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REGULAMENT  

privind organizarea şi desfăşurarea  

concursului „JURNALISTUL POMPIER” 

 

CAPITOLUL I   

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 - Concursul „Jurnalistul Pompier” se organizează anual, de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. 

Art.2 - Concursul „Jurnalistul Pompier” are ca obiective : 

a) dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa şi mass-media locală şi 

centrală; 

b) mediatizarea activităţilor înteprinse de subunităţile de pompieri în desfăşurarea 

atribuţiilor de serviciu; 

Art.3 - La concursul „Jurnalistul Pompier” pot participa jurnalişti de la orice fel de 

structură mass-media, indiferent de tipul acesteia sau localitatea în care are sediul. 

Art.4 - Concursul se desfăşoară la sediul inspectoratului sau, dacă există posibilităţi, pe 

stadioane sau terenuri sportive prevăzute cu pistă, precum şi în poligoane special 

amenajate. 

CAPITOLUL II   

ORGANIZAREA CONCURSURILOR 

Art.5 - Concursul „Jurnalistul Pompier” constă în următoarele probe: 

a) căutare, cu masca pe figură; 

b) dispozitivul de intervenţie. 

Art.6 (1) - Concursul se organizează cu ocazia zilei de 13 septembrie „Ziua pompierilor 

din România”, premergător acesteia. 

  (2) Programul şi locul de desfăşurare se stabilesc de către Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa şi se comunică instituţiilor mass-

media existente în baza de date a inspectoratului. 

Art.7 (1) Probele de concurs sunt individuale, fiecare concurent, indiferent de instituţia 

mass-media pe care o reprezintă, participă individual la probele de concurs. 
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 Concurenţii trebuie să aibă calitatea de angajat sau voluntar în instituţia mass-

media pentru care concurează. 

Art.8 - Documentele necesare pentru validarea participanţilor la concurs sunt 

următoarele: 

a) buletinul/cartea de identitate; 

b) legitimaţiile de serviciu (sau adeverinţe). 

Art.9 - În ziua concursului, cu 30 de minute înaintea începerii acesteia, juriul organizează 

şedinţa tehnică, pe timpul căreia se desfăşoară următoarele activităţi: 

a) prezentarea nominală a componenţei juriului; 

b) validarea concurenţilor; 

c) constituirea brigăzii de arbitri; 

d) instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă; 

e) tragerea la sorţi privind ordinea de intrare în competiţie a concurenţilor, 

valabilă pentru toate probele de concurs; 

f) precizări privind programul concursurilor; 

g) verificarea şi omologarea, prin marcare, de către brigada de arbitri, a 

accesoriilor şi materialelor folosite de participanţi la probe. 

Art.10 - În desfăşurarea probelor de concurs, concurenţii utilizează numai echipament, 

materiale şi accesorii omologate, astfel: 

a) costum sport (trening cu pantalon lung); 

b) centuri de siguranţă, căşti de protecţie tip pompier; 

c) ţevi de refulare tip „C”; 

d) aparat de respirat cu aer comprimat; 

e) pantofi sport fără crampoane sau cuie; 

f) motopompă/autospecială de intervenţie cu apă şi spumă 

CAPITOLUL III  

JURIZAREA CONCURSURILOR 

Art.11 (1) - Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului, se stabileşte juriul de 

concurs din care fac parte trei persoane (un preşedinte şi doi membrii) din rândul cadrelor 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. 

  (2) - Dintre cei doi membrii ai juriului, unul îndeplineşte atribuţii de arbitru 

cronometror şi cel de-al doilea îndeplineşte atribuţii de arbitru penalizator; 
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Art. 12 - Juriul de concurs are următoarele atribuţii şi competenţe: 

a) organizează şi desfăşoară şedinţa tehnică; 

b) stabileşte componenţa brigăzii de arbitri; 

c) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii făcute de concurenţi, 

comunicând deciziile luate, care sunt definitive; 

d) completează foile de arbitraj pe probe, stabileşte clasamentul fiecărei probe şi 

clasamentul general, conform modelului din anexa nr. 2; 

e) validează rezultatele concursului; 

f) aprobă eliminarea din concurs a concurenţilor care comit acte de indisciplină 

sau care nu respectă prevederile prezentului regulament. 

