai multor locuri de parcare pentru șoferi. 
Propunerea de politică publică la care ne-am gândit se poate dezvolta pe mai multe paliere:
 
• Prima direcție a programului pentru mărirea numărului de parcări este devoltarea unei aplicații gratuite 

(gestionată de către Direcția de Mobilitate Urbană) prin care se vor utiliza câteva extensii pentru GPS 
care vor ”scana” împrejurările, folosind Google Earth și sistemul de comunicație prin sateliți și astfel vor 
putea identifica unde există locuri de parcare libere (cu sau fără plată) - șoferul urmând să aleagă unul 
dintre locurile libere. Aplicația va prelua date despre locația din trafic a celor dintr-un perimetru într-un 
anumit  moment, iar dacă un numar mare de mașini este stationat în acel loc, va folosi un algoritm 
machine-learning pentru a determina și calcula unde sunt locuri de parcare libere și câte locuri mai sunt 
disponibile)

• Concomitent, trebuie încurajată construirea de ”parcări subterane green” (prin plantarea unor răsaduri de 
pomi / arbuști în parcarea subterană, ca sursă de oxigen și element decorativ peisagistic ecologic) și 
implimentarea  ”ascensoarelor auto computerizate” (autovehiculele sunt transportate de la un nivel la altul 
într-un mod ce economisește spațiu. Spațiul de parcare poate fi creat ușor în subsolul clădirilor 
rezidențiale sau comerciale sau autovehiculul poate fi parcat direct la etaj.)



:
 
 
O altă componentă a acestui program poate fi amplasarea de platforme mobile pentru parcare (construcții 
modulare cu design modern și foarte aerisite, realizate din materiale foarte rezistente și solide  – care pot fi 
mutate acolo unde este necesar), care să fie așezate în jurul blocurilor sau în zonele foarte populate, dar să 
nu ocupe prea mult spațiu. 
 
 Pentru aceste idei exista multe beneficii și avantaje. Primul avantaj al parcarilor subterane este ca mașinile 
nu vor mai fi avariate de vremea capricioasa (ex: masinile peste care cad copaci). Al doilea avantaj este ca 
spațiul înconjurător va arată mai organizat fără mașinile parcate neregulamentar. Al treilea avantaj este 
faptul ca majoritatea conflictelor dintre locatarii blocurilor, vor fi reduse deoarece locatarii vor avea destul 
spațiu pentru vehiculele lor. Un avantaj major pentru dezvoltarea aplicației GPS este că șoferii care vor 
utiliza aceasta extensie vor fi descurajați să parcheze neregulamentar sau pe trotuare (având la dispoziție o 
alternativă mult mai eficientă).
 
Vă mulțumim anticipat și vă rugăm respectuos să ne comunicați răspunsul dumneavoastră la această 
adresă de email scoala99@gmail.com
Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua odată cu terminarea 
stării de alertă.



Planul nostru de actiune
1.Trimiterea scrisorii către autorități (Termen limită =…….)
2. Crearea unei ”simulări” grafice pentru ideea legată de aplicația GPS care ar urma să fie dezvoltată  (Termen 
limită =…….)
3. Crearea identității vizuale pentru programul propus de noi ”PARCĂRI INTELIGENTE ÎN SECTORUL 4”: 
creare logo și design afiș  (Termen limită =  )
3. Realizarea unei pagini web și a unei pagini Facebook în care să prezentăm propunerea noastră de politică 
publică și parcursul proiectului nostru (Termen limită =  )
5. Alcătuirea unei liste cu posibili furnizori / companii specializate care ar putea duce la îndeplinire proiectele 
tehnice legate de aplicația GPS (ex: Oracle, Siveco) și ascensoarele computerizate (ex: Lodige Industries) 
(Termen limită =  )
6. Contactarea Regiei Naționale a pădurilor Romsilva și a Direcției de Mediu cu propunerea de a dezvolta un 
program în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 – prin care pentru fiecare parcare nou înființată Primăria să se 
angajeze în fața cetățenilor cu plantarea a 10.000 de puieți de arbori    într-o zonă învecinată Sectorului 4 
(Termen limită =  )
 7. Contactarea și transmiterea invitației de a participa la micul nostru eveniment către specialiști în domeniul 
urbanismului ecologic (Termen limită =  )
 8. Transmiterea invitației de participare la evenimentul public către directorul și profesorii școlii și către 
reprezentanți ai Primăriei (Termen limită =  )
 9. Contactarea unor persoane publice care au putere de influențare asupra mentalității cetățenilor, cu scopul 
de a prezenta propunerile noastre pentru această problemă și cu rugămintea de a sprijini aceste idei pe partea 
de comunicare în social-media (ex: Andy Popescu, Ines Stana) (Termen limită =  )
 10. Susținerea evenimentului public (fizic sau online) care va prezenta desfășurarea întregului proiect 
(Termen limită = 20.06.2021)





