PROIECT
„CETĂŢEANUL”

DESCRIEREA PROBLEMEI
• Creşterea siguranţei pe trecerile de pietoni din zona Şcolii Gimnaziale din Nuşfalău,
judeţul Sălaj

• Afectează în special elevii, dar şi pe ceilalţi cetăţeni ai comunei
• În prezent există două treceri de pietoni în zonă, dar circulaţia a rămas la fel de intensă/
periculoasă

SOLUŢII:
• 1. Amplasarea unor limitatoare de viteză
• Avantaje: - Scăderea vitezei în dreptul trecerii de pietoni;
•

-

Pietonii traversează în siguranţă

• Dezavantaje: - Incomodarea şoferilor
• 2.Amplasarea unor pancarte mai vizibile cu „Atenţie şcoala!”

• Avantaje: - Scăderea vitezei în dreptul trecerii de pietoni;
• Elevii traversează în siguranţă
• Dezavantaje: -

• 3. Amplasarea unei treceri de pietoni la intrarea pe Strada Mare
• Avantaje:
• - Facilitarea trecerii pentru elevii care vin din zona magazinelor
• Dezavantaje:
• - Posibile blocări ale circulaţiei

POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ:
• Amplasarea unor limitatoare de viteză şi a unor panouri vizibile

PLANUL DE ACŢIUNE:
• - Dezbaterea argumentelor şi a soluţiilor propuse
• - întocmirea Declaraţiei de constituţionaliate
• - Întocmirea Scrisorii oficiale către reprezentanţii Primăriei şi a Consiliului Local Nuşfalău

SCRISOAREA OFICIALĂ:
•

CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI NUŞFALĂU

•

CĂTRE CONSILIUL LOCAL NUŞFALĂU

•

Noi, elevii clasei a VII-a B de la Liceul Tehnologic “Petri Mór” Nuşfalău, în cadrul orelor de Educaţie socială , implementând activităţile din cadrul Proiectului “Cetăţeanul” iniţiat de Institutul Intercultural Timişoara am identificat câteva probleme în comuna noastră, probleme care constituie politici publice. În cadrul Proiectului “Cetăţeanul” elevii învață să
propună o politică publică pentru rezolvarea unei probleme din comunitatea locală.

•

În baza dreptului de petiţionare Nr.51 din Constituţia României (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

•

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

•

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

•

Politica publică pe care o propunem spre rezolvare este creşterea siguranţei pe trecerile de pietoni din zona Şcolii Gimnaziale din Nuşfalău, judeţul Sălaj.

•

În sprijinul acesteia prezentăm mai multe argumente:

•

1.

Constituţia României prevede la art.34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii iar în Art.22 este prevăzut Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

•

2.

DN1H trece prin comuna Nușfalău în fața școlii primare (Liceul Tehnologic “Petri Mór”), asta înseamnă că mulți elevi trebuie să treacă strada. Asta poate cauza multe pericole pentru oamenii care trec strada

•

3.

În România în anul 2019 au avut loc 8478 accidente în care au fost implicate autoturisme și pietoni.

•

4.

În 2021 principala cauză a accidentelor rutiere a fost viteza neadaptată la condițiile de drum – 106 accidente, în urma cărora au decedat 119 persoane, iar alte 38 au fost grav rănite.

•

5.
În fața școlii primare din Nușfalău este o trecere de pietoni amenajată, dar , din observațiile noastre și întrebându-i pe cei care folosesc această trecere zilnic, pietonii sunt puși deseori în pericol din cauză că mulți șoferi nu reduc viteza, nu opresc la trecerea de pietoni . Nu o dată colegii noștri au fost puși în situația în care au
început să traverseze strada după ce s-au asigurat, dar a trebuit să se întoarcă pe trotuar sau marginea străzii, deoarece mașinile nu opreau sau chiar depășeau pe trecerea de pietoni.

•

6.

•

În calitate de viitori cetăţeni activi propunem următoarea soluţie pentru problema identificată:

•

1.

•

Considerăm că argumentele noastre respectă prevederile legislației în vigoare.

•

Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

•

Vă mulţumim pentru răspuns!

Elevii care vin la Școala Gimnazială din direcția Șimleu Silvaniei, Boghiș întâmpină dificultăți la trecerea spre clădirea Școlii Primare (pe strada Mare), deoarece din acea direcție nu există posibilitate sigură de trecere.

Creșterea siguranței pe trecerea de pietoni existentă prin amplasarea unor limitatoare de viteză, indicator rutier ”Atenție școala!” și/ sau amplasarea unei treceri de pietoni la intrarea pe Strada Mare.

