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Pasul 1. Identificarea problemelor 
comunitĂȚii ce necesită politici publice

Elevii clasei a VIIIa D, de la Scoala Gimnaziala Nr. 1, Rm. Sarat, au 
identificat urmatoarele probleme ale comunitatii care necesita politici 
publice:



Pasul 2: Selectia unei probleme

• Elevii clasei au selectat problema pe baza voturilor:



Problema selectata de clasa:

Sigurata
in

trafic



Pasul 3: Culegerea de informatii
despre problema selectata
• Principalele surse de informare au fost:

- Diverse Site-uri

- Articole din presa locală

- Site-ul Primăriei orașului Rm. Sarat

- Chestionare aplicate locuitorilor



Rezultatele chestionarului realizat 
si aplicat de elevii clasei



Pasul 4: Elaborarea unei 
propuneri de politica publica
• Propuneri de solutii la nivelul clasei:



Cele trei soluții posibile analizate de clasa 
pentru rezolvarea problemei



Pasul 5: Dezvoltare unui plan de 
actiuni

Ar fi foarte utila amenajarea unei piste de biciclete care ar 
putea fi realizata pe b-dul Digului, cu posibilitatea de extindere in 
functie de infrastructura orasului, in prima faza ar fi necesar 
contractare unei firme de specialitate pentru studiile necesare, 
deasemenea contractarea unei firme specializate pt amenajari de 
piste de biciclete, spatiu necesar fiind de 3 m latime pentru 2 benzi si 
achizitionarea unor piloni despartitori pentru evitarea parcarii
autoturismelor in zona respectiva.



Motivarea alegerii solutiei si a 
propunerii planului de actiune:
• Un astfel de proiect ar fi foarte util pentru localitatea noasta 

deoarece se va asigura un trafic mai organizat si toti participantii s-
ar simti mai in siguranta, in acelasi timp se va reduce poluarea prin 
incurajarea folosirii mijloacelor de alternative de circulatie si implicit 
locuitorii comunitatii ar face mai mult sport;

• Majoritatea copiilor, adolescentilor si tinerilor (dar nu numai) desi
au biciclete, nu au unde sa se plimbe in siguranta, fiind un real 
pericol pe drumurile publice atat pentru ei cat si pentru ceilalti
participanti la trafic, aceasta pista de biciclete ar fi foarte utila si 
pentru mentinerea sanatatii fizice si mentale a tuturlor cetatenilor
orasului nostru.
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