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REGULAMENT 

privind organizarea ºi desfãºurarea concursurilor profesionale  
ale serviciilor voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã 

 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIÞII GENERALE 

 
Art. 1 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare ºi serviciilor private 

pentru situaþii de urgenþã din România se organizeazã anual, pe etape, de cãtre 
inspectoratele judeþene/al municipiului Bucureºti pentru situaþii de urgenþã, sub 
coordonarea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã. 

   
Art.2 În organizarea ºi desfãºurarea concursurilor profesionale, inspectoratul 

general ºi inspectoratele judeþene/al municipiului Bucureºti sunt sprijinite material ºi 
financiar, potrivit legii, de cãtre autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, 
operatori economici, instituþii publice ºi asociaþii profesionale. 

 
Art. 3 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare ºi serviciilor private 

pentru situaþii de urgenþã din România au ca obiective : 
a) dezvoltarea ºi perfecþionarea aptitudinilor ºi a deprinderilor specifice, 

necesare îndeplinirii acþiunilor de intervenþie în situaþii de urgenþã; 
b) evaluarea nivelului de pregãtire a capacitãþii de intervenþie a serviciilor 

voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã; 
c) popularizarea, în rândul cetãþenilor, a unor aspecte din activitãþile  

desfãºurate de serviciile voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã; 
d) dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea relaþiilor de colaborare între serviciile voluntare 

ºi private pentru situaþii de urgenþã. 
 

Art.4 (1) La concursurile profesionale pot participa serviciile voluntare ºi 
private pentru situaþii de urgenþã, indiferent de categoria de clasificare ºi care au 
asigurate mijloace materiale ºi financiare necesare participãrii la astfel de manifestãri. 

(2) La etapa naþionalã a concursurile profesionale pot participa ºi servicii 
voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã din strãinãtate. 

 
 Art.5 Concursurile profesionale, indiferent de etapã, se desfãºoarã pe stadioane 
sau terenuri sportive prevãzute cu pistã, precum ºi în poligoane special amenajate. 

 
 
 

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA CONCURSURILOR 

 
Art. 6 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare ºi private pentru 

situaþii de urgenþã constau în urmãtoarele probe: 
a) ºtafeta 4x100 m; 
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b) pista de îndemânare ºi vitezã; 
c) dispozitivul de intervenþie. 

 
Art. 7 (1) Concursurile se organizeazã separat pentru serviciile voluntare ºi 

pentru serviciile private, în urmãtoarele etape ºi perioade calendaristice: 
ETAPA I � JUDEÞEANÃ/MUN. BUCUREªTI - în perioada 01.06. � 15.06.; 
ETAPA a II-a � INTERJUDEÞEANÃ    - în perioada 01.07. � 15.07.; 
ETAPA a III-a � NAÞIONALÃ              - în perioada 01.08. � 15.08 .              

 
         (2) La etapa judeþeanã/municipiul Bucureºti participã serviciile voluntare 

ºi private din zona de competenþã a inspectoratului, concursurile putându-se desfãºura 
în aceleaºi zile sau separat. Programul ºi locul de desfãºurare se stabilesc de cãtre 
inspectoratele judeþene/al municipiului Bucureºti ºi se comunicã serviciilor 
participante. 
  (3) Premergãtor etapei judeþene, se pot desfãºura etape de zonã (raion de 
intervenþie), în situaþia în care numãrul serviciilor voluntare ºi private este mare sau 
zona de competenþã a inspectoratului judeþean permite desfãºurarea pe raioane de 
intervenþie a structurilor profesioniste, la etapa judeþeanã participând câºtigãtoarele 
acestor etape. Organizarea acestor etape se stabileºte de cãtre inspectorul ºef ºi se 
comunicã serviciilor participante. 
 

(4) Etapa interjudeþeanã se desfãºoarã pe ºapte grupãri de judeþe, conform 
anexei nr.1. Din fiecare grupare participã, obligatoriu, serviciile voluntare ºi private 
clasate pe primul loc din judeþele respective, judeþul organizator stabilindu-se prin 
rotaþie, în ordinea înscrierii în anexã. Programul ºi locul de desfãºurare se stabilesc de 
cãtre inspectoratul organizator ºi se comunicã inspectoratelor judeþene/al municipiului 
Bucureºti din gruparea respectivã. 

