
Proiect
CET  ĂȚ  EANUL  

Cetă enii  unui  stat  democratic  țenii unui stat democratic au  dreptul  de  a- i  exprima  opiniile  cu  privire  lași exprima opiniile cu privire la
problemele  din  comunitatea lor,  precum i  la  problemele  na ionale  i  interna ionale.  Deși exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic și exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic 
asemenea, ace tia și exprima opiniile cu privire la au dreptul de a încerca să influen eze autorită ile publice să ia anumitețenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
decizii cu privire la problemele respective.

Oricat de „utopice” pot parea a fi unele societati, toate au intr-o oarecare masura
probleme de care sufera, unele dintre ele putand fi rezolvate chiar de cetatenii respectivei
comunitati,  cu sau fara implicare directa din  partea lor.  Pentru a- i  putea exersa acesteși exprima opiniile cu privire la
drepturi cetă enii trebuie să în eleagă care institu ii publice sunt responsabile de solu ionareațenii unui stat democratic țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
problemelor i care sunt mecanismele de influen are a lor.și exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic 

P1 Identificarea si selectarea problemelor
comunită ii ce necesită politici publiceții ce necesită politici publice

Am discutat despre cum cetatenii se pot implica in rezolvarea problemelor, dar ca ei
sa poata reusi trebuie sa lucreze in stransa legatura cu o institutie publica deoarece aceasta
detine  decizia  finala.  Dar  cum  gestioneaza  institutiile  problemele  sesizate?  Raspunsul:
politici publice.

Ce sunt politicile publice?
Într-o societate democratică politicile publice includ tot ceea ce este legat de modul

în care institu iile publice gestionează diferite probleme ale societă iiții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice . Politicile publice
sunt elaborate i implementate de institu ii  publice de diferiteși exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic  niveluri (locale, jude ene,țenii unui stat democratic 
na ionale sau europene) i din toate cele trei domenii (legislativ, executiv, judecătoresc).țenii unui stat democratic și exprima opiniile cu privire la
Datoria unui cetatean activ este de a sesiza si dezbate problemele ce afecteaza comunitatea
locala din care face parte. Ei pot influen a autorită ile în elaborarea de politici publice carețenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
să corespundă nevoilor i intereselor lor.și exprima opiniile cu privire la

In clasa noastra, am analizat si discutat o lista cu posibile probleme care ne-ar putea
afecta comunitatea. In urma unui vot secret, s-a decis ca vom discuta despre:

Probleme privind siguran a publică i combaterea infrac ionalită iițenii unui stat democratic și exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 

Din aceasta categorie fac parte urmatoarele probleme:
 Zone considerate nesigure
 Comert ilegal
 Munca fara documente legale
Zonele considerate nesigure s-au decis a fi subiectul dezbaterii.
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P2 Culegerea de informa ii despre problema selectatății ce necesită politici publice
In urma informarii noastre despre istoricul problemei depistate am aflat ca:
1. Problemele  generale  privind  siguranta publica  si  combaterea infractionalitatii  a

fost  depistate si  in  trecut,  de catre  Guvernul  Romaniei  si  s-a  emis  in  privinta
aceasta H.G. nr. 779/ 2015, care discuta despre problemele acestea si solutionarea
lor.

2. In privinta problemei specifice alese de noi, (zonele considerate nesigure) in urma
unor sondaje facute in privinta celui mai sigur cartier din Bucuresti, s-a aflat ca
zona in care locuim este considerata in top 3 cea mai sigura din tot Bucurestiul. De
aceea nu este de mirare de ce institutii mari precum Guvernul nu s-au implicat in
aceasta problema, dar nu inseamna ca altele nu au facut-o.

3. In anul 2017, Consiliul Local Sector 3 a emis o modificare a Planului de Ordine si
Siguranta  Publica  ce  mentiona  implicarea  Politiei  Locale  in  paza  zonelor  de
interes, precum parcurile, scoliile si granitele cu celelalte sectoare;

DESCRIEREA PROBLEMEI:

Siguran a publică a fost principala preocupare a comunită ilor, încă din cele mai vechiții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice
timpuri.  Preocupa i  de  siguran a  copiilor  lor,  lipsi i  de  apărare,  sau  a  bătrânilorții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice
neputincio i în caz de pericol, oamenii au avut nevoie mereu de o metodă de a se apăra.și în caz de pericol, oamenii au avut nevoie mereu de o metodă de a se apăra.
Fie  prin  intermediul  animalelor  de  pază,  ori  a  capcanelor  confec ionate  pentru  celeții ce necesită politici publice
sălbatice,  comunită ile,  încă din cele mai vechi  timpuri,  au învă at să se apere.  Însă,ții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice
acum, în secolul al XXI-lea, omenirea dispune de noi metode de între inere a siguran eiții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice
publice mult mai eficiente decât cele din trecut, dar problema prezentată rămâne una
foarte importantă. 

