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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 Mizil 

20 decembrie 2021 
 

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

din  Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil și Liceul Tehnologic "Tase Dumitrescu", precum și de 

participanții la dezbaterea publică ce a avut loc in data de 20 decembrie 2021.  

Numărul de persoane care au completat chestionarul: 39 persoane (din care 90% elevi) 

 

 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. Dezvoltarea de activități/locuri în care tinerii își pot petrece 
timpul liber 

5.13% 10.26% 84.62% 

2. Organizarea de transport școlar de către autoritatea locală și 
școli 

5.13% 17.95% 76.92% 

3. Dezvoltarea unui dialog structurat între tineri și autoritățile 
locale din Mizil pentru dezvoltarea policilor de tineret 

2.56% 25.64% 71.79% 

4. Organizarea de cursuri de educație financiară pentru elevi 2.56% 25.64% 71.79% 

5. Programe de voluntariat pentru tineri (inclusiv în domeniul 
cultural) 

5.13% 23.08% 71.79% 

6. Dezvoltarea învățământului dual în Mizil, împreună cu mediul 
de afaceri 

2.56% 28.21% 69.23% 

7. Informare în școli și pentru cetățeni cu privire la incluziune și 
nediscriminare 

5.13% 25.64% 69.23% 

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

10.26% 20.51% 69.23% 

 

 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. Înființarea unui centru de reciclare pentru cetățeni 2.56% 15.38% 82.05% 
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2. Amplasarea mai multor pubele / coșuri de gunoi în spațiul 
public 

2.56% 15.38% 82.05% 

3. Reabilitarea spațiilor verzi, a parcurilor 2.56% 15.38% 82.05% 

 

 

 Provocarea îmbunătățirii infrastructurii comunitare 

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

Soluție pentru îmbunătățirii  transportului Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Reabilitatea marcajelor si infrastructurii rutiere pentru 
creșterea siguranței pietonilor 

5.13% 20.51% 74.36% 

2. Construirea de noi parcări 12.82% 20.51% 66.67% 

3. Construirea unei baze sportive in Mizil 23.08% 41.03% 35.90% 

 

 Provocarea gestionării animalelor de companie abandonate 

Soluții pentru gestionarea animalelor abandonate1 Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Sterilizarea animalelor fără stăpân 5.13% 20.51% 74.36% 

2. Construirea de adăposturi pentru animalele fără stăpân 5.13% 28.21% 66.67% 

3. Registrul de evidență a animalelor de companie și 
microcipare 

23.08% 25.64% 51.28% 

4. Taxe locale pentru deținerea de animale de companie 30.77% 30.77% 38.46% 

 

 

                                                           
1 Procentele sunt rotunjite la doua zecimale de aceea pot exista situații în care suma este mai mică de 100%. 


