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PROBLEMA: 

LIPSA UNUI TEREN SINTETIC PENTRU ȘCOALĂ, 

PE STRADA PRINCIPALĂ NR. 416, OȘORHEI

PE CINE AFECTEAZĂ:

- ELEVII ȘI PROFESORII ȘCOLII

- LOCUITORII COMUNEI PASIONAȚI DE SPORT

- ECHIPA DE FOTBAL A COMUNEI



Problema

➢Politică publică existentă: realizarea unei Săli de
sport multifuncțională în Oșorhei, strada 316, nr. 4,
dar nu rezolvă problema semnalată.

➢Instituția responsabilă cu rezolvarea problemei:
Consiliul Local Oșorhei



Soluții alternative:

1. Folosirea terenului de sport in starea actuală

- Avantaje: - se economisesc bani

- Dezavantaje: - condițiile meteo nefavorabile 

- uzarea terenului datorită folosirii intense

- pericol de accidentare



Soluții alternative:

2. Amenajarea terenului de sport

- Avantaje: - îmbunătățirea aspectului estetic

- îmbunătățirea condițiilor de utilizare

- Dezavantaje: - deterioarea în timp a terenului

- pericol de accidentare



Soluții alternative:

3. Realizarea unui teren sintetic

- Avantaje: - siguranța

- promovarea sănătăți, respectiv a sănătății prin mișcare

- încurajarea copiilor să practice diferite sporturi 

- îmbunătățirea calității vieții

- atragerea de noi elevi, locuitori

- Dezavantaje: - cheltuirea banilor



POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ:
REALIZAREA UNUI TEREN SINTETIC PENTRU ȘCOALĂ, 

PE STRADA PRINCIPALĂ NR. 416, OȘORHEI

Argumente:
- Desfășurarea orelor de Educație fizică și sport in cele mai 

bune condiții
- Creșterea calității orelor de Educație fizică și sport 
- Încurajarea copiilor să practice diferite sporturi 
- Promovarea sănătăți, respectiv a sănătății pin mișcare
- Îmbunătățirea calității vieții



Declarație de constituționalitate

Politica publică propusă de clasa a VII A de la 
Școala Gimnazială “Aurel Pop” Oșorhei, județul Bihor:

- Respectă drepturile și libertățile fundamentale
din Titlul II, Capitolul 2 din Constitiuția României
- Respectă prevederile art. 34 - Dreptul la ocrotirea sănătății
- Respectă prevederile art. 35 - Dreptul la mediu sănătos



POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ:

➢Propunere de act normativ:
- Consiliul Local Oșorhei
- De pus în practică prin:

• Ședințe privind organizarea din punct de vedere tehnic și 
al comunicării

• Studii de urbanism și fezabilitate
• Organizarea de licitații pentru realizarea terenului sintetic
• Atribuirea lucrării 
• Amenajarea terenului sintetic

-



Planul de acțiune:

În demersul nostru am putea fi sprijiniți de:

- ONG-uri: EcoTop Oradea, Asociația Părinților, 

- Consiliul elevilor

- Echipa de fotbal CS Osorhei

- Diseminarea și promovarea proiectului



Planul de acțiune:
Scrisoarea oficială:

Către

Consiliul Local al Comunei Oșorhei,

Domnului Primar,

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 unui teren sintetic pentru școală, pe strada Principală nr. 416, Oșorhei.



Planul de acțiune:

La Școala Gimnazială “Aurel Pop” Oșorhei învață peste 600 de copii, aceștia
desfășurându-și orele de Educație fizică și sport pe terenuri cu iarbă, iar pentru anumite
activități este recomandat ca acestea să se desfășoare pe teren sintetic.

Terenul sintetic este multifuncțional putând fi utilizat pentru diferite sporturi, respectiv
fotbal, baschet, handbal, atletism, gimnastică etc.

Pe un teren sintetic se pot desfășura multiple activități sportive, cel mai popular sport
fiind fotbalul, acesta este un sport emoțional pe care oamenii și în special copiii îl iubesc şi
de care se bucură pe parcursul întregii vieți.

Jocul de fotbal și nu numai poate fi o experiență extraordinară dacă suprafața de joc
este una de calitate. Astfel noi, ne dorim ca toți copiii să aibă parte de cele mai frumoase
experiențe pe teren.

Realizarea unui teren sintetic are multiple beneficii din punct de vedere al sănătății
pentru elevi și pentru toți membrii comunității, prin practicarea diferitelor sporturi.



Planul de acțiune:
Implementarea acestei propuneri, respectiv realizarea unui teren sintetic pentru

școală, pe strada Principală nr. 416, Oșorhei va contribui la:

- Desfășurarea orelor de Educație fizică și sport in cele mai bune condiții

- Creșterea calității orelor de Educație fizică și sport 

- Încurajarea copiilor să practice diferite sporturi

- 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


