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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 3 

 
CE-AR FI DACĂ ...? 

 
 
Imaginează-ți că asupra orașului tău planează amenințarea unui atac terorist. Ai fost avertizat în 
acest sens de un cunoscut grup terorist, care nu te-a informat însă cu privire la modul și momentul în 
care va avea loc atacul. Guvernul decide să elaboreze un plan pentru a preîntâmpina atacul și să ia 
măsuri pentru a garanta siguranța tuturor. Planul urmează să fie implementat de urgență, pe o 
perioadă nedeterminată. Scopul măsurilor și acțiunilor temporare este, printre altele: 
 
 

 să consolideze securitatea la frontiere 

 să reducă vulnerabilitatea rețelei de transport 

 să sporească securitatea în locurile aglomerate 

 să creeze și să actualizeze constant o bază de date cu indivizi care au fost condamnați pentru 
acte de terorism sau care sunt membri ai unui „grup terorist activ” 

 să folosească toate mijloacele necesare pentru a ancheta indivizii considerați suspecți 

 să creeze și să actualizeze constant o bază de date cu preferințele tuturor cetățenilor în 
materie de călătorii  

 să impună publicului restricții în materie de transport și întrunire dacă se consideră necesar 

 să interzică manifestațiile dacă se consideră oportun și necesar 

 să lucreze îndeaproape cu rețelele de socializare pentru a se asigura că nu sunt folosite în 
mod necorespunzător de „grupuri teroriste active” 

 să creeze și să actualizeze constant o bază de date cu convingerile religioase ale tuturor 
cetățenilor 

 să lucreze îndeaproape cu mass-media pentru a se asigura că nu sunt publicate știri care ar 
putea avertiza teroriștii cu privire la activitățile guvernului 

 să îmbunătățească schimburile de informații privind securitatea cu țările partenere 

 să reducă restricțiile în ceea ce privește utilizarea violenței de către poliție 

 să îmbunătățească cooperarea dintre armată și poliție 

 să consolideze verificările și controalele civililor 

 să instaleze un număr mare de camere de supraveghere video în oraș 

 să interzică deplasările civililor după ora 20.00 

 să impună limitări și controale privind circulația capitalurilor (controlul capitalurilor) 

 să limiteze accesul în clădirile publice.  
 


