BULETIN INFORMATIV
CONCURSURILE DE ELEVI
„PRIETENII POMPIERILOR” ŞI „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş vor organiza, în luna mai 2015, concursurile
pentru elevi cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi de prevenire a
incendiilor „Prietenii Pompierilor”.
Concursurile se înscriu în cadrul unui program educaţional pentru elevi, prin care
se urmăreşte conştientizarea factorilor de risc care pot genera situaţii de urgenţă,
implicarea individuală sau în echipă în acţiuni de prevenire, precum şi modul de
comportare în cadrul unor situaţii de urgenţă.
Concurs cu tematică de prevenire a incendiilor,,Prietenii Pompierilor”
– etapa judeţeană –
Data: 21.05.2015, ora 9.00
Locaţie: terenul de sport al Colegiului Silvic CASA VERDE din municipiul Timișoara,
str. Aleea Pădurea Verde nr. 5;
Participanţi: echipele calificate la faza pe municipiu/oraş/localitate (locul I);
Probe de concurs:
• Probă teoretică - rezolvarea unui chestionar, pentru verificarea cunoştinţelor
acumulate în cadrul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii
Pompierilor”;
• Probă de îndemânare - „Pista cu obstacole”;
• Probă practică – „Ştafeta de 400m cu obstacole”.
Fiecare echipaj este format din 10 elevi (1 comandant şi 8 concurenţi + 1 rezervă).
Echipajele pot fi: de băieţi, de fete sau mixte şi vor fi însoţite de conducătorul echipajului
(cadru didactic). Vârsta minimă de participare este de 11 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi
până la data desfăşurării concursului.
Concurenţii se prezintă la start echipaţi cu: costum de protecţie (trening), cască şi
brâu tip pompier, încălţăminte sport fără crampoane.
Înscrierea în concurs se realizează pe baza fişei de înscriere, completată şi
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transmisă la sediul I.S.J. Timiş până la data de 18.05.2015
Concurs cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”
- etapa judeţeană Data: 28.05.2015, ora 9.00
Locaţie: terenul de sport al Colegiului Silvic CASA VERDE din municipiul Timișoara,
str. Aleea Pădurea Verde nr. 5;
Participanţi: echipele calificate la faza pe municipiu/oraş/localitate (locul I);
Probe de concurs:
• Probă teoretică - rezolvarea unui chestionar cu 15 de întrebări, pentru verificarea
cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea tematicii specifice;
• Probă practică - transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe distanţa de
50m;
• Probă practică - deplasarea cu masca pe figură, într-un raion cu obstacole,
contaminat.
Concursul se desfăşoară distinct pe niveluri de învăţământ: ciclul gimnazial (
clasele V-VIII) şi ciclul liceal (IX-XI). Echipajul poate fi constituit din băieţi, fete sau
mixt. Are în compunere 4 elevi (3 concurenţi + 1 rezervă) şi sunt coordonate de un cadru
didactic.
Înscrierea în concurs se realizează pe baza fişei de înscriere, completată şi
transmisă la sediul I.S.J. Timiş până la data de 25.05.2015.
Pentru ambele concursuri, conducătorii echipajelor trebuie să prezinte
juriului avizele medicale pentru efort fizic şi avizele epidemiologice individuale ale
membrilor echipajului, precum şi al său.
Validarea echipajelor se face pe bază de fişă de înscriere în concurs iar
validarea concurenţilor se face pe baza de certificat de naştere/ carte de identitate în
original sau copie.
Fondurile necesare deplasării echipelor din afara municipiului Timişoara,
calificate pentru faza judeţeană, vor fi asigurate de administraţia locală.
Regulamentele de organizare şi desfăşurare ale celor două concursuri se află pe
site-ul www.isutimis.ro, secţiunea Prevenire/S.P.P.E.P.P./Concursuri.
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