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AN
ORDIN

Cu privire la securitatea vieţii
şi sănătăţii copiilor
în perioada vacanţei de Paşti
în tem eiul circularei M inisterului Educaţiei, Culturii şi C ercetării al
R epublicii M oldova nr.03/1-09/1875 din 10.04.2019 privind atenţionarea
conducătorilor instituţiilor de învăţăm ânt despre cazul de electrocutare m ortală din
06.04.2019 a unui m inor de 13 ani, din s.Tîrnova, raionul D onduşeni, care a urcat
neautorizat pe un transform ator electric am plasat în localitatea vizată, precum şi în
scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor în perioada vacanţei de Paşti,
ORDON:
1. C onducătorii instituţiilor de învăţăm ânt prim ar/secundar vor obliga
diriginţii de clasă:
1.1. să m ediatizeze cazul de electrocutare m ortală a elevului din s.Tîrnova,
raionul D onduşeni şi să organizeze instruiri suplim entare a elevilor la
tem a securităţii electrice, accentuând im portanţa respectării norm elor de
securitate electrică;
1.2. să organizeze întâlniri, discuţii cu specialiştii locali ai reţelelor electrice,
în vederea form ării com portam entului responsabil pentru viaţa şi
sănătatea proprie şi a celor din jur;
1.3. să organizeze activităţi de responsabilizare a elevilor şi părinţilor acestora
cu referire la im portanţa respectării regulilor de circulaţie rutieră în
perioada vacanţei; tehnicii securităţii în tim pul plim bărilor în apropierea
râurilor şi lacurilor;
1.4. să am intească copiilor şi părinţilor despre existenţa şi necesitatea apelării
num ărului 112 în caz de situaţii de urgenţă (în ce cazuri poate fi apelat şi
de ce nu trebuie apelat abuziv);
1.5. să inform eze părinţii despre durata vacanţei de Paşti a elevilor şi
responsabilitatea privind securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor, situaţiile

de risc care pot apărea în urm a com portam entului neadecvat al copiilor,
apariţia violenţei fizice şi agresivităţii printre elevii răm aşi frecvent fără
supravegherea m aturilor;
1.6. să organizeze întâlniri ale copiilor şi părinţilor cu reprezentanţii D irecţiei
Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Inspectoratelor de Poliţie
teritoriale, Serviciului de Pom pieri, Poliţiei R utiere privind im portanţa
form ării com petenţelor elevilor în scopul evitării diverselor riscuri,
prevenirea şi protejarea îm potriva incendiilor, intoxicaţiilor cu produse
alim entare, gaze, substanţe necunoscute şi altor situaţii de risc pentru
viaţă şi sănătate, care pot să apară în perioada de prim ăvară, când copiii
dispun de mai m ult tim p liber.
2. C onducătorii 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.
3.

C onducătorii instituţiilor de învăţăm ânt secundar general vor m onitoriza
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice sărbătorilor de Paşti,
realizate doar în sălile ce asigură accesul liber la căile de evacuare.
4. Cadrele didactice, responsabile de organizarea excursiilor, concursurilor,
diverselor m anifestări, sunt obligate să asigure supravegherea perm anentă a
copiilor până la încheierea activităţilor.
5. în cazul unor situaţii excepţionale se va anunţa im ediat D irecţia generală
educaţie, tineret şi sport la num ărul de telefon 022-201601.
6. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine dnei A liona
Coropceanu, şe f adjunct al DGETS.

