
Proiect: Cetățeanul

Școala Gimnazială Nr. 1 Roma

Clasa a VII-a B



Descrierea problemei

• În rândul elevilor se constată existența unor obiceiuri alimentare nebenefice, 

aceștia consumând, adesea, produse nesănătoase.

• Este necesară acordarea unei mese calde pe zi, deoarece sunt elevi ai căror

părinți nu au resursele financiare necesare pentru a le asigura copiilor zilnic

un pachet cu mâncare, după anumite ore scade randamentul elevilor, iar

mâncarea sănătoasă i-ar mai ajuta să capete energie și pentru că alimentele

cumpărate adesea de elevi nu au un aport hrănitor.



Soluții posibile
• Amenajarea unei cantine în

curtea școlii

Avantaje:

Mâncarea ar fi proaspătă;

Elevii vor dispune de un loc unde să
consume mâncarea;

Elevii vor putea allege dintre mai
multe feluri de mâncare.

 Dezavantaje:

 Curtea școlii nu permite construirea unei

cantine;

 Amenajarea unei cantine presupune

costuri ridicate;

 Magazinele alimentare din împrejurimile

școlii nu vor mai avea vânzări.



• Servicii de catering

Avantaje:

Nu este necesară amenajarea unui
spațiu adiacent servirii mâncării;

Costuri mai puține comparative 
cu amenajarea unei cantine;

Firma va fi aleasă în funcție de 
calitatea mâncării.

Dezavantaje:

 Necesitatea creării unui spațiu pentru

consumarea mâncării, pentru a Evita 

mirosurile neplăcute din clase;

 Necesitatea asigurării transportului mâncării.
 Prelungirea programului școlar, în vederea

asigurării unei pause suficiente pentru

consumarea mâncării.



Soluția propusă

• Soluția selectată este asigurarea unei mese calde în regim de catering.

Argumente:

 Comparativ cu amenajarea unei cantine, soluția aceasta implică anumite

costuri mai reduse.

 Implementarea acestei soluții se poate realiza într-un timp relativ scurt.



Constituționalitatea soluției

• Acordarea unei mese calde pe zi în regim catering nu adduce atingere

niciunei norme prevăzute în Constituția României.



Scrisoarea oficială

Către Consiliul Local al Comunei Roma,

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Nr. 1 Roma, în conformitate cu art. 51 din 
Constituția României cu privire la dreptul de petiționare, dorim să punem în atenția autorităților locale 
asigurarea unei mese calde pe zi pentru elevii din comunitate.

Problema menționată are un rol semnificativ în viața elevilor, o alimentație sănătoasă putând duce la 
creșterea performanței școlare și asigurarea egalității de șanse în frecventarea cursurilor. 

Au fost analizate următoarele opțiuni în ceea ce privește problema menționată: amenajarea unei cantine în
curtea școlii și asigurarea unei mese calde în regim de catering. 

Opțiunile prezentate au fost supuse votului, iar rezultatul votului a fost asigurarea unei mese calde în regim
de catering.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație
socială, iar argumentele în vederea susținerii acestei soluții sunt următoarele: costurile sunt mai reduce 
comparative cu amenajarea unei cantine în curtea școlii și implemenatrea acestei soluții se poate realiza
într-un timp relative scurt.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa de e-mail a școlii.


