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I. DESCRIEREA PROBLEMEI
POLUAREA PARCULUI 

DENDROLOGIC DIN MUNICIPIUL 
SIGHETU MARMAȚIEI

• Parcul Dendrologic este singurul 

parc de dimensiuni mai mari din 

orașul nostru, care a fost deschis 

în 1980 și a funcționat în condiții 
bune vreme îndelungată. În 

prezent, parcul este poluat, lăsat 

în paragină, putem spune chiar 

abandonat.





Il. SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

Amenajarea parcului 

ca zonă verde de 

relaxare (inclusiv 

alimentarea cu energie 

electrică solară pusă la 

dispoziție pentru 

vizitatorii parcului).

Construirea unei baze 

sportive moderne 

care să ofere 

posibilitatea copiilor și 
tinerilor de a practica 

diferite sporturi.

Amenajarea unei 

zone, pentru 

ștrand, aproape de 

malul Izei.



1. Amenajarea parcului ca zonă verde de relaxare

Dezavantaje:

• Cetățenii ar putea distruge
sistemul de alimentare cu
energie solară;

• Costuri destul de mari.

Avantaje: 

• Spațiu verde pentru relaxarea
cetățenilor orașului, dar și
pentru cei din alte localități;

• Vizitatorii parcului ar începe să
aprecieze, să respecte și să
protejeze tot mai mult natura.



2.Construirea unei baze sportive moderne care să ofere 
posibilitatea copiilor și tinerilor de a practica diferite sporturi.

Dezavantaje:

• Tinerii nesupravegheați 
s-ar putea accidenta;

• Construirea și 
întreținerea bazei 

sportive ar implica 

materiale costisitoare.

Avantaje: 

• Tinerii, copiii și oamenii maturi 

ar avea un loc special amenajat 

în natură, pentru a face sport;

• Sportivii de performanță din 

oraș ar avea un loc amenajat 

corespunzător, în natură, unde 

s-ar putea antrena pentru 

concursuri/competiții.



3.Amenajarea unei zone, pentru ștrand, aproape de malul Izei.

Dezavantaje:

• Pericol de înec pentru 

cei care nu știu înota;

• Accidentări în folosirea 

toboganelor de către 

copiii nesupravegheați.

Avantaje: 

• Practicarea înotului, bronz 

natural;

• Distracție, relaxare într-o oază 

de verdeață.



Ill. POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ

Propunerea noastră intitulată ,,Noul Chip al Parcului

Dendrologic” presupune activități de igienizare și curățare a

gunoaielor lăsate de cetățeni și cele aduse de ape, toaletarea

arborilor, reamenajarea parcului ca zonă de agrement, sport și
relaxare” (inclusiv alimentarea cu energie electrică solară pusă la

dispoziție pentru vizitatorii parcului) - anumite porțiuni din acest

parc putând fi amenajate pentru activități și proiecte educaționale

de ecologie și reciclare.



Declarația de constituționalitate
Politica publică propusă de clasa noastră respectă drepturile specificate în 

Constituția României:

● Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, 

art. 16);
● Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

● Respectă dreptul la ocrotirea sănătății (Titlul II, Capitolul 2, art. 34);

● Respectă dreptul la mediu sănătos (Titlul II, Capitolul 2, art. 35);

● Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, 

Capitolul 3, art. 57);
● Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele 

Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).



lV. Planul pentru obținerea sprijinului de la 
persoane, organizații, instituții

Pentru a obține sprijinul pentru soluția noastră propunem următorul plan de acțiune:

1. Crearea identității vizuale pentru programul propus de noi ”Noul Chip al Parcului 

Dendrologic”: creare design afiș

2. Realizarea unei pagini web / facebook în care să prezentăm propunerea noastră de 

politică publică și parcursul proiectului nostru 

3. Trimiterea scrisorii către autorități 
4.Transmiterea invitației de a participa la micul nostru eveniment a unor persoane 

publice specializate în domeniul ecologiei și protecției mediului (ex: Președintele 

Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Sighetu 

Marmației ) 

5. Transmiterea invitației de participare la evenimentul public către directorul și 
profesorii școlii, către reprezentanți ai Ocolului Silvic Sighetu Marmației și către 

reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației 

6. Susținerea evenimentului public în care se va prezenta desfășurarea întregului

proiect 



Scrisoarea oficială către autoritatea responsabilă:

Către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației,

Subsemnații, elevii clasei a VII-a A, de la Școala Gimnazială Nr.2 Sighetu Marmației, în baza dreptului

de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile O.G nr. 27/2002,

cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea

atașată, care este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială,

coordonate de d-na profesor Ileana Pop, în anul școlar 2021-2022 și are la bază o metodă de învățare centrată

pe proiect, recomandată prin programa școlară – metoda Proiect ”Cetățeanul”.

Problema pe care am identificat-o este ,,Poluarea Parcului Dendrologic din Municipiul Sighetu Marmației”. 

Pentru rezolvarea acestei probleme, noi am analizat trei soluții și la fiecare am găsit avantaje și dezavantaje. În 

final am propus soluția: ,,Amenajarea parcului ca zonă verde de relaxare, sport și agrement”. În acest sens ne-

am informat, despre statutul terenului și despre dreptul de administrare asupra parcului, descoperind astfel 

inițiativa de propunere legislativă prin care se dorește trecerea terenului Parcului Dendrologic în posesia 

Primăriei Sighetu Marmației, dar să rămână în paza Ocolului Silvic, Sighetu Marmației.

Propunerea clasei noastre ar putea constitui un punct de pornire în elaborarea unui program mai amplu de 

activare a potențialului ecologic și sportiv al întregii zone, după ce Parcul Dendrologic va putea fi trecut, 

bineînțeles, în administrarea Primăriei Sighetu Marmației. Propunerea noastră intitulată ,,Noul Chip al 

Parcului Dendrologic” presupune activități de igienizare și curățare a gunoaielor lăsate de cetățeni și cele 

aduse de ape, toaletarea arborilor, reamenajarea parcului ca zonă verde de relaxare, sport și agrement” 

(inclusiv alimentarea cu energie electrică solară pusă la dispoziție pentru vizitatorii parcului), anumite 

porțiuni din acest parc putând fi amenajate pentru activități și proiecte educaționale de ecologie și reciclare.



• Printre avantajele identificate de clasa noastră pentru a ne susține 
propunerea se numără: dezvoltarea armonioasă fizică și culturală a 
copiilor și tinerilor, mulți locuitori ai orașului ar fi mulțumiți deoarece ei și 
copiii (nepoții) lor pot petrece câteva ore de relaxare în natură, 
compensând poluarea și agitația din restul zonelor orașului pe care 
le traversează zilnic, iar toată comunitatea locală ar avea mai multe 
beneficii ca urmare a reamenajării parcului în forma sugerată mai sus. Pe 
termen lung oamenii și-ar crea obiceiul de a merge în parc și de a face 
mișcare, iar vizitatorii parcului ar începe să aprecieze, să respecte mai 
mult natura și să o protejeze. Reamenajarea Parcului Dendrologic ar 
însemna foarte mult, atât pentru cetățenii maturi din oraș, cât și pentru 
noi – copiii și tinerii aceleiași comunități.

• Vă mulțumim anticipat și vă rugăm respectuos să ne comunicați răspunsul 
dumneavoastră la această adresă de email: scoala2sighet@yahoo.com

• Colectivul clasei a VII-a A, Școala Gimnazială Nr.2 Sighetu Marmației
• Profesor coordonator: Ileana Pop
• Profesor voluntar: Laura Sandu

mailto:scoala2sighet@yahoo.com




Vă mulțumim pentru atenție!

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!


