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Titlul proiectului Tineri cu initiativa pentru promovarea culturii civice in Regiunea Sud 

Denumirea promotorului și 
partenerilor de proiect 

Promotor: Asociația Societatea Academică de Științe Administrative 
Partener 1:  Asociația REPER pentru Management prin Valori 

Număr înregistrare proiect ACF_1_GM_1097 

 

Raport dezbatere Curtea de Arges 

23 noiembrie 2021 
 

Provocările și soluțiile de dezvoltare locală cuprinse în cadrul chestionarului au fost identificate de tinerii 

din liceele Colegiul Național Vlaicu Vodă și Liceul Tehnologic Regele Mihai I, precum și de participanții la 

dezbaterea publică ce a avut loc in data de 23 noiembrie 2021.  

Numărul de persoane care au completat chestionarul: 25 persoane (din care 64% elevi) 

 Provocarea îmbunătățirii transportului public comunitar 

În opinia dvs., care dintre următoarele soluții pentru dezvoltare locală sunt mai urgente? 

Soluție pentru îmbunătățirii  transportului Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Achiziția de noi mijloace de transport în comun 0% 8% 92% 

2. Asigurarea curățeniei în mijloacele de transport în comun 4% 4% 92% 

3. Decontarea de către autoritatea publică locală a 
abonamentelor elevilor la mijloacele de transport în comun 

4% 4% 92% 

 

 Provocarea lipsei unei informării și a unei infrastructuri de mediu / protecția mediului 

dezvoltată 

În opinia dvs., care dintre următoarele soluții pentru dezvoltare locală sunt mai urgente? 

Soluții pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Amplasarea coșurilor de gunoi în spații publice la distanțe 
mici și existența celor 3 categorii de coșuri în toate spațiile 
publice (plastic, sticlă, hârtie) 

0% 12% 88% 

2. Aprobarea unei campanii de informare privind colectarea 
selectivă și reciclarea 

0% 12% 88% 

 

 Provocarea gestionării animalelor de companie abandonate 

Soluții pentru gestionarea animalelor abandonate1 Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

                                                           
1 Procentele sunt rotunjite la doua zecimale de aceea pot exista situații în care suma este mai mică de 100%. 
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1. Aprobarea de către autoritatea locală a unei campanii de 
responsabilizare pentru adoptarea animalelor de companie 
din adăpost 

0% 24% 76% 

2. Înăsprirea pedepselor pentru abandonarea animalelor de 
companie și aplicare consecventă a sancțiunilor de către 
poliția locală 

8% 16% 76% 

3. Înființarea unui adăpost / centru comunitar de gestionare a 
animalelor abandonate / Susținea proiectelor de castrare / 
sterilizare 

4% 28% 68% 

 

 Provocarea lipsei unei Infrastructuri adecvate de tineret și sport, precum și de informare și 

implicare a tinerilor 

Soluții pentru dezvoltarea infrastructurii de tineret și sport Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Organizarea de cursuri de educație financiară pentru elevi 8% 20% 72% 

2. Dezvoltarea de inițiative antreprenoriale pentru tineri 
împreună cu mediul de afaceri local 

8% 36% 56% 

 

 Provocarea îmbunătățirii condițiilor grupurilor vulnerabile 

În opinia dvs., care dintre următoarele soluții pentru dezvoltare locală sunt mai urgente? 

Soluție pentru îmbunătățirii condițiilor grupurilor vulnerabile Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

4. Voluntariat in cadrul centrelor de asistență socială în 
beneficiul persoanelor vulnerabile 

8% 24% 68% 

5. Strângere de fonduri la nivel local pentru activități sociale 12% 28% 60% 

 

 