Orice lucru legat de siguran a comunită ii afectează cetă enii, într-o măsură mai mare sauții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice
mai mica, în func ie de cât de des se confruntă cu astfel de probleme.ții ce necesită politici publice

În prezent, nu avem cuno tin ă asupra existen ei unei politici publice privind solu ionareași în caz de pericol, oamenii au avut nevoie mereu de o metodă de a se apăra. ții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice
acestei probleme.

In proiectul nostru institutile pe care le putem contacta pentru a le propune aplicarea
unor politici publice sunt:

 Primaria
 Consiliul local
 ONG-uri ce sunt interesate in solutionarea acestei probleme
 Politia Locala

Surse de informare:
 H.G. nr. 779/ 2015: 
http://www.mai.gov.ro/documente/obiective/Strategia%20nationala%20de%20ordine
%20publica%202015-2020%20.pdf
 Sondaj: 
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http://blog.storia.ro/wp-content/uploads/2017/01/Top-cele-mai-sigure-orase-si-cartiere-
din-Romania-1.jpg
 H.C.L nr. 481/12.10.2017:
http://www.primarie3.ro/files/t_2017/10/hcl%20481%20din12.10.2017%20privind
%20modif%20Planului%20de%20Ordine%20si%20Siguranta%20Publica%20al%20Politiei
%20Locale%20Sector%203%20pentru%20anul%202017.pdf
 Constitutia Romaniei

P3 Elaborarea unei propuneri de politică publică
In cadrul orei de cultura civica am propus urmatoarele solutii:
 Camere de supraveghere (avantaje: identificarea mai rapida a posibilelor abateri

de la legi; dezavantaje: costuri ridicate, obtinerea mandatului de la Politie)

 Iluminatul  (avantaje: sesizarea mai usoara a pericolului; dezavantaje: aprobarea
de la institutiile publice)
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 Paza  de  la  Politia  Locala  (avantaje:  siguranta  publica  ridicata;  dezavantaje:
costuri ridicate, lipsa personalului)

In urma unui vot secret clasa a decis ca solutia va fi Paza de la Politia Locala.

Declaratia de constitutionalitate:
Solutia aceasta nu incalca drepturile omului sau Constiutia Romaniei, ba din contra

garanteaza  dreptul omului la siguranta publica si apeleaza la aplicarea  articolului 47 din
Constitutie privind obligatia statului de a asigura cetatenilor un nivel de trai decent.

Proiect de act normativ:

MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

                                    
                                                   HOTARARE 

privind modificarea Planului de siguranta publica aplicabil in sectorul 3 in anul
2018

Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 11662/CP/05.01.2018 a Primarului Sectorului 3;
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- Raportul de specialitate nr. 36903/08.01.2018 al Direc iei Generale de Poli ie Localățenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
Sector 3;

- Adresa nr. 36904/08.01.2018 a Direc iei Generale de Poli ie Locală Sector 3țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 

In conformitate cu prevederile:
- Art.29 alin. (I) lit. c) i art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 - Legea poli iei locale,și exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic 

republicată, cu modificările i completările ulterioare;și exprima opiniile cu privire la
- Art.24 din Regulamentul-cadru de organizare i func ionare a poli iei locale, aprobatși exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 

prin H.G.nr. 1332/2010;
- Ordinului  nr.  92/2011  al  Ministrul  Administra iei  i  Internelor,  pentru  aprobareațenii unui stat democratic și exprima opiniile cu privire la

metodologiei de elaborare a planului de ordine i siguran ă publică al poli iei locale;și exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată 2, cu modificările i completările ulterioare;și exprima opiniile cu privire la
- Art. 45 alin. (1) i  art.  81 alin. (2) lit.  j)  din Legea nr. 215/2001 a administra ieiși exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic 

publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare;și exprima opiniile cu privire la

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 HOTĂRĂ TE:ȘTE:

Art.I. Incepand cu data prezentei la nivelul sectorului 3, Planul de Siguran ă Publicățenii unui stat democratic 
aplicabil in anul 2018, se va modifica si completa dupa cum urmeaza:

(1) Politia  Locala  Sector  3  va  asigura  paza  si  protectia  cetatenilor  in  zonele
considerate nesigure, si pe perioada noptii, respectiv in intervalul 21.00 – 05.00.

