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Buletin Informativ – 31.08.2012 - I.S.U.Dâmboviţa participă la Competiţia 

Naţională de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat. 

  

COMPETIŢIA NAŢIONALĂ DE DESCARCERARE ŞI DE ACORDARE A 

PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT. 

 Competiţia este o premieră în România şi se va desfăşura pe stadionul ASTRA 

din municipiul Ploieşti, în perioada 03 - 05 septembrie 2012. Evenimentul este 

organizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul United 

Kingdom Rescue Organization (UKRO), având scopul de a identifica şi de a face 

schimb de bune practici în domeniul strategiilor de reducere a numărului de victime 

în urma accidentelor rutiere şi a acordării primului ajutor calificat, dar şi de a 

îmbunătăţi pregătirea practică în domeniul descarcerării şi acordarii primului ajutor 

calificat. 

 La acest concurs, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" 

Dâmboviţa participă cu o autospecială de descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă tip 

B, un evaluator şi un echipaj format din 6 membrii. 

 Cele 15 echipaje participante vor fi supuse, pe parcursul a două zile, la două 

probe, „Descarcerarea din vehicule” şi „Acordarea primului ajutor calificat”, prin 

care îşi vor testa deprinderile practice prin abordarea diferitelor scenarii de accidente. 

 Programul competiţiei este următorul: 

 Luni – 03.09.2012 

 13:00 – 18:00 – expoziţie de tehnică de intervenţie şi exerciţii 

demonstrative organizate în municipiul Ploieşti, bulevardul 

Republicii – zona parcului Mihai Viteazul; 

 Marţi – 04.09.2012 

 08:30 – 18:00 – festivitatea de deschidere a competiţiei (stadionul 

„Astra” din municipiul Ploieşti) şi desfăşurarea probelor de concurs 

(poligonul şcolii de şoferi – stadion „Astra”); 
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 Miercuri – 05.09.2012 

 09:00 – 14:00 – desfăşurarea probelor de concurs (poligonul şcolii de 

şoferi – stadion „Astra”) şi festivitatea de premiere (stadionul „Astra” 

din municipiul Ploieşti). 
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