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Problema • Lipsa pistelor de bicicleta în comuna

Oșorhei

• Pe cine afecteaza : Locuitori comunei,

pasionați de biciclete

• Instituția responsabilă cu rezolvarea

problemei: Consiliul Local Oșorhei



SOLUȚII ALTERNATIVE:



1. Folosirea 

trotuarelor pe post 

de piste
- avantaje: - se econonomisesc bani

- dezavantaje:

- deranjarea pietonilor

- pericol accidente cu pietonii

- ocuparea parcărilor

- deteriorarea mașinilor parcate te 

trotuar

- deranjarea persoanelor care stau 

pe bancă



2. Folosirea părții
carosabile

- avantaje: - se economisesc
bani

- dezavantaje: MARE  

PERICOL DE ACCIDENTE



3. Construirea 

pistelor de biciclete
- avantaje: 

- siguranța 

- promovarea sănătății

- creșterea calității vieții

- atragerea de noi locuitori

- dezavantaje: 

- cheltuirea banilor 

- îngustarea spațiului verde din 

fața caselor



Politica publică

propusă:
Realizarea pistelor de biciclete

Argumente:
- Reducerea traficului
- Creșterea siguranței circulației
- Rezolvarea unor probleme de 
mediu, respectiv reducerea poluării
- Promovarea sănătăți, respectiv a 
sănătății pin mișcare
- Îmbunătățirea calității vieții.



Politica publică

propusă
• Titlul II
• Articolul 34 – Dreptul la 

ocrotirea sănătății

• Articolul 35 – Dreptul la

mediu de viață sănătos

DECLARAȚIA DE 
CONSTITUȚIONALITATE:



Politica publică

propusă
CONSILIUL LOCAL OȘORHEI

• De pus în practică prin:

- Ședințe de organizare a

procedurilor tehnice și de

comunicare

- Studii de urbanism și fezabilitate

- Organizarea licitațiilor pentru

construirea pistelor

- Amenajarea pistelor

Propunere de act normativ:



PLANUL DE ACȚIUNE



Colectivul clasei a VII -a A de la Școala Gimnaziala “Aurel Pop” Oșorhei, care la orele de Educație

socială învățăm cum să relaționăm cu instituțiile publice propunând realizarea de politici publice în
comunitatea locală, fiind implicați în realizarea Proiectului “Cetățeanul”, proiect implementat în
parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, în cadrul programului național derulat de Institutul
Intercultural Timișoara în baza Protocolului de colaborare nr. 40506 din 27.10.2004, încheiat cu Ministerul
Educației Naționale.

Vă propunem în cadrul implementării politicilor publice în comunitatea locală Oșorhei, realizarea
pistelor de biciclete în comuna Oșorhei.

Planul de acțiune
Scrisoarea oficială: 

Către 
Consiliul Local al Comunei Oșorhei și 
Domnul Primar



Adoptarea ciclismului are multiple beneficii :
 din punct de vedere economic: cicliștii cumpără mai multe produse locale, mai des, spre deosebire
de șoferii mașinilor.

 impact pozitiv semnificativ și asupra mediului: îmbunătățește semnificativ calitatea aerului, este
silențios și ajută la reducerea poluării fonice generate de trafic.

 Din punct de vedere al sănătății:
 mersul pe bicicletă 30 de minute în fiecare zi este echivalentul nivelului minim recomandat de

activitate fizică săptămânală;
 reduce riscul de boli grave și depresie;
 este un mod eficient de a arde calorii, prevenind obezitatea și reducând cazurile de diabet de tipul II;
 crește calitatea vieții, fiind asociat cu independență, flexibilitate și conveniență.
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Configurarea actuală a arterelor de circulație nu asigură o circulație fluentă și facilă a traficului de
bicicliști și nici nu permite o dezvoltare a rețelei de piste de biciclete care să îmbunătățească condițiile de
circulație pentru aceasta categorie de participanți la trafic.

Din punctul de vedere al utilizatorilor, siguranța circulației este principalul motiv pentru care nu se
utilizează (mai frecvent) bicicleta, bicicliștii sunt participanți la trafic vulnerabili față de alte categorii de
vehicule, de aceea este necesară o protecție specială a lor contra accidentelor în care sunt implicate
autovehiculele, fapt realizat în principal prin separarea traficului bicicletelor de cel auto pe benzi dedicate
circulației pentru biciclete.
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Implementarea acestei propuneri, respectiv realizarea pistelor de biciclete în comuna Oșorhei va
contribui la:

-Reducerea traficului.
- Creșterea siguranței circulației
- Rezolvarea unor probleme de mediu, respectiv reducerea poluării     
- Promovarea sănătăți, respectiv a sănătății pin mișcare
- Îmbunătățirea calității vieții.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email 
ScoalaAurelPop7A@gmail.com

Vă mulțumim!
Cu stimă, 

Colectivul clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială “Aurel Pop” Oșorhei
Prof. Dumitreanu Ramona Rodica
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