(2) Harta zonelor nesigure din sectorul 3 va fi actualizata periodic.

Art.II Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va suplimenta
bugetul si personalul Direc iei Generale de Poli ie Locală.țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 

Art. III  Primarul  Sectorului  3, prin  Direc ia  Generală  de Poli ie  Locală,  va  duce lațenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 5
DIN 15.01.2018
Această hotărâre a fost adoptată în edin a extraordinară a Consiliului Local Sector 3și exprima opiniile cu privire la țenii unui stat democratic 

din data de 15.01.2018.

P4 Dezvoltarea unui plan de ac iuneții ce necesită politici publice

Etapa 1 Identificarea si aflarea pozitiilor fata de propunerea noastra a persoanelor,
institu iilor, organiza iilor i grupurilor de persoaneții ce necesită politici publice ții ce necesită politici publice și în caz de pericol, oamenii au avut nevoie mereu de o metodă de a se apăra.  care au sau pot avea influen ă asupra țenii unui stat democratic 
autorită ilor:țenii unui stat democratic 

1. Politia Locala – se opune propunerii noastre din cauza lipsei personalului si a 
bugetului;

2. Cetatenii – sustin propunerea si ar putea initia petitii 
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3. O.N.G-urile:
- Unele dintre ele se opun, deoarece promoveaza alte proiecte ce ar putea fi 

afectate de finantarea propunerii noastre de catre autoritati
- Altele, precum organizatiile locatarilor, ne sustin deoarece este in interesul lor sa 

pastreze siguranta publica in jurul locuintelor (EX.: ASOCIATIA PENTRU 
SIGURANTA COMUNITARA SI ANTIDROG-ROMANIA)

Etapa 2 Stabilirea modului de comunicare a propunerii catre sustinatori si limitarea
opozitiei

Cetatenii  impreuna  cu  organizatiile  sustinatoare  pot  organiza  petitii  pentru
influentarea autoritatiilor in favoarea noastra. De asemenea, daca situatia se inrautateste si
incep  sa  apara  victime  din  cauza  intarzierii  solutionarii  problemei,  acestia  pot  contacta
presa. Presa are o influenta mult mai mare si poate adduce de partea noastra persoane sau
institutii de interes precum Primarul sau Consiliul Local. Odata ce aceste institutii ne sprijina,
ele pot solutiona plangerile Politiei Locale ce se afla in subordinea lor. De exemplu, acestea
pot finanta fonduri suplimentare necesare pentru indeplinirea cerintei publice.

Scrisoare oficială 

CĂTRE,
Dl. Robert Sorin Negoi ă – Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucure tiții ce necesită politici publice și în caz de pericol, oamenii au avut nevoie mereu de o metodă de a se apăra.

Pentru  a  rezolva  unele  probleme  importante  în  ora ul  nostru,  și exprima opiniile cu privire la coalaȘTE:
Gimnazială „Leonardo da Vinci” dore te să vă adreseze o cerere referitoare lași exprima opiniile cu privire la
mobilizarea Poli iei Locale a Sectorului 3 pentru a asigura protectia cetă enilor.țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 
Celelalte  solu ii  la  care  ne-am  gândit  au  fost:  amplasarea  camerelor  dețenii unui stat democratic 
supravegere in zonele cu risc de crima ridicat i/ sau iluminatul trotoarelor, cuși exprima opiniile cu privire la
acelasi risc ridicat, precum i a zonelor de interes public ( coli, parcuri etc.). și exprima opiniile cu privire la și exprima opiniile cu privire la

În urma analizării avantejelor, precum i a dezavantejelor fiecărei propuneri,și exprima opiniile cu privire la
am ajuns la concluzia că amplasarea strategică a unor echipaje de poli ie localățenii unui stat democratic 
este cea mai potrivită ini iativă, atât din punct de vedere al cetă enilor, cât i dințenii unui stat democratic țenii unui stat democratic și exprima opiniile cu privire la
cel al autorită ilor. Suntem con tienti de costurile ridicate ce pot apărea, dar prințenii unui stat democratic și exprima opiniile cu privire la
această ini iativă asigurăm protec ia cetă enilor.țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic țenii unui stat democratic 

Cu respect,
Elevii clasei a VII-a C a colii Gimnaziale „Leonardo da Vinci”, Sectorul 3Școlii Gimnaziale „Leonardo da Vinci”, Sectorul 3
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