 
(5) Etapa naþionalã se organizeazã, de regulã, într-unul din judeþele care a 

avut serviciu voluntar sau privat câºtigãtor în ediþia precedentã sau într-un judeþ 
(municipiul Bucureºti) care solicitã acest lucru Inspectoratului General pentru Situaþii 
de Urgenþã pânã la data de 30 noiembrie. 

La etapa naþionalã participã serviciile clasate pe primul loc în etapa 
interjudeþeanã, serviciile câºtigãtoare ale etapei naþionale din anul precedent, serviciile 
câºtigãtoare ale etapei judeþene din judeþul organizator ºi serviciul sponsorului 
principal. 
 

Art. 8 (1) Pentru participarea la concurs, loturile serviciilor voluntare ºi private 
vor avea în componenþã : un antrenor (ºeful serviciului), opt concurenþi ºi douã 
rezerve. 

Concurenþii trebuie sã aibã calitatea de angajat sau voluntar în serviciul 
pentru care concureazã. 

 
  (2) Concurenþii încadraþi în serviciile private pot concura în loturile 

serviciilor voluntare dacã activeazã ca voluntari ºi au domiciliul sau reºedinþa în 
localitatea respectivã. 
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Art. 9 Documentele necesare pentru validarea loturilor participante la concurs 
sunt urmãtoarele : 

a) tabel nominal cu componenþa lotului, conform modelului din anexa nr.2; 
b) copie  dupã dispoziþia, decizia sau hotãrârea de constituire a serviciului; 
c) buletinul de identitate (cartea de identitate) pentru concurenþii de la serviciile 
voluntare, iar pentru cei încadraþi în serviciile private legitimaþiile de serviciu. 

 
Art. 10 (1) La etapele interjudeþeanã ºi naþionalã, în ziua premergãtoare 

desfãºurãrii probelor  de concurs, juriul organizeazã ºedinþa tehnicã, pe timpul cãreia 
se desfãºoarã urmãtoarele activitãþi: 

a) prezentarea nominalã a componenþei juriului;  
b) validarea loturilor; 
c) constituirea brigãzii de arbitri; 
d) tragerea la sorþi privind ordinea de intrare în competiþie a loturilor, valabilã 

pentru toate probele de concurs; 
e) precizãri privind programul concursurilor; 
f) verificarea ºi omologarea, prin marcare, de cãtre brigada de arbitri, a 

accesoriilor ºi materialelor folosite de participanþi la probe. 
  (2) La etapa judeþeanã, ºedinþa tehnicã poate fi organizatã în prima zi a 

desfãºurãrii concursului, pe timpul acesteia desfãºurându-se activitãþile prevãzute la 
aliniatul (1). 
 

Art. 11 În desfãºurarea probelor de concurs, loturile utilizeazã numai 
echipament, materiale ºi accesorii omologate, astfel: 

a) role de furtun cauciucate cu lungimea minimã de 18 m, cu racorduri complete; 
b) costume de protecþie, tip pompier; 
c) centuri de siguranþã, cãºti de protecþie ºi mãnuºi tip pompier; 
d) þevi de refulare, din aluminiu, tip �C�; 
e) distribuitor B � CBC, fãrã modificãri; 
f) tuburi de cauciuc pentru aspiraþie tip �A� (lungime 2 m) ºi sorb tip �A�; 
g) stingãtoare cu pulbere ºi CO2, tip P6; 
h) platformã din lemn cu dimensiunile de 50 x 50 x 2,5 cm 
i) pantofi sport fãrã crampoane sau cuie; 
j) numere de concurs de la 1 � 8 amplasate pe piept ºi spatele concurentului, 

realizate pe material textil de culoare roºie, cu dimensiunile de 20 x 20 cm, numãrul 
de culoare albã cu dimensiunea de 15 cm. 

