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Introduction





              OBEZITATEA ÎN MEDIUL SCOLAR

• Obezitatea a devenit o 
problema in randul 
tinerilor datorita faptului 
ca acestia mananca 
nesanatos si mai ales ca 
exista o piata de 
desfacere care ofera o 
gama larga de astfel de 
produse



History



CULEGEREA DE INFORMATII DESPRE 
PROBLEMA SELECTATA

Youtube, Facebook, Materiale despre sanatate pe 
Google
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C a t r e ,  

Elevii clasei a VII-a ) 

coala Gimnaziala ,,ION POPESCU VOITE TI", Balane ti 
 
 

Urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrata sub nr. 986/2022 la Primaria 

com. Balane ti, judetul Gorj,. vii comunicam faptul ca sumele solicitate de 

dumneavoastra au fost prevazute in proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului 

local pentru anul 2022 al Consiliului Local Balane ti, judetul Gorj. 

V a  m u l t u m i m !  
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Secretar general al UAT, 

Horhoianu Cristian-Laurentiu 
 

 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
STEGA Claudiu-Robert 



                                               Către Primaria comunei Balanesti, 

            Subsemnații, elevii clasei  a_VII_ a de la  Gimnaziala „Ion Popescu_Voitest,din  localitatea Balanesti 

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 (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 si anume,obezitatea in mediul scolar 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.Majoritatea copiilor provin din medii sociale defavorizate si le 

lipsete o masa sanatoasa.Noi am facut demersurile necesare pentru a obtine o data pe luna alimente 

sanatoase:paine calda,legume si fructe.In prima luna le vom subventiona noi,dar apoi avem nevoie de o 

hotarare in  Consiliu local prin care sa ne furnizati 400 ron /lunar pentru a furniza alimente sanatoase 

celor30 de elevi ai scolii. 

             Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email 

vr_daniela @yahoo.com Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua 

după terminarea stării de urgență/alertă. 

    Semnatari: 



Solutii propuse si analizate la 
clasa pentru rezolvarea 

problemei:
• 1. Masa la ora 12 care sa cuprinda alimente sanatoase
• II. Fructe si legume ecologice distribuite o data pe 

luna de catre producatorii locali
• III. Elevii sa vina la scoala doar cu alimente sanatoase



Propunerea politica publica 
elaborate de clasa de elevi:

Combaterea obezitatii in mediul scolar:  
  S-a observat de-a lungul timpului ca copiii tind din ce 
in ce mai mult spre alimente nesanatoase, dar gustoase, 
iar efectul lor este vizibil in aspectul si fizionomia lor. 
Proportiile pe care le au unii dintre ei nu sunt potrivite 
in concordanta cu varsta lor. Greutatea in plus nu face 
decat sa se izoleze de restul lumii, sa acumuleze 
frustrari, sa se simta nedoriti si mai ales sa aiba o 
sanatate precara. Toate aceste considerente afecteaza 
cel mai mult increderea in propria persoana si 
rezultatele scolare.



Planul de actiune pentru solutia 
propusa

  S-a facut apel la mijloacele media, precum i faptul ca ș
au fost tiparite flyere si pliante, care au fostb lipite in 
zonele circulabile. De asemenea s-a ”scos la atac” cei 
mai viabili si volubili oratori si s-a recurs la educatia 
sanatoasa in randul  alimentatiei si a oamenilor. 
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