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Misiunea noastră este să implicăm 
cetăţenii în furnizarea de soluţii 

valoroase, fezabile şi sustenabile la 
problemele de interes public. 

Asociaţia pentru Protecţia şi 
Informarea Cetăţeanului 

B-dul Dacia, Bl. V3, Sc. B, Ap. 21, 
Hunedoara 

cetatean.info@yahoo.com 

 

Soluţia/soluţiile recomandate în această adresă sunt inspirate din propunerile cetăţenilor exprimate pe platforma de participare www.PoliticiPublice.ro. 

Această adresă nu este oficială decât dacă poartă logo-ul şi ştampila unei organizaţii partenere în implementarea “Metodei SMART de Politici Publice.” 
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Către: Primăria Municipiului Deva 
În atenţia:  Domnului Primar Mircia Muntean 
  
Ref:  Realizarea unui parc de biciclete BMX în Deva 
 

 

Context 
Tinerii au resurse economice limitate, însă au nevoie de mobilitate, sport, un mediu urban sănătos şi 
expunere către oportunităţi constructive de petrecere a timpului liber. Folosirea bicicletei în oraş 
prezintă avantaje economice, urbanistice, ecologice, de sănătate şi personale. Bicicletele sunt accesibile 
tinerilor, nu folosesc combustibil, service-ul profesionist este ieftin dar poate fi asigurat şi acasă, iar 
piesele de schimb sunt accesibile. Din cauza traficului aglomerat, cu bicicleta se poate reduce timpul de 
deplasare în oraş chiar şi în orele de vârf. O bicicletă o poţi opri şi parca aproape oriunde, iar 30 de 
biciclete pot parca pe locul unei singure maşini. Bicicleta nu poluează nici aerul, nici fonic şi dacă este 
folosită des, poate combate bolile cardiovasculare. Bicicleta o poţi folosi în activităţile cotidiene şi îţi 
aduce toate beneficiile sportului. Dacă nu îţi place înghesuiala din autobuz sau nu ai permis de 
conducere, atunci bicicleta este un răspuns potrivit. Crearea unei infrastructuri pentru biciclete într-un 
oraş care nu a fost gândit pentru acest mijloc de transport poate fi foarte costisitoare. Însă, se pot oferi 
tinerilor alternative creative, care să-i stimuleze să facă sport, prin construirea unor parcuri de biciclete 
care nu există la momentul actual în Municipiul Deva. 

 

Criterii 
Pentru a stimula tinerii din Municipiul Deva să aleagă un comportament sănătos atunci ei trebuie să 
aibă oferte constructive de petrecere a timpului liber şi să li se ofere accesul la oportunităţi ieftine, 
nepoluante, sănătoase, relaxante şi distractive. 

 

Recomandare 
Pentru a oferi o oportunitate reală tinerilor de a petrece timpul 
liber într-un mod sănătos şi interactiv, vă propunem să analizaţi 
posibilitatea construirii unui parc de biciclete BMX. Investiţia este 
redusă, iar spaţiul necesar unui astfel de parc este de obicei mic şi 
poate veni ca o completare a ofertei de petrecere a timpului liber 
din parcurile municipiului sau de pe lângă acestea. Bicicletele BMX 
sunt uşoare, oferă o bună acceleraţie pentru terenuri speciale, sunt 
mai rigide şi oferă unei plimbări banale o senzaţie de uşoară 
adrenalină. De asemenea, ele absorb vibraţiile unui drum cu hopuri. 
Crearea unei infrastructuri pentru biciclete BMX va încuraja pe termen lung folosirea bicicletelor de 
către tineri prin oraş, în activităţile cotidiene. 

 

Cu stimă, 

Paul Ţoţa 

 

Preşedinte 

Asociaţia pentru protecţia şi Informarea Cetăţeanului 

Coordonator, Metoda SMART de Politici Publice în judeţul Hunedoara 

 


