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O R D I N
Cu privire la securitatea vieţii 
şi sănătăţii copiilor 
în perioada vacanţei de iarnă

în scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor în perioada 
vacanţei de iarnă, ORDON:

1. Conducătorii instituţiilor de învăţământ primar/secundar vor obliga 
diriginţii de clasă:

1.1. să organizeze activităţi de responsabilizare a elevilor şi părinţilor acestora 
cu referire la importanţa respectării regulilor de circulaţie rutieră în 
perioada vacanţei; tehnicii securităţii în timpul plimbărilor în apropierea 
râurilor şi lacurilor îngheţate, ieşirea pe stratul de gheaţă, care poate 
prezenta pericol pentru viaţa copiilor;

1.2. să familiarizeze copiii şi părinţii despre existenţa şi necesitatea apelării 
numărului 112 în caz de situaţii de urgenţă (în ce cazuri poate fi apelat .şi 
de ce nu trebuie apelat abuziv);

1.3. să informeze părinţii despre durata vacanţei de iarnă a elevilor şi 
responsabilitatea privind securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor, riscurile 
care pot apărea în urma comportamentului neadecvat al copiilor, apariţia 
violenţei fizice şi agresivităţii printre elevii rămaşi frecvent fară 
supravegherea maturilor;

1.4. să organizeze întâlniri ale copiilor şi părinţilor cu reprezentanţii Direcţiei 
Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Poliţiei Rutiere privind 
comportamentul la săniuş şi pe gheaţa bazinelor acvatice deschise, 
prevenirea şi protejarea împotriva incendiilor şi altor situaţii de risc pe 
timp de iarnă.

2. Conducătorii instituţiilor extraşcolare:
2.1. vor asigura condiţiile necesare pentru buna activitate a instituţiei;
2.2. vor respecta orarul activităţii cercurilor pe perioada vacanţei;
2.3. vor elabora ordine interne, în cazul organizării şi desfăşurării excursiilor.
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3. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general vor monitoriza ' 
organizarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă, respectând 
următoarele cerinţe:

3.1. acţiunile cultural-artistice vor fi desfăşurate în săli ce asigură accesul 
liber la căile de evacuare;

3.2. locul amplasării pomului de Revelion urmează a fi coordonat cu organele 
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;

3.3. pentru brad se vor exclude materialele uşor inflamabile, cum ar fi vata;
3.4. la iluminarea pomului se vor folosi numai instalaţii de producţie 

industrială, cu verificarea izolaţiei conductoarelor electrice şi a stării 
corpurilor de iluminat;

3.5. se interzice amplasarea lumânărilor pe crengile bradului, aprinderea 
artificiilor şi petardelor în apropierea pomului;

4. Cadrele didactice, responsabile de organizarea excursiilor, concursurilor, 
diverselor manifestări, sunt obligate să asigure supravegherea permanentă a 
copiilor până la încheierea activităţilor.
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5. In cazul unor situaţii excepţionale se va anunţa imediat Direcţia generală 
educaţie, tineret şi sport la numărul de telefon 022-201601.

6. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine dnei Aliona 
Coropceanu, şef adjunct al DGETS.


