
Proiect CETĂȚEANUL 
Clasa a VII- a B  

                    PROBLEMA : 

Lipsa sau insuficienta detectoarelor 
de dioxid de carbon și alte substanțe 
cu potențial toxic în școlile din Baia 

Mare 



Descrierea poblemei  

• Pe cine afectează această problemă ? 

 

 oamenii, sănătatea oamenilor 

 siguranța socială 

 copiii cu vârstă școlară 

 calitatea vieții 

 



Există o politică publică în acest sens ?  

 

• pentru această problemă există o legislație 

la nivel național și european 

 

• la nivelul municipiului Baia Mare apar 

carențe în aplicarea legislației   

 



 

• Aprobate prin ORDINUL nr. 364 din 9 martie 2015 publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 9 aprilie 2015. 

       Notă 

• Conform art. II din ORDINUL nr. 6.025 din 25 octombrie 2018, 

publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 19 noiembrie 2018, în 

tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma „instalații de detectare, 

semnalizare și avertizare“ se înlocuiește cu sintagma „instalații de 

detectare, semnalizare și alarmare“. Prin urmare, sintagmele au fost 

înlocuite direct în textul formei consolidate. 



Cine ar putea rezolva problema ? 

• Serviciul Public Ambient Urban din cadrul 
Primariei Baia Mare. 

• Parteneriat public privat 

 

 

 

 

 



SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE 

SOLUȚIA 1 : Monitorizarea atentă a situațiior în școli cu privire la 
existența acestor dispozitive de detecție 
  

• Avantaje : prevenirea situațiilor de risc cu privire la 

intoxicarea cu fum și alte substanțe periculoase 

• Dezavantaje : analize amănunţite costuri/beneficii, 

se consideră dificil de suportat investiţia în ceea ce 

priveşte construcţia, costurile. 

 



SOLUȚIA 2 : Parteneriat public privat cu instituții 
care pot oferi suport în implementarea 
dispozitivelor de detectare 

• Avantaje : implicarea, conștientizarea 

importanței instalării de astfel de dispozitive, 

instalarea efectivă în cadrul proiectului realizat 

 

• Dezavantaje : costul, reorganizarea activității în 

scoli pe durata proiectului. 



• SOLUȚIA 3 : Identificarea unor persoane 
private care să finanțeze instalarea acestor 
sisteme de detectare 

 

• Avantaje : suportarea costurilor de către firma 
privată respectivă, finalitatea, prevenirea 
situațiilor de risc la incendii și substanțe toxice 
sau radioactive în rândul personalului școlar. 

 

• Dezavantaje : susţinerea financiară, 
reorganizarea activității didactice pentru perioada 
lucrărilor. 



POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ 
• Realizarea unei infrastructuri școlare care să cuprindă 

montarea de astfel de detectoare, dispozitive menite a 
proteja personalul școlar și infrastructura marerială de 
substanțe periculoase care pot dăuna sănătății 

      Argument :  

 Existența unui climat socio - economic favorabil ce 

poate susține implementarea proiectului 

 Necesitatea protejării sănătății personalului scolar 

 

 

 

         



Declarația de constituționalitate 

• Politica publică propusă de clasa noastră: 

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

art. 16); 

 Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar 

în viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15); 

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

 Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, 

Capitolul 3, art. 57); 

 Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 

56); 

 Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);  

 Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135); 

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



Proiect de act normativ 

       Legea nr.307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor reglementeaza 

montarea detectoarelor de fum. 

       Angajatorii au obligatia evaluarii riscurilor de producere a incendiilor și în baza 

acesteia se elaboreaza proiect de catre un proiectant autorizat pentru montarea 

detectoarelor de fum. 

       Prin proiectul de construcții-instalatii al locuintelor si prin proiectul de instalatii al 

obiectivelor industriale se prevade, dupa caz (in functie de riscul la incendiu existent) 

montarea de detectoare de fum/ detectoare de incendiu, inclusiv instalatia aferenta 

pentru supraveghere, alarmare și dupa caz, declansare automata a instalatiei de stins 

incendiu. 

         



Plan de acțiune 

 

• Adresarea unei scrisori oficiale către autorități  

• Găsirea unor potențiale firme care activează în 
domeniu 

• Consultarea unor ONG – uri 

• Obținerea sprijinului de la asociațiile de părinți și 
asociațiile colaborative 

 

 

 



Scrisoare oficială 

      Către Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Local al Municipiului Baia 
Mare, elevii clasei  a VII- a B de la Școala Gimnazială NICHITA STĂNESCU Baia 
Mare, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații: 

     Situația unităților de învățământ care au în dotare detectoare de fum și alte 
substanțe periculoase, date care ne vor fi de un real ajutor în realizarea unui 
proiect în cadrul activităților scolii activitate pentru cetatenie democratica 
implementare de proiect educational la clasă la disciplina educație pentru 
cetățenie democratică ca activitate educațională, culturală, civică și științifică, 
fără scopuri politice, care acceptă și promovează valorile interculturale, 
cetățenia activă și respectul pentru drepturile omului. 

     Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la 
această adresă de email scoala_stanescu@yahoo.com 

  

     Prof. Bolchiș Marius Nicolae 


