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Regulamentul concursului  ,, Fii pregatit ! Ajutorul tau conteaza ! ” 

 

         Concursul se inscrie in cadrul unui program educational pentru elevi, organizat in 

parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  ,, A.D. Ghica ”  al judetului Teleorman 

prin care se urmareste constientizarea factorilor de risc ce pot genera situatii de urgenta, 

implicarea individuala sau in echipa in actiuni de prevenire ,modul de comportare in cadrul unor 

situatii de urgenta ( cutremur) precum si acordarea masurilor de prim ajutor. 

    Calendarul concursului : 

    Inscrierile echipelor de concurs se vor face pana cel tarziu la data de 10.05.2019 in baza unei  

fise de inscriere, care va contine  tabel nominal cu membrii echipei. 

    Data desfasurarii concursului ,, Fii pregatit ! Ajutorul tau conteaza ! ” -23.05.2019. Locul de  

desfasurare a probei practice a concursului este sala de sedinte a primariei municipiului 

Alexandria . 

    Concursul se desfasoara pe echipe reprezentative pentru unitatea de invatamant , formate din 

cate 5 elevi/unitate. Selectia echipei reprezentative pe unitate de invatamant revine in sarcina 

conducerii unitatii de invatamant. Pe durata desfasurarii concursului nu este permisa schimbarea 

componentei echipei, cu exceptia  situatiilor  temeinic justificate. 

  

       Obiective :  
 

 Pentru proba teoretică: 

a) activitatea de protecţie civilă în România: definirea locului şi rolului protecţiei civile; 

b) consolidarea cunoştinţelor despre dezastrele naturale  pe teritoriul României şi a măsurilor de 

prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă; 

c) avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; folosirea apelului de urgenţă 112; 

d) cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă; 

e) cunoaşterea organizării şi funcţionării serviciilor de urgenţă; 

f) însuşirea cunoştinţelor teoretice de bază privind acordarea primului ajutor; 

g)sustinerea  competitiei  obiective si oneste intre unitatile de invatamant . 

 

 Pentru proba  practica: 

a) formarea deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor; 

b) dezvoltarea sentimentului solidarităţii şi conştientizarea importanţei voluntariatului în cadrul 

acţiunilor de intervenţie; 

c) cunoaşterea modului de folosire a mijloacelor de protecţie individuală;  

d) dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de 

urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor  

corespunzătoare în rândul elevilor; 

e) formarea şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături morale , cum sunt: iniţiativa, spiritul de 

echipă, curajul, disciplina şi spiritul de fair-play; 

f) cunoaşterea măsurilor de protecţie, comportare şi intervenţie adecvate factorilor de risc 

generatori de situaţii de urgenţă; 

g)sustinerea  competitiei  obiective si oneste intre unitatile de invatamant . 



    Mod de desfasurare :  

Proba teoretica : 

(1)Proba teoretică se desfăşoară pe baza unui chestionar prin care se urmăreşte verificarea 

cunoştinţelor dobandite de catre elevi  in timpul prezentarilor  teoretice sustinute de catre 

reprezentantii  Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman cu privire la reactia in cazul 

unor situatii de urgenta (cutremur) si acordarii primului ajutor. 

 (2) Chestionarul cuprinde 10 întrebări, fiecare întrebare având enumerate câte 3 variante de 

răspuns . 

(3) Reprezentantii  Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman  întocmesc 3 

chestionare ce vor fi introduse în plicuri separate şi apoi sigilate. 

(4) Conţinutul chestionarului este adus la cunoştinţa concurenţilor la începerea probei 

teoretice după ce, în prealabil, juriul a verificat integritatea plicurilor şi după tragerea la sorţi 

a unuia din cele 3 plicuri. 

(5) Rezolvarea chestionarului este unică pentru fiecare echipaj şi va fi înscrisă în fişa-tip, 

distribuită de conducătorul concursului înaintea începerii probei.  

(6) Timpul alocat pentru rezolvarea chestionarului este de  20 de minute şi se cronometrează 

după afişarea acestuia pe tablă, prin aparatul de proiecţie sau calculator. 

 

Proba practica : 

 

(1) Se vor simula diferite scenarii  in care o persoana cu diferite probleme medicale  poate fi 

gasita de elevi ( o persoana in stare de inconstienta care respira si are puls , o persoana cu 

obstructia cailor aeriene superioare si o persoana cu sangerare nazala ), situatie in care acestia 

trebuie sa reactioneze si sa actioneze corect. 

(2) Aprecierea rezultatelor obtinute la proba practica va consta in aplicarea cat mai corecta a 

masurilor de prim-ajutor si punctarea acestora intr-o fisa de evaluare. 

(3) Timpul alocat va fi de 20 de minute pentru fiecare echipaj. 

 

  

        Juriul va fi format din :  doi reprezentanti  ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 

Teleorman ,un  paramedic si un cadru din Inspectia de Prevenire, si cate un reprezentant al 

fiecarei unitati de invatamant inscrise in concurs.  

 

Premii : 

       Se vor acorda premiile I , II,  III  si diplome si premii de participare tuturor elevilor inscrisi 

in concurs. 

 

      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova desfăşurarea concursului  înainte,  în timpul şi 

după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în 

scopuri necomerciale. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

    CONSILIER, 

                                                            Silvia COBARLIE 

 

 


