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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”BASARAB I”
AL JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA

BULETIN INFORMATIV - 30.04.2015 - Elevii dâmboviţeni s-au întrecut la
concursul "CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA"
Miercuri - 29 aprilie 2015, Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” din
Municipiul Târgovişte a fost gazda etapei judeţene, categoria liceu şi gimnaziu, a
concursului "CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA", competiţie organizată de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dâmboviţa în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Basarab I“ Dâmbovița.
Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează anual cu elevii de şcoli şi
licee, are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi a constat în susţinerea a trei
probe, una teoretică şi două practice (transportul asistat al unui accidentat aşezat pe
targă pe distanţa de 50 m; deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole,
contaminat).
Principalele scopuri ale concursului sunt:
a) dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu
caracter exclusiv umanitar;
b) cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de
urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;
c) adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul
iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă;
d) formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în
acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.).
La competiţie au participat 5(cinci) echipaje de la ciclul liceal (clasele IX – XI) şi
un echipaj de la ciclul gimnazial (clasele V – VIII).
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În urma desfăşurării probelor de concurs, clasamentul final al etapei judeţene
arată astfel:
CICLUL LICEAL
 Locul I - echipajul Liceului “Goga Ionescu” Titu;
 Locul II - echipajul Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa;
 Locul III - echipajul Liceului Tehnologic “Voievodul Mircea” Târgovişte;
 Locul III - echipajul Liceului Tehnologic “Dr.C. Angelescu” Găești;
 MENŢIUNE - echipajul Liceului Tehnologic Petrol Moreni.
CICLUL GIMNAZIAL
 Locul I - echipajul Școlii “I.A.Brătescu Voinești” Târgovişte;
Echipajele clasate pe locul I s-au calificat pentru faza următoare şi vor reprezenta
judeţul Dâmboviţa la etapa pe regiune de dezvoltare.
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