INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
B R A Ş O V
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ! SFATURI PENTRU ADOLESCENŢI
- Material educativ cu recomandări pentru elevii claselor IX -XII
Pentru a evita implicarea în săvârşirea unor fapte care contravin legii sau pentru a
nu deveni victime ale infractorilor sau ale propriilor greşeli, recomandăm tinerilor
următoarele:
♦ Manifestaţi multă prudenţă în alegerea traseelor şi a orei de deplasare iar la intrarea în
imobil, fiţi foarte atenţi la persoanele suspecte.
♦ Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare (ex. telefoane mobile).Acestea vă pot fi
smulse cu uşurinţă de către infractori.
♦ Nu vă lăsaţi atraşi în anturaje dubioase şi nu-i lăsaţi pe alţii să vă influenţeze deciziile,
răspunderea este personală. Reamintiţi –vă! minorii răspund penal de la vârsta de 14
ani iar participanţii la comiterea unei infracţiuni- coautorul complicele, instigatorul
primesc aceeaşi pedeapsă ca autorul .
♦ Evitaţi disputele verbale şi implicarea în conflicte.
♦ Când vă petreceţi timpul liber în baruri, cluburi, la petreceri evitaţi consumul de alcool
şi droguri, asiguraţi-vă că nu faceţi ceva ce aţi putea regreta mai târziu.
♦ Feriţi-vă de plasatorii şi consumatorii de droguri, oricât de tentante ar fi „atenţiile”
oferite (doze gratuite, bani, obiecte etc.). Dacă vă încurajează să consumaţi droguri,
motivând că sunt „uşoare” şi nu au efecte negative asupra organismului, trebuie să vă
dea de gândit.
♦ Fiţi prudenţi atunci când ,,socializaţi” pe Internet cu diferite persoane şi nu oferiţi
informaţii pe care persoanele necunoscute nu ar trebui să le ştie.
♦ Fiţi selectivi în accesarea site-urilor pentru informare sau pentru downloadarea
materialelor şi programelor căutate.
♦ Postaţi cu mare grijă fotografii cu voi sau cu familia voastră. Lista cu persoanele care
vă pot vedea profilul este bine să fie cât mai scurtă pentru a evita ca informaţiile
despre voi să ajungă şi la alte persoane. Nu uitaţi, fotografiile sau filmuleţele, odată
postate, pot rămâne pentru totdeauna pe Internet chiar dacă le ştergeţi!
♦ Dacă cineva vă face să vă simţiţi inconfortabil puteţi oricând să renunţaţi la
comunicarea cu acea persoană.
♦ Pentru mai multe informaţii utile în promovarea siguranţei pe Internet accesaţi site-ul
www.sigur.info.
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În calitate de participant la traficul rutier:
♦ Traversaţi strada numai prin locurile special amenajate. Nu vorbiţi la telefon şi
renunţaţi la dispozitivul hands-free atunci când traversaţi. Principala cauză generatoare
de accidente rutiere din vina pietonilor este, traversarea neregulamentară a străzii.
♦ Dacă nu există trotuare sau poteci laterale circulaţi pe partea stângă a drumului cât
mai aproape posibil de marginea acestuia.
♦ După lăsarea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă, folosiţi îmbrăcăminte
de culoare deschisă, care este mai vizibilă la lumina farurilor.
♦ Pentru a conduce un moped pe drumurile publice trebuie să aveţi vârsta de cel puţin 16
ani şi să absolviţi un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de
pregătire a conducătorilor auto.
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