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C onducătorilor instituţiilor de învăţăm ânt
secundar general

R ef.: A sig u ra re a v ieţii şi se c u rită ţii e le v ilo r
în p e rio a d a v ac an ţei şi să rb ă to rilo r de iarnă

Conform datelor Serviciului H idrom eteorologic de Stat, în legătură cu
răcirea vrem ii, în râurile şi lacurile de acum ulare din ţară se prognozează apariţia
gheţii la mal şi a gheţii plutitoare. Gheaţa va fi subţire, ieşirea pe ea va prezenta
pericol. Solicităm părinţilor, care au copii m inori să fie prudenţi.
Totodată, D irecţia generală educaţie, tineret şi sport vă atenţionează că în
perioada vacanţei de iarnă copiii răm ân frecvent fără supravegherea m aturilor, din
acest m otiv este necesară desfăşurarea activităţilor de responsabilizare a
copiilor/elevilor şi părinţilor acestora cu referire la im portanţa respectării regulilor
de securitate a vieţii şi sănătăţii.
în acest context, în toate instituţiile de învăţăm ânt secundar general, la orele
de dirigenţie, în cadrul studierii tem elor specifice la disciplinele şcolare, la
şedinţele cu părinţii să fie disem inată inform aţia despre com portam entul copiilor în
diferite situaţii de risc.
C onducătorii instituţiilor de învăţăm ânt secundar general:
• vor m onitoriza perm anent în instituţiile diriguite starea de lucruri la
com partim entul „A sigurarea vieţii şi sănătăţii elevilor” ;
• vor inform a cadrele didactice, părinţii, elevii despre riscurile care le
com portă nerespectarea tehnicii securităţii în instituţiile de educaţie,
com portam entul neadecvat al copiilor în tim pul vacanţei, apariţia violenţei
fizice şi agresivităţii printre minori;
• vor organiza şi desfăşura cu colectivele de copii diferite şedinţe, convorbiri,
întruniri ce vizează securitatea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din jur,
consecinţele unui com portam ent neadecvat şi violent;
• vor organiza întâlniri a copiilor şi părinţilor cu reprezentanţii Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Poliţiei R utiere cu tem atica

com portam entului la săniuş şi pe gheaţa bazinelor acvatice deschise,
respectarea regulilor de securitate rutieră, prevenirea şi protejarea îm potriva
incendiilor şi altor situaţii de risc pe tim p de iarnă.
La organizarea sărbătorilor de iarnă conducătorilor instituţiilor de învăţăm ânt
secundar general li se indică:
• m anifestările cultural-artistice să se desfăşoare în săli ce asigură accesul
liber la căile de evacuare;
• locul am plasării pom ului de Revelion urm ează de a fi coordonat cu organele
supravegherii de stat a m ăsurilor contra incendiilor;
• pentru îm podobirea bradului se vor exclude m aterialele uşor inflam abile,
cum ar fi vata;
• la ilum inarea pom ului se vor folosi numai instalaţii de producţie industrială,
cu verificarea izolaţiei conductoarelor electrice şi a stării corpurilor de
ilum inat;
• se interzice am plasarea lum ânărilor pe crengile bradului, aprinderea
artificiilor şi petardelor în apropierea pom ului;
• copiii trebuie să fie în perm anentă supraveghere a părinţilor şi pedagogilor;
• persoanele responsabile de organizarea festivităţilor sunt obligate să fie
prezente până la încheierea acestora.
A dm inistraţia instituţiilor de învăţăm ânt secundar general va lua atitudine
faţă de fiecare caz de accidentare a copiilor, vor face analiza pedagogică a
cazului şi va inform a, în regim de urgenţă, DG ETS.
C onţinutul prezentei circulare va fi adus, în m od obligatoriu, la cunoştinţa
profesorilor, angajaţilor din instituţie contra sem nătură.
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