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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 Oltenița 

8 decembrie 2021 
 

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

din Colegiul Național Neagoe Basarab și Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu", precum și de participanții la 

dezbaterea publică ce a avut loc in data de 08 decembrie 2021.  

Numărul de persoane care au completat chestionarul: 5 persoane  

 

 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 inițiative antreprenoriale pentru tineri 
împreună cu mediul de afaceri local 

0% 20% 80% 

2. Programe de voluntariat pentru tineri 0% 20% 80% 

3. Organizarea de cursuri de educație financiară pentru elevi 0% 40% 60% 

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

20% 40% 40% 

5. Amenajarea de piste de biciclete 20% 40% 40% 

 

 Provocarea îmbunătățirii infrastructurii comunitare 

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

Soluție pentru îmbunătățirea infrastructurii comunitare Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Modernizarea infrastructurii portului la Dunăre din Oltenița 0% 20% 80% 

2. Reabilitatea marcajelor si infrastructurii rutiere pentru 
creșterea siguranței pietonilor 

20% 20% 60% 

3. Reabilitarea monumentelor istorice din județ 20% 40% 40% 

4. Program de revitalizarea  clădirilor degradate 40% 20% 40% 

 

 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? 
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Soluții pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Înființarea unui centru de reciclare pentru cetățeni 40% 0% 60% 

2. Amplasarea mai multor coșuri de gunoi în spațiul public 40% 0% 60% 

3. Reabilitarea spațiilor verzi, a parcurilor, lacurilor 20% 40% 40% 

 

 Provocarea gestionării animalelor de companie abandonate 

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

Soluții pentru gestionarea animalelor abandonate1 Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Construirea de adăposturi pentru animale 0% 40% 60% 

 

 Provocarea violenței în școală 

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

Soluție pentru reducerea violenței în școală Urgență 
mică 

Urgență 
medie 

Urgență 
mare 

1. Crearea unui instrument de raportare anonimă a bullyingului 
intre elevi 

0% 40% 60% 

2. Dezvoltarea de proceduri si instrumente de intervenție 
impotriva bullyingului în școală 

0% 40% 60% 

 

 

 

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