   
 

CAPITOLUL III 
JURIZAREA CONCURSURILOR 

 
Art. 12 Pentru buna organizare ºi desfãºurare a fiecãrei etape a concursurilor, se 

stabilesc jurii de concurs din care fac parte: 
a) pentru etapa judeþeanã/mun. Bucureºti � 3 membri, 2 stabiliþi de cãtre 

inspectorii ºefi ai inspectoratelor judeþene/mun. Bucureºti din rândul cadrelor unitãþii, 
din care unul având calitatea de preºedinte ºi un reprezentant al autoritãþilor 
administraþiei publice locale; 



4 

b) pentru etapa interjudeþeanã � 5 membri, 3 stabiliþi de cãtre inspectorii ºefi 
ai inspectoratelor judeþene/mun. Bucureºti organizatoare, din rândul cadrelor unitãþii, 
unul având calitatea de preºedinte ºi doi reprezentanþi ai administraþiei publice locale ; 

c) pentru etapa naþionalã � 5 membri, din care 3 de la Inspectoratul General 
pentru Situaþii de Urgenþã, unul având calitatea de preºedinte ºi doi reprezentanþi ai 
administraþiei publice locale. 

  
Art. 13 Juriul de concurs are urmãtoarele atribuþii ºi competenþe : 
a) organizeazã ºi desfãºoarã ºedinþa tehnicã; 
b) stabileºte componenþa brigãzii de arbitri care se subordoneazã juriului de 

concurs; 
c) analizeazã ºi soluþioneazã eventualele contestaþii fãcute de ºefii de loturi, 

comunicând deciziile luate, care sunt definitive; 
d) verificã corectitudinea timpilor înregistraþi de arbitrii cronometrori; 
e) completeazã foile de arbitraj pe probe, stabileºte clasamentul fiecãrei probe ºi 
clasamentul general, conform modelului din anexa nr. 3; 
f) valideazã rezultatele concursului; 
g) aprobã eliminarea din concurs a loturilor care comit acte de indisciplinã sau 

care nu respectã prevederile prezentului regulament. 
 

Art. 14 (1) La fiecare etapã, juriul de concurs numeºte o brigadã de arbitri, 
formatã din minim 5 membri, astfel : 

a) un arbitru principal; 
b) 2 arbitri cronometrori pentru fiecare pistã de concurs; 
c) 2 - 4 arbitri penalizatori pentru fiecare pistã de concurs. 

(2) Din brigãzile de arbitri fac parte reprezentanþi ai inspectoratelor 
judeþene/mun. Bucureºti buni cunoscãtori ai regulamentului ºi probelor de concurs. 
Pentru etapele interjudeþeanã ºi naþionalã arbitrii vor fi numiþi de cãtre Inspectoratul 
General pentru Situaþii de Urgenþã din inspectoratele judeþene/mun. Bucureºti, altele 
decât cele care au  loturi participante în concurs . 

 
Art. 15 (1) Atribuþiile ºi competenþele arbitrilor sunt urmãtoarele : 

a) arbitrul principal : 
-  instruieºte arbitrii cronometrori ºi penalizatori ; 
- urmãreºte ca probele sã se desfãºoare conform regulamentului ; 
- controleazã terenul de concurs, aparatele, obstacolele ºi utilajele cu care se 

concureazã ºi dispune mãsuri de remediere a deficienþelor ; 
- verificã documentele de identitate ale concurenþilor aflaþi pe linia de start , 

care vor fi prezentate de ºeful de lot ; 
- nu admite prezenþa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepþia arbitrilor, 

a concurenþilor angrenaþi în desfãºurarea probei ºi a ºefilor de lot, precum ºi a 
reprezentanþilor mass � media acreditaþi ; 

- dã startul pentru începerea probelor de concurs ; 
- valideazã penalizãrile indicate de arbitrii penalizatori ºi le comunicã juriului ; 
- propune juriului descalificarea sau eliminarea din concurs a concurenþilor ºi 

loturilor care încalcã regulile stabilite în prezentul regulament. 
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b) arbitrii cronometrori : 
- verificã buna funcþionare a cronometrelor ; 
- înregistreazã timpii concurenþilor ºi loturilor, prezentându-se cu cronometrul 

la arbitrul principal ; 
- vegheazã la respectarea disciplinei pe pista de concurs ; 
- nu pãrãsesc pista (terenul) de concurs fãrã aprobarea arbitrului principal. 
 

