BULETIN INFORMATIV
Concursul de protecţie civilă cu tema
„BUM !!! – pericolul şi intervenţia la dezastre”
ediţia 2012
Aniversarea la 28 februarie a Zilei Protecţiei Civile din România, ne oferă
plăcutul prilej de a vă reaminti momentul istoric, când prin „Înalt Decret Regal nr.468
din 28 februarie 1933, a fost aprobat „Regulamentul Apărării Contra Atacurilor
Aeriene”, care a consfinţit înfiinţarea Apărării Pasive din România, structură destinată
cu misiunea profund umanitară de apărare a vieţii şi bunurilor materiale împotriva
efectelor distrugătoare ale dezastrelor sau a războaielor.
Pentru momentul aniversar, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al
judeţului Timiş organizează un concurs cu tematică de protecţie civilă intitulat
„BUM!!! – pericolul şi intervenţia la dezastre”. Concursul cuprinde următoarele
secţiuni:
a) creaţie media, realizarea de videoclipuri cu tematică diversă : exerciţii de
evacuare în unităţile de învăţământ (cutremur, incendii, inundaţii, etc), activităţi
derulate cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitate, vizite la
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitate, activităţi desfăşurate
de cercurile de elevi, etc.
b) realizare de materiale de informare preventivă (afişe) privind riscurile specifice
unităţii administativ-teritoriale unde locuiesc. De asemenea pot fi redate diverse
tipuri de intervenţie la dezastre. Materialele vor fi elaborate în programe specifice
de creare materiale media (exemplu: Publisher)
Perioada de desfăşurare a concursului este .01 - 23.02.2012 iar participanţi vor fi
elevii şcolilor cu clasele V-VIII şi IX - XII din judeţ.
Lucrările se depun la Registratura Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş sau
vor fi predate d-nului Domolki Ladislau - inspector ecucativ (camera 13) iar termenul
limită pentru depunerea lucrărilor este 17.02.2012, ora 13.00.
Jurizarea lucrărilor pentru etapa judeţeană va avea loc în data de 20.02.2012 iar
juriul va fi format din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat”
al judeţului Timiş, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş - inspectori
educativi, reprezentant al Palatului Copiilor Timişoara (după caz).
Decernarea diplomelor şi premiilor va avea loc în data de 23.02.2012, ora 13.00
la Colegiul National „C.D.Loga” din Timişoara.
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