
Către  

 

PRIMĂRIA CHIOJDU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GIURESCU”, 

 

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Constantin Giurescu” din Chiojdu, 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 următoarea 

propunere: 

Amenajarea unui centru multimedia destinat întâlnirilor cu participanții în cadrul activităților 

extracurriculare.  

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: 

 Existența unui spațiu care să permită realizarea activităților extracurriculare cu un 

număr mare de elevi;  

 Organizarea de activități diverse, având la dispoziție toate resursele necesare (laptop, 

videoproiector, tablă interactivă etc ); 

 Asigurarea spațiilor și a suprafețelor în care să fie expuse  lucrările elevilor, pe centre 

tematice; 

 Crearea unui mediu bogat din punct de vedre vizual, distractiv și surprinzător; 

 Spațiu comun pentru întâlnirile la care participă toți copii din școală (competiții, piese de 

teatru, muzică, arte, ateliere de lucru); 

 Mobilier adecvat, care să respecte un spațiu echipat și decorat de manieră ergonomică; 

 Aranjarea mobilierului pentru a asigura starea de bine a elevilor, astfel încât să 

încurajeze mai multe forme de cooperare, comunicare, acces la informații. 

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

scoalachiojdu@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le 

veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. 
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