Art. 13 (1) - Atribuţiile şi competenţele arbitrilor sunt următoarele : 

a) arbitrul cronometror: 

− verifică buna funcţionare a cronometrelor; 

− înregistrează timpii concurenţilor şi le comunică preşedintelui juriului; 

− veghează la respectarea disciplinei pe pista de concurs; 

b) arbitrul penalizator: 

− controlează dotarea şi echiparea concurenţilor, locul accesoriilor, poziţia de 

start; 

− verifică starea materialelor, aparatelor şi accesoriilor de pe pista de concurs 

şi comunică arbitrului principal cazurile ce constituie nereguli în 

desfăşurarea probelor; 

− urmăresc executarea corectă a mişcărilor şi a probelor, conform 

regulamentului ; 

− comunică arbitrului principal neregulile constatate pentru care se aplică 

penalizări. 

  (2) - Pentru cronometrarea probelor inspectoratul va asigura cronometre de 

concurs şi de rezervă, identice. 

 

 

 

 

 



Regulamentul Concursului „JURNALISTUL POMPIER” - I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 5 

CAPITOLUL IV  

DESFĂŞURAREA PROBELOR 

Art.14 - Proba „CĂUTARE, CU MASCA PE FIGURĂ”  

DESCRIERE: 

 Proba se desfăşoară într-un cort sau spațiu închis. 

 Participă câte un concurent, echipat cu costum sport (trening cu pantalon lung) şi 

aparat de expirat cu aer comprimat, cu mască cu vizor prin care nu se vede nimic. 

 Fiecare concurent are dreptul la două încercări, punctajul luat în calcul fiind cel mai 

bun realizat din cele două încercări, la care se adaugă eventualele penalizări. 

 Proba constă în găsirea și identificarea, pe pipăite, a cinci obiecte aflate spațiul 

stabilit, pe parcursul a 3 minute. 

DESFĂŞURARE: 

 La semnalul ,, ATENŢIE - ÎNCEPEŢI ! ”, concurentul întră în spațiul destinat 

probei unde trebuie să găsească și să identifice obiectele amplasate aleatoriu și va fi însoțit 

de unul dintre arbitri.   

În momentul în care concurentul identifică toate obiectele, arbitrul cronometror 

opreşte cronometrul.  

PENALIZĂRI : 

• Finalizarea probei fără a fi identificate toate obiectele: 1 punct. 

DESCALIFICĂRI: 

• Nefinalizarea probei de concurs. 

Art.15  - Proba „DISPOZITIVUL DE INTERVENŢIE”. 

DESCRIERE: 

 Dispozitivul de intervenţie se realizează la autospecială. 

 Mecanicul motopompist/şofer este unul dintre cadrele organizatorului.  

 Fiecare concurent are dreptul la două o încercări, punctajul luat în calcul fiind cel 

mai bun realizat din cele două încercări, la care se adaugă eventualele penalizări. 

 Pista de concurs are lungimea de 25 m (de la linia de start până la linia ţintei). 

 La linia de start este amplasată autospeciala, pe axul central al pistei de concurs se 

amplasează o linie de furtun tip „C” strânsă în panglică. 

 Pe timpul desfăşurării probei se va asigura aceeaşi presiune (presiunea apei la 

ieşirea din pompă) pentru toţi concurenţii. 
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DESFĂŞURARE : 

 La semnalul „ ATENŢIE - START ! ”, concurenţii se echipează cu brâu şi cască 

de protecţie, racordează furtunul tip ”C” la autospecială, întinde furtunul pe direcţia ţintei, 

racordează ţeava de refulare la furtun şi semnalizează mecanicului motopompist/şofer 

introducerea apei in dispozitiv. 

 Proba se consideră încheiată când recipientul de colectare a apei este plin (la 

semnal acustic/luminos). 

 Concurenţii nu au voie să se ajute între ei pe întreaga durată a probei. 

PENALIZĂRI : 

• Începerea alimentării recipientului de colectare a apei cu echipamentul 

incomplet = 1 punct. 

DESCALIFICĂRI : 

• Nefinalizarea probei de concurs. 

