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I. Identificarea problemei 

Nesiguranța cetățenilor pe 

trecerile de pietoni



pI .1. Descrierea problemei 

roblemei 
❑Problema identificată în comunitatea noastră 

locală se referă la lipsa de siguranță a pietonilor.
❑Neatenția, atât a pietonilor cât și a șoferilor, duce 

la accidente.
❑Nu sunt suficiente semafoare, șoferii parchează 

lângă trecerea de pietoni, trecerile nu sunt suficient 
de semnalizate, lipsa încetinitoarelor de viteză, 
trecerea pietonilor pe vechi treceri de pietoni.



❑Problema traficului pietonal afectează  toate 
categoriile de vârstă dar în special pe copii și 
vârstnici care pot fi expuși unor accidente 
rutiere.

❑Problema aceasta va afecta siguranța 
cetățenilor, pe termen lung, dacă nu va fi 
rezolvată în timp util.

❑În prezent nu există o politică publică prin 
care să fie soluționată această problemă .



I. 2. Instituțiile care au atribuții în domeniul siguranței 
traficului pietonal la nivel local sunt:

Primăria Municipiului Petroșani
Consiliul Local
Poliția Rutieră/Poliția locală



II.Soluții alternative 

Prima soluție

Amplasarea marcajelor și indicatoarelor rutiere pe 
drumurile publice, în colaborare cu Poliția rutieră.
Avantaje :

❑ Siguranța  cetățenilor  în traficul pietonal;

❑ Siguranța conducătorilor auto în traficul rutier;

❑ Costuri   mai puține   privind   finanțarea  indicatoarelor  și a 
marcajelor  rutiere (trecerea de pietoni);

Dezavantaje :

❑ Menținerea  traficului  aglomerat pe drumurile publice.



A doua soluție
Colaborarea cu Poliția Rutieră în vedrea susținerii unor programe 

de conștientizare și prevenire a accidentelor pe trecerile de 

pietoni

Avantaje:

- Informarea elevilor privind măsurile de prevenire a accidentelor;

- Transmiterea unor informații despre regulile de circulație;

Dezavantaje:

- Nu toți au acces la informații;

- Prevenția trebuie să fie pentru toți cetățenii.



A treia soluție

Adresarea unei petiții Primăriei Municipiului Petroșani 

în vederea adoptării unei politici publice care să vină 

în sprijinul cetățenilor comunității noastre.

Avantaje:

Primăria și Consiliul Local sunt instituțiile care pot rezolva această problemă;

Acțiunile pot fi multiple;

Colaborare mai eficientă între instituțiile publice.

Dezavantaje:

Accesul mai greoi pentru a implementa un astfel de demers.



Politica publică propusă 

de clasa noastră
Adresarea unei scrisori oficiale Primăriei Municipiului Petroșani în 
vederea construirii unor treceri de pietoni suspendate, precum și 
amplasarea unor panouri suplimentare pentru a marca școlile, spitalul, 
centrele comerciale și autogara.



Declarația de constituționalitate
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI – TITLUL II, DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI 
ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

 Titlul 2, articolul 16 (1) - Cetățenii sunt egali in fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără

discriminări.

 Articolul 31 (1) - Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

 Articolul 31 (2) - Autoritățile publice, potrivit competenților ce revin sunt obligate să asigure informarea

corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor.

 Articolul 51 (1) - Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în

numele semnăturilor.

 Articolul 51 (2) - Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusive în numele colectivelor pe

care le reprezintă.

 Articolul 51 (4) - Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițile stabilite

potrivit legii.

 Articolul 47 (1) - Statul este obligat să iamăsuri de dezvoltare economică ca și de predicție socială, de natură să

asigure cetățenilor un nivel de trai decent.



Propunere de act normativ 

Hotărîrea adusă la cunoștință publică în data de 

...........................

Hotărâre  nr......din ........................

Cu privire la  implementarea unui program de interes comunitar 

ce vizează  siguranța în traficul pietonal pe drumurile publice.

Consiliul Local al Municipiului Petroșani, județul Hunedoara

Având în vedere:

-Inițiativa  domnului primar al Municipiului Petroșani, 

exprimată în expunerea de motive înregistrată sub nr...........din

-În conformitate cu prevederile art. 44. alin. 1, ale art. 45 alin. 1 

din Legea  nr. 273 /2006 privind aprobarea proiectelor de 

investiții publice locale;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Petroșani;



Hotărăște

Art. 1 - Construirea unor treceri de pietoni în zonele aglomerate 

pentru fluidizarea traficului

Art. 2 – Amplasarea unor panouri suplimentare în zona școlilor, 

centrelor comerciale, spitalului și a autogării

Art. 3 –Introducerea unui program de conștientizare numit 

,,Educație rutieră pentru micii pietoni” în școală, care vizează 

instruirea pietonilor de toate vârstele pentru o mai bună 

siguranță pe drumurile publice 

Art. 4 – Finanțarea se face din bugetul local al Municipiului 

Petroșani

Art. 5 –Cu ducerea la îndeplinire a programului prevăzut la art. 

2 este autorizată Poliția Rutieră a Municipiului Petroșani

Art. 6 –Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Hunedoara

- Primarului Municipiului Petroșani

- Poliției Rutiere din Petroșani.



Planul de acțiune – Scrisoarea oficială 

adresată Primăriei



Vizita la Primărie

-Colaborarea cu Poliția Rutieră;

-Iluminarea trecerilor de pietoni;

-Montarea delimitatoarelor de 

viteză;

-Construirea trecerilor de pietoni 

suspendate în zonele aglomerate;

-Semnalizarea trecerilor de 

pietoni prin stâlpi reflectorizanți, 

speedbump-uri, montarea unor 

panouri, suplimentare, care să 

marcheze: școlile, spitalul, 

gara/autogara, zonele 

comerciale.





Diseminarea proiectului

 La prezentarea portofoliului clasei a
participat doamna director adjunct,
prof. înv. primar David Mariana, un
membru al Consiliului Local, prof.
Humel Robert, care a răspuns
întrebărilor adresate de elevi,
televiziunea locală Mondo TV,
precum și elevii clasei a VI-a B ai
școlii noastre.

 La finalul prezentării elevii au
reflectat asupra scopului și
importanței ,,Proiectului
Cetățeanul” descoperind că și-au
format multe competențe și
abilitatea de a lua decizii și de a
coopera prin munca în echipă
dezvoltând și abilități de comunicare
intercolegială și cu instituțiile
publice pentru soluționarea
problemelor comunității locale .
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