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Problema:

Problema pe care a identificat-o echipa noastra este: "Santuri
neastupate dupa instalarea retelei de apa, canalizare, gaze in 
conditiile apropierii sezonului estival".

Institutiile care au atributii in rezolvarea problemei noastre sunt: 
Primaria Orasului Eforie, Consiliul Local al Primariei Orasului Eforie.



Argumente:

1.Anual, Eforie Nord pe timpul sezonului estival este vizitata de peste 50.000 de turisti.

2.Pe internet, cine cauta informatii despre Eforie Nord, gasteste si comentariile de pe "Lumea Lui 
Bobses" din care am extras acest paragraf "Acum 2 ani au început săpăturile pentru gaze în
Eforie Nord. Am fost înțelegător cu șanțurile lăsate neastupate - mă rog, s-a făcut totul pe fugă, 
dar credeam că, în final, le vor astupa. Anul trecut, în 2018, am găsit aceleași șanțuri și străzi
neiluminate ca în 2017. Am venit și în 2019 în același loc - pentru că nu mi-am închipuit că voi
găsi aceleași gropi cunoscute din anii precedenți și fix aceleași străzi scufundate în beznă; ba, mai
mult, au destupat și bulevardul paralel cu faleza, astfel încât doar traversarea lui îți umple nasul, 
gâtul și hainele de praf - într-un oraș normal, acest bulevard ar fi fost asfaltat fluierând în maxim 
1 lună și în niciun caz nu l-ar fi lăsat așa în plin sezon estival. Să vedeți cum arată mașinile
parcate acolo - parcă s-a răsturnat o balastieră peste ele!".El a fost un turist al acestei statiuni...



Argumente:

➢Din 2017 aceasta statiune este scufundata de gropi sapate si, 
nici in prezent, nu au fost astupate. Doar 40% din proiectul
primariei a fost finalizat.

➢Aceste gropi pot incurca oamenii foarte des si chiar pot sa
produca accidente. De asemenea aceste gropi aduc la 
cunostinta turistului ca acest oras este "unul mizerabil, fara
speranta".



Soluții Posibile



1. Angajarea de către Primăria Eforie Nord a unei
firme de asfaltare care sa acopere santurile.

• Avantaje:

a) Daca se angajează o firma specializata in acest domeniu, ei vor repara
strazile, conform contractului semnat cu Consiliul Local.

b) Lucrările de astupare a gropilor se finalizează inainte de inceperea
sezonului estival.

c)Localnicii si turiștii vor fi mulțumiți

• Dezavantaje:

Angajarea unei firme necesită mulți bani, pe care Primăria este posibil 
să nu îi aibă.



•SOLUȚIA 2.Suplimentarea numărului de angajați ai 
Primăriei Eforie Nord care să lucreze la astuparea 
șanțurilor

Avantaje:

1.   Prin angajarea unui nr mai mare de muncitori se reduce timpul de 

lucru

2.   Gropile vor fi astupate inainte de inceperea sezonului estival

Dezavantaje:

1. Este nevoie doar pentru un timp scurt de muncitorii angajați

2. Este o criză a forței de muncă (nu se găsesc muncitori)



SOLUTIA 3: Realizarea unui grafic cu lucrări astfel 
încât astuparea șanțurilor să se încheie până la 
începutul sezonului estival

Avantaje

1.Este mai ieftin să se realizeze un grafic decât sa angajezi muncitori

2.Graficul ajuta la buna organizare a timpului muncitorilor care sunt deja 

angajați la Primărie

3.Cetatenii au siguranța ca turiștii nu vor întâmpina probleme când vor veni la 

mare, dacă se respectă graficul

4. Cetățenii pot să urmărească pe site-ul Primăriei dacă este respectat graficul.

Dezavantaje

1.Sa se încurce muncitorii în citirea graficului

2.Sa nu se respecte graficul și să se depășească termenele



Politica publica propusa 



Soluția propusa: Realizarea unui grafic 
cu lucrări astfel încât 

astuparea șanțurilor sa se încheie pana 
la începerea sezonului estival.

• Argumente:

• Este mai convenabil sa fie făcut un grafic cu lucrări 
decât să fie angajata o firma care se ocupa cu 
lucrările.

• Desenarea unui grafic necesita mai puțin 
timp decât căutarea unei firme de lucrări.

• Din punct de vedere financiar este mult mai 
convenabil un grafic cu lucrări decât angajarea unei 
firme care ar cere o suma de bani pe care Primăria 
Eforie Nord s-ar putea sa nu o aibă.



• Declarația de constituționalitate :

• Am verificat ca solutia noastră nu încalcă drepturile omului, prevederile Constituției României și normele
Unienii Europene.

• Proiect de act normativ:

• Hotarare de Consiliu Local pentru realizarea unui grafic

• de astupare a santurilor, pe strazi si pe zile.(Graficul sa fie public, postat pe site ul Primariei Eforie Nord)



Planul de 
acțiune 



1)Chestionar

2) Afișe pentru  un protest pașnic.

3)Grup de Facebook  „Problemele din Eforie” .

4)Scrisoare pentru Consiliul Local.



Către Consiliul Local al orașului Eforie

Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala gimnazială Nr. 1

din Eforie Nord, 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, vă sesizăm faptul

că am identificat în Eforie Nord următoarea problemă care îi

afectează atât pe localnici, cât și pe turiști: „Șanțuri neastupate după

instalarea rețelei de apa, canalizare, gaze in condițiile apropierii

sezonului estival".



Pentru rezolvarea acestei probleme, noi propunem Consiliului Local să dea o HCL pentru realizarea unui

grafic cu lucrări astfel încât astuparea șanțurilor să se încheie până la începutul sezonului estival. Noi

considerăm că este mai ieftin să se realizeze un grafic eficient, care să fie respectat întocmai, decât să fie

angajați mai mulți muncitori. Graficul ajuta la buna organizare a timpului muncitorilor care sunt deja angajați

la Primărie. Cetățenii au siguranța ca turiștii nu vor întâmpina probleme când vor veni la mare, dacă se

respectă graficul. Cetățenii pot să urmărească pe site-ul Primăriei evoluția lucrărilor.

Prezenta propunere 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.

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

care este transmisă propunerea]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după

terminarea stării de urgență/alertă.

Elevii clasei a VII-a B


