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Clasa a VII-a A, prof. Doru Nicolae Grădinaru

I. Identificarea problemelor comunității
Întrucât viața de zi cu zi este strâns legată de comunitate și de problemele acesteia,
noi, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială Sf. Silvestru din București am
observat că în comunitatea noastră există mai multe probleme care ar necesita
adoptarea de politici publice. Printre acestea, noi considerăm ca fiind de urgență mai
mare următoarele probleme:
o existența unor clădiri vechi, ce pot fi încadrate ca monumente istorice, aflate în
stare de abandon, și care reprezintă un pericol pentru trecători;
o colectarea deficitară a deșeurilor în orașul nostru, în special în ultimele luni;
o Inegalitatea șanselor în educație.

II. Alegerea problemei

 În urma votului, majoritatea clasei a optat pentru
a rezolva colectarea deficitară a deșeurilor din
orașul nostru.
 Noi am ales această problemă întrucât aceasta ar
trebui să fie cel mai ușor de rezolvat și este cea
mai vizibilă, atât pentru locuitorii orașului
nostru, cât și pentru turiștii care pot vizita orașul
și pot rămâne cu o impresie urâtă despre oraș.

III. Prezentarea problemei
 Școala Gimnazială Sfântul Silvestru din București este
situată pe una dintre principalele artere bucureștene,
Calea Moșilor, în sectorul 2. La școala noastră vin elevi
atât din zona Moșilor-Obor, cât și din alte cartiere ale
Bucureștiului și chiar din orașe învecinate precum
Voluntari și Bragadiru.
 În drumul spre școală, care adesea poate presupune
tranzitarea unuia sau a mai multor cartiere din oraș, cât și
în timpul plimbărilor prin București, noi am observat că
orașul nostru începe să fie din ce în ce mai murdar.

IV. Culegerea de informații
În vederea obținerii de informații, am consultat:
 ziare care au relatat în ultimele luni informații despre
această problemă;
 Site-ul primăriei,
 Site-ul firmelor de salubritate din oraș;
 Opiniile unor persoane publice față de această
problemă;
 Legislația în vigoare cu privire la colectarea
deșeurilor.

V. Identificarea soluțiilor
În vederea rezolvării acestei probleme, noi am identificat mai multe posibile soluții:
1. Creșterea cuantumului amenzilor pentru persoanele care aruncă gunoiul pe stradă;
Avantaje:
 Oamenii ar evita să mai arunce gunoiul pe stradă, întrucât ar fi speriați de amenzi;
 Amenzile ar contribui și la obținerea de fonduri.
Dezavantaje:
 Dificultatea de a aplica amenzi, întrucât este nevoie de o monitorizare continuă a
străzilor;
 neplata acestora pentru că unii oameni care aruncă gunoiul pe străzi nu au resursele
materiale necesare pentru plata unei amenzi.

V. Identificarea soluțiilor
2. Amplasarea mai multor coșuri de gunoi în oraș
Avantaje:
 Oamenii ar avea o deschidere mai mare spre aruncarea gunoiului în locul potrivit;
 Celelalte coșuri de gunoi nu ar mai fi suprasolicitate, multe dintre ele fiind actualmente
umplute rapid, iar oamenii depozitând gunoiul în zonele adiacente coșurilor.
Dezavantaje:
 Costul relativ mare ar investiției
 Amplasarea de coșuri de gunoi suplimentare nu garantează faptul că oamenii le vor
folosi.

V. Identificarea soluțiilor
3. Angajarea mai multor agenți de salubritate și cumpărarea de mașini de gunoi
Avantaje:
 s-ar asigura o colectare mai rapidă și eficientă a deșeurilor
Dezavantaje:
 costurile mari;
 soluția nu i-ar determina pe oameni să nu mai arunce în locuri nepotrivite,
ba chiar i-ar putea încuraja;
 operatorii de salubritate sunt privați.

VI. Alegerea soluției
 În urma votului la nivelul clasei, noi am decis că cea mai bună soluție este
reprezentată de investirea unor sume de bani în vederea achiziției și montării unor
coșuri de gunoi, tomberoane, pubele și alte obiecte de mobilier urban specifice în
vederea întâmpinării locuitorilor Municipiului București care au de aruncat gunoi.
 Noi considerăm că aceasta este cea mai bună soluție deoarece investiția se poate
face foarte rapid, iar rezultatele ar fi vizibile într-un termen foarte scurt. Oamenii
ar vedea pe străzi noile achiziții și nu ar mai exista scuza că nu au avut unde să
arunce gunoiul. În același timp, soluția aceasta nu implică și alte instituții sau
proceduri birocratice greoaie precum acordarea de amenzi, recuperarea
cuantumului acestora, angajarea de personal nou pentru colectarea gunoiului, etc.

Stimate domnule primar,
Noi, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnaziala ,,Sfântul Silvestru",
împreună cu domnul profesor de istorie Doru Nicolae Grădinaru, dorim sa vă
cerem sprijinul într-o problemă ce ne creează un disconfort major în viața
noastră de zi cu zi, în baza dreptului de petiționare, prevăzut in Constituția
României.

VII.
Scrisoarea
adresată
autorităților

În ultimele luni, noi am constatat că în orașul nostru a început să fie din
ce în ce mai mult gunoi, existând probleme mari în privința colectării
deșeurilor în mai multe zone ale orașului, acest lucru afectând grav imaginea
orașului nostru, confortul cetățenilor și chiar sănătatea și siguranța acestora.
Noi am realizat o analiză asupra acestor aspecte și am ajuns la concluzia
că cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă este aceea de a
amplasa mai multe coșuri de gunoi, pubele și tomberoane și alte elemente de
mobilier stradal care să încurajeze oamenii să arunce gunoiul în coș, iar
umplerea peste capacitatea celor existente să nu mai fie posibilă.
De asemenea, noul mobilier stradal ar fi indicat să aibă un aspect plăcut,
dar să aibă și capacitatea necesară preluării cantităților actuale de deșeuri. Noi
am ajuns la această soluție după ce am realizat un proiect în care am analizat
mai multe posibile soluții, considerând că aceasta este cea mai potrivită și este
cea mai ușor de realizat pentru primărie.
În speranța că veți da curs rugăminții noastre, dar și a tuturor
semnatarilor mai jos menționați, încheiem mulțumindu-vă pentru că ne-ați
ascultat problema, având nădejdea că ne veți ajuta în rezolvarea problemei
comunității noastre.
Cu stimă,
elevi clasei a VII-a A de la Școala Gimnaziala ,,Sf. Silvestru"

VIII. Reflecții asupra experienței
După ce am participat la Proiectul Cetățeanul, am învățat că mă pot
implica în rezolvarea problemelor din orașul meu.
Maria Busuioc, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru,
București
Proiectul Cetățeanul m-a ajutat să învăț lucruri noi, precum legea
transparenței și cum funcționează primăria și consiliul local.
Alexandra Guțu, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru,
București

VIII. Reflecții asupra experienței (2)
Proiectul Cetățeanul ne poate ajuta să ne exprimăm liber despre tema aleasă și, de
asemenea, ne aduce beneficiul de a ne rezolva problemele comunității.
Carina Herman, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru, București

Eu cred că proiectul Cetățeanul este un proiect foarte bun, deoarece ne
ajută să fim mai uniți și să ne putem pune în aplicare planurile de a
construi ceva pentru societate.
Ana Mihai, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru, București

