
Proiectul cetateanul 

 Pasul 3:Informatii despre oameni periculosi 

• Experienta personala: 

Astazi va voi prezenta o intamplare personala ,intre mine si o persoana 

periculoasa ,care s-a intamplat in urma cu doi ani. 

O femeie cu boli psihice,in varsta de aproximativ 40 de ani,umbla pe 

strazile din Bucuresti, in cartierul Andronache, la cateva strazi distanta 

de unde locuiesc eu. Pana acum cateva luni o vedeam pe strazi,stand in 

statia de autobuz sau pe trotuar,dar de ceva timp am observant ca circula 

cu autobuzul 683 prin Bucuresti. 

In urma cu doi ani ,in prima zi al inceperii anului scolar ,in drum spre 

scoala mi-a dat cu o sticla de alcool in picior si mi-a vorbit urat.A vrut sa 

vina dupa mine dar s-a oprit. Tot aceeasi persoana,unei prietene i-a spus 

ca este fica ei si nu ii dadea pace. Aceasta femeie se plimba si astazi pe 

strazile din Bucuresti, arunca in oameni cu sticle, si este foarte 

agresiva,in special cu fetele.Tot ea tipa la ore tarzii si arunca cu obiecte 

in masini. 

Impreuna cu vecinii mei si alte persoane am sesizat acest comportament 

agresiv si am vrut sa sunam la politie pentru a fi dusa la un centru 

special,dar a fugit. 

 

• Experienta colegelor mele : 

,, Intr-o zi,am iesit cu prietenii mei in parc,iar pe drum am intalnit 

o femeie in varsta ,care isi ardea degetele cu o foaie in flacari. 

Consider ca aceasta femeie poate fi periculoasa ,deoarece nu se stie 

ce ganduri are si ceea ce ne poate face.,, 

 



•  O intamplare publica :  

Au trecut aproape două luni de la crima din 12 decembrie, când o 

femeie a împins o tânără pe șine la stația de metrou Dristor 1, fata 

murind lovită de tren. Incidentul a scos la iveală problema 

persoanelor cu afecțiuni psihice care se află în libertate fără să ia 

tratament și fără să fie monitorizate de nimeni. În aceste situații, ei 

prezintă un pericol atât pentru cei de pe stradă, cât și pentru 

propriile familii.  (Sursa vice.com anul 2018 ,6 februarie) 

 

Pasul 4:Gasirea de solutii 

1. Aplicarea unor noi legi ce ii pot impiedica pe oameni din a mai face 

rau. 

  2. Introducerea cursurilor de auto-aparare in scoli,pentru ca si copii sa 

se apare cand sunt pusi intr-o situatie mai dificila. 

  3. Implantarea camerelor de supraveghere in locuri mai ferite si                

ascunse pentru o mai buna siguranta a cetatenilor. 

• Solutia aleasa de clasa noastra este « Noi legi » 

                         

Pasul 5:Plan de actiune 

•  Solutia aleasa de clasa noastra este « Noi legi » 

   Un model de lege :Ca toti oamenii care prezinta tulburari, sau 

maifestari agresiva sa aiba parte de consiliere gratuita si sa fie tinuti sub 

supraveghere o vreme. 

 

 


