
 

 

Libertatea omului este partea divină din el - depinde de tine 

dacă vrei să o vezi  
 

             Transformările vieţii sociale şi economice ale României din ultima perioadă au condus 

la o creştere a comportamentelor deviante din societate în rândul tinerilor, ceea ce a generat o 

scădere în comunitatea locală a încrederii în această categorie de vârstă, fiind în pericol starea 

viitoare a societăţii. 

Analiza fenomenului infracţional de pe raza Municipiului  Oneşti, în rândul tinerilor, 

concluzionează că, în ultimii ani, nu s–au semnalat cazuri de delincvenţi minori, lucru 

îmbucurător pentru unitatea noastră şcolară şi pentru întreaga comunitate. Totuşi, s–au putut 

remarca unele devieri de conduită, nu foarte grave, dar care necesită luarea unor măsuri de 

prevenire a agravării lor.                                       

                Familia, şcoala şi alţi factori cu rol educativ, trebuie să asigure un climat social şi un 

comportament moral corespunzător. 

             La Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir”, în orele de cultură civică (clasele a-V-a, a 

VII-a şi a-VIII-a), dirigenţie şi în cadrul activităţilor extraşcolare sunt dezbătute teme care 

conduc la formarea unui comportament moral-civic sănătos, la combaterea unor factori care 

produc abateri de la bunele moravuri: delicvenţă juvenilă, violenţă, vagabondaj, consumul de 

alcool, tutun şi droguri. 

 În anul şcolar 2016-2017, Protoieria Oneşti şi Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” 

în parteneriat cu Centrul de Reeducare din Târgu Ocna, Agenţia Naţională Antidrog, Poliţia 

Municipiului  Oneşti  au derulat două CAMPANII DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI 

JUVENILE ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR- “Libertatea omului este partea divină din el-

depinde de tine dacă vrei să o vezi ” şi “Educaţia schimbă lumea!-Este arma cu care putem 

învinge”.  

S-au derulat activităţi de conştientizare şi informare despre prevenirea delincvenţei 

juvenile în rândul elevilor.  Cei 140 de elevi participanţi, de la nivelul gimnazial şi liceal, au 

avut şi ocazia să asculte mărturiile, poveştile de viaţă ale unor minori privaţi de libertate din 

Centrul Educativ. 
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