
Securitatea copiilor în cartier 

 

•         Lipsa securității copiilor în cartier afectează întreaga comunitate 

locală, având implicații atât de ordin fizic dar mai ales psihologic cu urmări 

foarte grave: vătămări corporale de orice grad provocate de accidente 

rutiere, atacuri ale câinilor maidanezi, violuri sau orice altă formă de asalt 

posibilă care afectează mintea și sufletul fraged al copiilor pe termen lung, 

provocându-le adevărate traume sau, în cele mai grave situații, chiar 

moartea. Problema prezentată nu reprezintă o noutate, aceasta a existat 

dintotdeauna dar s-a amplificat după schimbarea regimului politic din cauza 

libertății prost înțeleasă (fără responsabilități asumate) și acum mai mult ca 

niciodată, copii se simt în pericol pe străzile din România, chiar în propriile 

cartiere.  

         Principalele cauze care au condus la tensiunea permanentă și prezența 

pertinentă a pericolului în afara locuinței sunt „marșurile” des întâlnite ale 

cainilor maidanezi (ale căror atacuri au fost nu doar o dată expuse în presa 

națională), agresivitatea oamenilor strazii adesea în stări degradante de 

ebrietate, lipsa semafoarelor la multe treceri de pietoni sau graba șoferilor 

care poate nu iau în considerare semafoarele, parcarea mașinilor pe trotuare, 

inexistența pistelor special amenajate pentru bicicliști si existența multor 

șantiere, locuri cu un grad ridicat de risc de accidentare pentru oamenii care 

trec pe lângă acestea.  

          Luând în considerare aceste aspecte, deducem că fiecare cetățean este 

expus într-o anumită măsură pericolului. Totuși, copii sunt cei mai afectați 

de aceste lucruri, ei fiind la început de drum și este extrem de important să 

fie protejați, cât ei nu o pot face de unii singuri. 

 

•           În prezent, există o politică publică pe această problemă însă, din 

păcate, nu are efect, motivul fiind lipsa de comunicare eficientă dintre 

instituțiile implicate — Poliția Rutieră, DIICOT, Jandarmeria, școli, etc.— 

care nu au o bază de date comună. 

 

•           Principala instituție care are atribuții în garantarea siguranței copiilor 

este Consiliul Local al Municipiului Pitești. 


