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Concursul "Cu viaţa mea apăr viaţa"
-Locul 1 pe țară pentru echipa gimnazială a județului Timiș-

În perioada 14.07.-16.07.2015 în Municipiul Piteşti s-a desfăşurat etapa
naţională a concursului cu tematică de protecţie civilă "Cu viaţa mea apăr viaţa" –
ediţia 2015. La start s-au aliniat 15 echipaje de elevi din ciclul gimnazial şi 15
echipaje de liceu, echipaje câştigătoare ale etapei interjudeţene a competiţiei.
Judeţul Timiş a fost reprezentat de echipajul de gimnaziu al Şcolii Gimnaziale
nr.19 “Avram Iancu” Timişoara, iar la nivel liceal de către echipajul Liceului
Teoretic “Traian Vuia” Făget.
Concurenţii au avut de trecut o probă teoretică cu tematică de protecţie civilă şi
două probe practice: „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa
de 50 m” şi „Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat”.
Fotografia clasamentului final ne prezintă o imagine a comportării meritorii ale
ambelor echipaje care au reprezentat judeţul nostru: Locul I obţinut de Şcoala
Gimnazială nr.19 “Avram Iancu” Timişoara la categoria de vârstă 10 – 15 ani
(gimnaziu), respectiv locul V obţinut de Liceul Teoretic “Traian Vuia” Făget la
categoria de vârstă 15 – 18 ani (liceu).

Însă dincolo de clasamente şi cifre se află oameni: copii, părinţi, profesori şi
membri ai unor instituţii care consideră că merită să se implice şi să susţină această
activitate educativă.
Aceştia au dat viaţă acestei întreceri în mod direct în calitate de participanţi în
concurs sau în mod indirect, printr-un sfat, un exemplu personal sau prin efort
organizatoric şi financiar. Iar viaţa i-a răsplătit, cu un eveniment în care s-au împletit
deopotrivă sentimente, emoţii, gâduri şi atitudini dintre care dăruirea, încordarea,
concentrarea, teama, curajul şi bucuria au însoţit permanent protagoniştii concursului.
Iar ceea ce s-a văzut şi s-a simţit atât în sala în care a fost susţinut proba
teoretică, precum şi pe terenul de sport unde s-au desfăşurat antrenamentele şi
probele practice, este chiar dorinţa vieţii - întruchipată de elevi şi profesori
coordonatori - de a continua şi a se perfecţiona prin noi şi noi încercări şi experienţe,
pentru a putea apăra la nevoie, cândva, alte fiinţe, ... alte vieţi. Însă pentru a putea să-i
ajutăm, să-i protejăm pe cei din jurul nostru, de multe ori este nevoie de o „jertfă
interioară”, exprimată printr-un efort uneori, poate printr-o lecţie mai aspră acceptată
alteori, toate acestea având darul de a ne conduce la un nivel mai înalt de înţelegere şi
făptuire, necesar semenilor, aflaţi în situaţii în care viaţa le este în pericol. În acest
sens, o competiţie care are ca scop fundamental pregătirea pentru apărarea vieţii,
poate fi şi un moment de reconsiderare a valorii vieţii fiecărui om, astfel încât aceasta
să fie pe mai departe ocrotită şi preţuită.
Felicităm elevii şi profesorii coordonatori care ne-au adus multe emoţii şi
bucurii şi care ne-au arătat că, în final dorinţa de a câştiga şi bucuria de a trăi pur şi
simplu o experienţă, trebuie să fie în echilibru, pentru a întregi caracterul umanitar al
acestui eveniment, care au reprezentat cu mult curaj şi devotament judeţul Timiş,
exprimându-ne încrederea păstrării dorinţei acestora de a continua pregătirea şi
desfăşurarea de activităţi educative în domeniul protecţiei civile.
Loturile participante:
Şcoala Gimnazială nr.19 “Avram Iancu” Timişoara (gimnaziu):
Petrici Spomenca Iovanca– profesor coordonator
Iancovici Snejana Rujiţa – elevă
Hruşcă Paul Cosmin– elev
Cîţă Răzvan Claudiu - elev
Sala Alexandu Dorel - elev

Liceul Teoretic “Traian Vuia” Făget (liceu):
Dobrogeanu Adrian – profesor coordonator
Todor Andreea – elevă
Stanici Alexandra – elevă
Neagu razvan – elev
Stoica Alexandru - elev
Careja Dorel - Inspector protecţie civilă Primăria Oraşului Făget
Cernat Gheorghe - conducător auto Primăria Oraşului Făget

Mulţumim de asemenea domnului Avram Marcel - primar al Oraşului Făget
pentru sprijinul logistic acordat în vederea deplasării la acest eveniment a
reprezentantului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului
Timiş.
În final, apreciem eforturile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt.
Puică Nicolae " al judeţului Argeş şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, care în
calitate de organizatori, au facilitat desfăşurarea acestei competiţii a elevilor şi prin
aceştia, a vieţii…

