
 
 

 
 

 
 
 

SĂRBĂTORI ÎN SIGURANȚĂ 
                                           -  recomandări pentru vacanță - 
 
 
 

Zilnic, în afara orelor de curs, la sfârșit de săptămână dar mai ales în vacanță, 
elevii de toate vârstele trebuie să respecte un minim de reguli pentru a fi mereu în 
siguranță. 

Vacanța școlară este prin definiție un moment de pauză, mult așteptat pentru 
elevi. Firește, și în această perioadă elevii ar trebuie să se afle mereu sub supravegherea 
părinților, să cunoască pericolele și să se ferească de ele respectând câteva reguli de 
siguranță. 

Pentru a nu fi implicați în accidente rutiere, altercații, infracțiuni, în calitate de 
victime sau autori recomandăm:  
 
 Când sunteți singuri acasă 
 Nu deschideți și nu spuneți necunoscuților care sună sau bat la usă, că sunteți 

singuri acasă. Părinții au cheia de la usă și pot intra în casă. 
 Ușa trebuie să fie încuiată și asigurată cu lanțul de siguranță.  
 Dacă sună telefonul și nu recunoașteți persoana cu care vorbiți, nu dați relații 

despre programul părinților și nu le spuneți că sunteți singuri.  
 La joacă sau în vizită la prieteni puteți pleca doar după ce vă cereți voie de la 

părinți și le spuneți unde și cu cine plecați. 
 Anunțați părinții și totodată cereți-le voie și când invitați acasă colegi sau 

prieteni.  
 

 La plimbare 
 Nu vă îndepărtați de părinți atunci când vă aflați în oraș la cumpărături, pe 

stradă sau în vacanță. 
 Dacă vă pierdeți de părinți, rămâneți în zona în care i-ați văzut ultima dată și 

apelați la sprijinul unui adult (preferabil de la o instituție, un  magazin, etc). 
Dacă vedeți un polițist în zonă, adresați-vă acestuia. 

 Păstrați telefoanele mobile, portmoneele sau orice alte bunuri de valoare în 
buzunarele interioare ale hainelor pentru a nu deveni victime ale hoților din 
buzunare. 

 Nu vă lăsați invitați de necunoscuți într-un local, la o petrecere sau la o 
plimbare cu mașina. 

 Nu vă lăudați persoanelor necunoscute cu valorile pe care le aveți asupra 
voastră (bani, telefoane mobile, bijuterii).  
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 În calitate de participant la traficul rutier 
 Traversați strada numai pe la  semafor sau pe la 

trecerea de pietoni în pas vioi, fără să alergați! 
 Asigurați-vă temeinic chiar și atunci când 

travarsați strada prin locurile special amenajate. 
 În condiţii de vizibilitate redusă (ceață, ninsoare) 

trebuie să fiți mult mai atenţi atunci când traversați 
strada.  

 Purtați îmbrăcăminte cu accesorii reflectorizante pe 
timpul nopţii, pentru a putea fi observaţi la timp de 
conducătorii auto. 

 
 

 La joacă 
 Nu faceți derdelușul în apropierea părții carosabile!  
 Nu vă plimbați cu săniuțele pe stradă, nu vă agățați 

săniile de barele din spatele mașinilor  și nu faceți 
manevre bruște care să vă dezechilibreze sau să vă 
răstoarne sania mai ales dacă vă aflați lângă partea 
carosabilă.  

 Cercetați derdelușul, acesta nu trebuie să prezinte 
obstacole precum: copaci, stâlpi, bolovani sau garduri, să fie prevăzut la bază 
cu o plasă de siguranță.  

 Alegeți locurile special amenajate atunci când vă jucați cu sania, cu patinele, cu 
schiurile este periculos în apropierea drumurilor publice. 

 Nu vă deplasați cu patinele pe partea carosabilă. 
 Atenție când vă jucați cu bulgări de zăpadă! Este posibil ca cel vizat să se 

ferească, să alunece sau să ajungă în strada pe care circulă mașini. 
 Nu mergeți la joacă la bazinele cu apă, pe lacuri sau râuri, oricât  de rezistent ar 

părea stratul de gheață. 
 
 

 Siguranța pe internet 
 Nu postați pe rețelele de socializare 

detalii despre programul de sărbători al 
familiei și nici fotografii cu bunurile de 
valoare din casă. 

 Nu postați pe internet imagini cu voi. 
Fotografiile postate „pot spune ceva” 
despre profilul vostru, viața și familia 
voastră.  

 Evitați să vă întâlniți cu persoane cunoscute pe internet. Anunţați-vă părinţii 
despre intenţia unor astfel de întâlniri. 



 Respingeți contactele „agresive” venite din partea unor persoane cunoscute pe 
internet şi anunţați aceste incidente părinților. 

 Atenție la achiziționarea unor bunuri de pe internet! Nu dați datele de 
identificare ale cardurilor bancare și nu efectuați tranzacții fără acordul  
părinților.   

 
 

 La colindat 
 Anunțați părinții când, unde și cu cine plecați la colindat.  
 Plecați la colindat doar în timpul zilei și evitați zonele 

izolate. 
 Ocoliți persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice 

sau cele care manifestă un comportament agresiv. 
 Dacă plecați la colindat seara sau noaptea trebuie să fiți 

însoțiți de un adult. 
 Circulați pe străzi iluminate după lăsarea întunericului. 

 
 

 Folosirea materialelor pirotehnice 
 Vârsta minimă la care pot fi utilizate materiale 

pirotehnice de tipul: steluțe, lumănâri scânteietoare, 
jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, 
sateliți este de 16 ani. ATENȚIE! Vor fi respectate  
instrucțiunile înscrise pe ambalajul acestor articole.  

 Se interzice folosirea  materialelor pirotehnice  în 
următoarele situații: 
 între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor 

autorizate, precum şi a evenimentelor de interes 
local, naţional sau internaţional, în baza aprobării 

autorităţilor locale;  
 la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri 

şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri; 
 la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de 

locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de 
instalaţiile de gaze; 

 la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru 
obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă 
pericol de incendiu sau explozie; 

 în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau 
căderi de pietre; 

 pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii 
deschise cu aglomerări de persoane; 

 la o distanţă mai mică de 500 m de păduri. 
 
 
 


