
INSPECTORATUL DE POLI�IE ALJUDE�ULUI BRA^OV 
BIROUL DE ANALIZA �I PREVENIRE A CRIMINALIT 

S�RB�TORILE SE PETREC ÍN FAMILIE. 
TU �TII UNDE ESTE COPILUL T�U? 

Inspectoratul de Poli�ie al Judejului Bra_ov prin Biroul Analiza _i Prevenirea Criminalit��ii 
desfä_oar� activit��i de informare în perioada 20 Decembrie 2021- 7 lanuarie 2022, pentru 
responsabilizarea p�rin�ilor/tutorilor legali cu privire la necesitatea supravegherii permenente a copiilor 
Si importan�a men�inerii unei legäturi de încredere/unei bune comunic�ri cu ace_tia, dar _i pentru 
informarea minorilor asupra riscurilor inerente plec�rii de acas� sau din institu�iile de ocrotire. 

Dac� în perioada vacan�ei de iarn� lua�i copilul în supermarket-uri sau în alte locuri 

aglomerate, tine�i cont de urmatoarele recomand�ri: 

nu l�sa�i copilul nesupravegheat, înso�i�i-l chiar _i atunci când merge la grupul 

sanitar; 
stabili�i un punct de întâlnire cu copilul dumneavoastr�, în cazul în care v� 

pierdeti reciproc; 
inva�a�í-v� copilul s� se adreseze unor persoane care îl pot ajuta, cunm ar fi un 

agent de securitate, un angajat de la punctul de informare, un vânzator etc.; 

nu läsati copilul în magazinul de juc�rii bazându-v� pe supravegherea asigurat� 

de personalul din magazin;

nu mergeti la cump�räturi sau la un eveniment public cu copilul, daca considera�i 

cao sa fi�i distra_i _i copilul va ramane nesupravegheat. 

Inainte s� v� läsa�i copilul singur acas�, ar trebui: 

Sã il întreba�i cum se simte la gåndul c� va sta singur dac� ii este fric� sau are maturitatea _i 

ini�iativa s�-�i doreasc� asumarea acestei responsabilit��i; 

Sä decide�i dac� este capabil sä urmeze intrue�iunile _i så rezolve unele probleme de unul singur 
.S� stabili�i o modalitate accesibil� de a lua leg�tura cu dumneavoastr� sau cu o altä persoan� de 

încredere în caz de urgent�; 

Dac� r�mâne singur acasä, asigura�i-v� c�: 

Are usa încuiat� permanent �i nu o deschide persoanclor sträine, chiar dacã acestea pretind c� sunt 

trimise de o rudä apropiat� sau c�sunt pricteni de familie; 

Nu comunic� informa�ii sau date personale necunoscu�ilor cu care intrå în contact pe 

internet sau care sun� a tclefon, interlon, poart�, 
Vá cere permisiunea atunci când dore_te s� plece la joac�, în vizit� la un 

pricten /coleg sau atunci când dore_te s�-i invite pe ace_tia acas� la el; 

Nu urc� în lift niciodal� cuo persoan� pe care nu o cunoa_te.

Dac� merge singur afar� la joac� sau în vizit� la un prieten sau la o rudà, 

Hsigura�i-vã c�: 
^ie ce trebuie s� fac� dac� esle urmärit. Dacä acest lucru se întimpl� copilul ar 



trebui s� se întoarc�, s�fug� în directia opus�, sã mearg� într-un loc unde poate obtine ajutor _i s� 

spun� unor adulji de încredere, un adult înso�it de un copil, un poli�ist sau o persoan� în uniform�. o 

vânzatoare, ce i s-a întâmplat; 

Incuie u_a la plecare, iar la întoarcere v� anun�� c� a ajuns în siguran��; 

In calitate de participant la traficul rutier, respect� cu stricteje regulile de circula�ie _i semnificatia 

indicatoarelor; 
Se deplaseaz� pe trotuare, iar atunci când acestea lipsesc, pe potecile laterale sau cât mai aproape 

posibil de marginea drumurilor, numai pe partea stâng� a sensului de mers; 

In condi�ii de vizibilitate redus� (cea��, ninsoare, ploaie, noapte) cei mici poart� îmbr�c�minte cu 

accesorii reflectorizante, pentru a pulea fi observa�i din timp de câtre conducätorii auto; 

Locul în care se joac� se afl� departe de drumurile publice, iar pe derdelu_ nu exist� obstacole 

(copaci, stâlpi, bolovani sau garduri); 
Practic� sporturile de iarn� (ski, snowboard, patinaj) numai în locuri special amenajate. 
Nu discut� cu persoanele pe care nu le cunosc, sau care le ofer� dulciuri/bani sub diverse pretexte 

(sa-i înso�easc� în anumite locuri, s� urce în ma_in� împreun� cu ei etc.); 

Pentru a preveni fuga de acas� 
Dac� copilul dumneavoastr� minte în mod repetat în leg�tur� cu _coala, cu prietenii, cu ie_irile în 

ora_, cänd dispar obiecte din cas� sau aduce acas� lucruri care nu-i apar�in _i c�rora nu le poate 

justifica prezen�a, dac� se ascunde de tine atunci când intr� pe internet _i nu dore_te s�-i cuno_ti 

prietenii, acestea pot fi semne care indic� o posibil� fug� de acas�; 
Supraveghea�i-l permanent �i afla�i ce preocup�ri are _i locurile pe care 

le frecventeaz�. Este bine s�-i cuno_ti anturajul. 
Explica�i-i c� fuga de acas� nu este solu�ia pentru problemele pe care le 

are _i ar�ta�i-i riscurile la care se expune (s� fie r�nit, sä fie victima 

unor accidente sau a unor infrac�iuni, s� se piard� sau s� fie räpit etc.); 

Cereti ajutorul unor speciali_ti dac� sim�i�i c� aceast� problem� v� 
depã_e_te _i nu renun�a�i niciodat� în a c�uta solu�ii atunci cind sim�i�i 

c� sunte�i în impas. 

In caz de dispari�ie a copilului: 
Cerceta�i casa, împrejurimile _i locurile unde copilul s-ar putea afla; 

Sunati cunoscu�ii, prietenii, persoanele la care copilul ar putea merge s� cear� ajutor; 

Dac� nu l-a�i gäsit în aceste locuri, anun�a�i imediat Poli�ia prin serviciul de urgen�� 1 12; 

In cazul în care copilul a dispärut din magazin în timp ce era�i la cumpär�turi, anun�a�i imediat 

serviciul de paz� _i protec�ie din cadrul magazinului, apoi suna�i la 112; 

Când suna�i la serviciul de urgen�� 112, datji cât mai multe informaii despre copil: data na_terii.

înältimea, greutatea, alte semne particulare, cum era îmbr�cat în ziua dispari�iei, la ce nume 

r�spunde.