CAPITOLUL V  

APRECIEREA REZULTATELOR ŞI STABILIREA CLASAMENTULUI 

Art.16 - Punctajele obţinute şi clasamentele se notează pe foile de arbitraj completate de 

juriu şi se anunţă de către preşedintele juriului după terminare fiecărei probe şi la 

festivitatea de premiere. 

Art.17 (1) - Dacă la o probă, doi sau mai mulţi concurenţi realizează timpi identici aceştia 

se vor situa în clasament pe acelaşi loc. 

  (2) - Clasamentul general al participanţilor la concurs se stabileşte în raport de 

numărul total de puncte însumate pentru toate probele. 

  (3) - În caz de egalitate de puncte, departajarea concurenţilor se va face după 

timpul obţinut la proba „Dispozitivul de intervenţie”, iar dacă egalitatea persistă, după cel 

de la proba „Scara de fereastră”. 

 Dacă egalitatea persistă în toate aceste cazuri, departajarea se va face prin tragere la 

sorţi de către preşedintele juriului, în prezenţa concurenţilor interesaţi. 

CAPITOLUL VI   

ACORDAREA DISTINCŢIILOR ŞI PREMIILOR 

Art.18 - La finalul concursului, concurenţilor clasaţi pe primele 3 locuri li se acordă 

trofeul „Jurnalistul Pompier” şi diplome. 
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Art.19 (1) - Pentru atitudine sportivă faţă de ceilalţi concurenţi, de juriu şi de public sau 

contribuţii deosebite la desfăşurarea concursului, respectarea programului şi a regulilor de 

disciplină, juriul acordă o diplomă „Fair - Play” unui concurent desemnat de acesta. 

  (2) Fiecărui concurent i se acordă câte o diplomă de participare din partea 

organizatorilor. 

CAPITOLUL VII  

ASIGURAREA TEHNICO - MATERIALĂ ŞI MEDICALĂ 

Art.20 (1) - Echipamentul de protecţie individual (costume de protecţie, căşti, centuri de 

siguranţă, aparat de respirat cu aer comprimat), precum şi materialele şi accesoriile se vor 

asigura de către organizatori. 

  (2) - Pe toată durata desfăşurării concursurilor, organizatorii asigură toate măsurile 

ce se impun pentru desfăşurarea în bune condiţii a probelor de concurs. 

Art.21 - Cheltuielile de transport, cazare şi masă ale participanţilor se suportă de  către 

aceştia. 

CAPITOLUL VIII  

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 22 (1) - Contestarea rezultatelor obţinute se poate face numai în nume propriu. 

  (2) - Contestaţiile se prezintă juriului în timp de maximum 15 minute de la 

anunţarea rezultatelor obţinute de echipaj la proba respectivă. 

  (3) - Nu sunt luate în considerare, de către juriu, contestaţiile colective. 

Art.23 - Concurenţii sunt eliminaţi din concurs, în situaţia în care se comit acte de 

indisciplină prin agresiuni verbale sau fizice, gesturi sau manifestări nesportive la adresa 

juriului, arbitrilor, publicului sau celorlalţi concurenţi, simulări de accidentări şi încercări 

de fraudare a concursurilor pri orice mijloace. 

Art.24 - Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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Anexa nr.1 

TABEL NOMINAL 
concurenţii care participă la concursul „JURNALISTUL POMPIER” 

din data de _______________ 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele concurentului Instituţia de presă  Seria şi nr. B.I./C.I. Instruit protecţia muncii 
(semnătura) 
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 Anexa 2 

FOAIE DE ARBITRAJ 

Concurs „JURNALISTUL POMPIER” - data ________________ 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume concurent 
Instituţia mass-media 

PROBELE DE CONCURS Total 
puncte 

Loc 
C.G. CĂUTARE, CU MASCA PE FIGURĂ DISPOZITIVUL DE INTERVENŢIE  

Timp Puncte Pen. Total Loc Timp Puncte Pen. Total Loc 

1  
R1             
R2         

2  
R1             
R2         

3  
R1             
R2         

4  
R1             
R2         

5  
R1             
R2         

6  
R1             
R2         

7  
R1             
R2         

8  
R1             
R2         

  
 PREŞEDINTE JURIU MEMBRII JURIU 


