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Identificarea problemelor comunității



Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasă

➢Lipsa coșurilor de gunoi din satul 
Mestecăniș

➢Gropile de pe drum.

➢Gunoaiele.

• Discuții pe marginea problemelor 
identificate; argumente pro și contra

• Identificarea unei noi probleme – baza 
sportivă a școlii

• Modalități de îmbunătățire a modului 
de desfășurare a orelor de educație 
fizică și sport prin acoperirea terenului 
de sport.



Descrierea problemei

Terenul de sport al Școlii Gimnaziale ”Liviu Suhar” Iacobeni județul Suceava este utilizat, 
în perioadele în care nu se desfășoară activități școlare, de tinerii locuitori ai comunei 
Iacobeni. Astfel, lipsa unui acoperiș pentru  terenul de sport al școlii, dotat și cu iluminat 
nocturn, afectează într-o mare măsură și cetățenii localității.

Consultând site-ul Primăriei Comunei Iacobeni județul Suceava și publicațiile online,  s-a 
constatat că nu există în prezent o politică publică referitoare la terenul de sport al școlii.

Instituția care are atribuții în acest  domeniu este Primăria Comunei Iacobeni, conform 

Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, care conține prevederi despre  principiile 

finanțării învățământului preuniversitar. Conform acestei legi, finanțarea complementară 

se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale și din sume defalcate 

din taxa pe valoare adăugată, pentru cheltuieli cu investiții, reparații capitale, consolidări



Soluții posibile

• Prima soluție: Construcția unei săli de sport

Avantaje: Construcție nouă, rezistentă cu sursă de încălzire

Dezavantaje: Costuri mari care nu se justifică în condițiile scăderii dramatice a numărului 

de elevi

• A doua soluție: Balon presostatic

Avantaje: Structură pe bază de aer, acoperit cu o membrană din PVC, mai ieftin de realizat

Dezavantaje: Întreținere costisitoare prin costul energiei necesare ventilării și încălzirii 
balonului pe timpul iernii.

• A treia soluție: Balon tensiostatic

Avantaje: Structură metalică, acoperită cu prelată tip cort din PVC, poate fi utilizat fără 
încălzire pe tot timpul anului, întreținere ieftină

Dezavantaje: prețul de realizare mai mare decât în cazul balonului presostatic



Politica publică propusă

• Soluția propusă

Balon tensiostatic

• Argumente

Costuri de achiziție și mentenanță mai reduse în comparație cu clădirile convenționale

» Producție rapidă

» Instalare și transport rapid

» Rezistenţă ridicată, stabilitate optimă şi fiabilitate

» Nu este nevoie de fundație beton complicată sau montaj costisitor

» Posibilitatea de a închiria, vinde sau reloca cu ușurință cortul.

• Declarația de constituționalitate

Politica publică propusă nu încalcă drepturile omului și nici prevederile Constituției

- respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57);

- respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);

- respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

- respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, 
Capitolul 2, art. 20).

• Proiect de act normativ pentru implementarea politicii propuse



Proiect de act normativ pentru implementarea politicii propuse



Planul de acțiune

Identificarea potențialilor susținători

- Primarul comunei Iacobeni

- Consilieri locali

- Tinerii din comuna Iacobeni



Scrisoarea oficială