Afis + flyer pentru eveniment



INVITAȚIE
 

Eveniment școlar de prezentare realizat în cadrul disciplinei 
”Educație pentru cetățenie democratică”

 
 

 
La finalul acestui an școlar plin de provocări, ne bucurăm să vă invităm la prezentarea proiectelor propuse de elevii claselor a 
VII-a din Școala Gimnazială nr.99 cu privire la soluționarea unor probleme ale comunității – identificate și analizate de către 
elevi.
Propunerilor elevilor noștri constituie rezultatul activităților realizate în cadrul orelor de ”Educație pentru cetățenie democratică” 
și au la bază metoda de lucru ”Proiect Cetățeanul” – recomandată de către Inspectoratul Școlar și Ministerul Educației. 
Vă așteptăm în data de 15.06.2021 – ora 9.30 la prezentarea care va avea loc în curtea  Școlii Gimnaziale nr 99, în condiții 
sanitare conform prevederilor în vigoare.
 
Vă mulțumim, sperăm să ne puteți fi alături.
 
 

 
Director - Școala Gimnazială nr.99





Momente din timpul evenimentului



Momente din timpul evenimentului



Pagini 
Instagram si 

Facebook

Instagram: 
parcarilaora4

Facebook: 
parcarilaora4



REFLECTII  ASUPRA EXPERIENTEI DE INVATARE  
 
Clasa a VII-a A, Proiectul Cetățeanul                        
 
 “Am învățat multe lucruri în timp ce am lucrat la acest proiect, de exemplu prietenie, colaborare și curaj.
- elev Maria Duțu
 
“Proiectul ne-a ajutat sa fim mai uniți ca echipe” - elev Dârlă Alexandra
 
“Nu mi-a plăcut proiectul deoarece colegii cu care am lucrat nu au cooperat destul” - elev Porumbel Daria
 
“Acest proiect a fost foarte interesant pentru că am învățat multe lucruri despre parcările din Sectorul 4.” - elev 
Ștefan Cuculeanu
 
“Mi-a plăcut acest proiect pentru că am învățat să lucrăm în echipă și să comunicăm” - elev Cazacu Simina
 
“Mi-a plăcut proiectul pentru că am învățat să ne exprimăm opiniile” - elev Clipa Bianca

“Proiectul ne-a învățat să fim organizați și să ne descurcăm într-o echipă.” - elev Ana Brodeala



 
“Mi-a plăcut inițiativa proiectului deoarece ne-a făcut mai responsabili” 
- elev Ingrid Rogojinaru
 
“Am început să mă înțeleg mai bine cu colegi cu care nu credeam 
că mă voi înțelege vreodată” - elev Alexia Gogiu
 
“Proiectul ne-a învățat cum să ne implicăm în viața de cetățean” - elev Denisa Răboj
 
“Mie nu prea mi-a plăcut deoarece nu au lucrat toți egal” - elev Ghiță Maria Elena
 
“În urma acestui proiect am învățat cum este să lucrez în echipă ca și adulții care lucrează la marile compani” - 
elev Matoru Razvan

“Mi-a plăcut faptul că am învățat despre cum se rezolvă problemele într-un stat civilizat.” - elev Vlad Sava
 
“Mie mi s-a părut interesant acest proiect, pentru că mi-am dat seama că mă înțeleg destul de bine cu anumiți 
colegi cu care nu prea am vorbit de-a lungul timpului.” - elev Elisa Marin
 
“Acest proiect a fost frumos deoarece am învățat multe lucruri despre colegii cu care am lucrat. De asemenea, 
am învățat cum să mă înțeleg și să comunic mai bine cu cei din jurul meu.” - elev Cristina Stan