c) arbitrii penalizatori : 
- controleazã dotarea ºi echiparea concurenþilor, locul accesoriilor, poziþia de 

start ; 
- verificã starea materialelor, aparatelor, obstacolelor ºi accesoriilor de pe pista 

de concurs ºi comunicã arbitrului principal cazurile ce constituie nereguli în 
desfãºurarea probelor ; 

- anunþã arbitru principal când se poate da startul ; 
- urmãresc executarea corectã a miºcãrilor ºi a probelor, conform 

regulamentului ; 
- comunicã arbitrului principal neregulile constatate pentru care se aplicã 

penalizãri. 
 (2) Pentru cronometrarea  probelor inspectoratul judeþean/mun. Bucureºti 

organizator va asigura cronometre de concurs ºi de rezervã, identice. 
 
 

CAPITOLUL IV 
DESFÃªURAREA PROBELOR 

 
Art. 16 Proba � ªTAFETA 4X100m � 

  
DESCRIERE : 
 Din fiecare lot participã câte o echipã, formatã din patru  concurenþi 
(schimburi), numerotaþi de la 1 la 4, echipaþi cu costum de protecþie, cascã, brâu ºi 
pantofi sport. Concurentul nr. 2 este echipat ºi cu mânuºi de protecþie, iar concurentul 
nr. 4 are casca prevãzutã cu vizor ºi mânuºi de protecþie. 
 Echipa are dreptul la o încercare, timpul luat în calcul la stabilirea clasamentului 
probei este timpul realizat la care se adaugã penalizãrile. 
 Proba se poate desfãºura pe unul sau douã culoare, lãþimea unui culoar fiind de 
2,5 m. 
 Lungimea pistei este de 400 m, pe aceasta fiind amplasate aparate ºi obstacole 
la diferite distanþe unele faþã de altele, astfel : 

a) la 60 m faþã de linia de start, gardul cu înãlþimea de 2 m ; 
b) la 95 m de linia de start, se marcheazã spaþiul de schimb lung de 10 m (5 m 

din lungimea primului schimb ºi 5 m din lungimea schimbului 2) în care se face 
predarea � primirea ºtafetei (þevii) ; 

c) la 145 m de linia de start se amplaseazã capcana având lungimea de 6 m ; 
d) la 185 m de linia de start se marcheazã ºanþul de 2 m ; 
e) la 195 m se marcheazã spaþiul celui de al doilea schimb (10m) ; 
f) la 240 m se instaleazã gardul de 0,80 m înãlþime ; 
g) la 275 m se aflã gardul de 1,35 m înãlþime ; 
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h) la 295 m este marcat al treilea spaþiu de schimb (10m) ; 
i) la 340 m este aºezat un stingãtor, în spaþiul marcat printr-un  cerc cu 

diametrul de 30 cm ; 
j) la 363,5 m se amplaseazã un stingãtor de rezervã ; 
k) la 365 m se amplaseazã tava de incendiu, având lungimea de 1,5 m, lãþimea de 1 m 

ºi înãlþimea de 0,20 m în care se gãsesc 40 litri apã ºi 5 litri motorinã ; 
l) la 400 m se marcheazã linia de sosire . 
Dupã fiecare încercare conþinutul tãvii este înlocuit complet, iar tava este rãcitã. 
Proba �ºtafeta 4 x 100 m� este prezentatã în anexa nr. 4a. 
 

DESFÃªURARE : 
 Schimbul 1 vine la linia de start, echipat ºi cu o þeavã de refulare tip � C � 
(ºtafetã) la brâu. 
 Schimburile 2, 3 ºi 4 se amplaseazã în spaþiile de schimb marcate pe pistã. 
 La semnalul �ATENÞIE- START � se executã urmãtoarele : 

a) schimbul 1 se deplaseazã în fugã, escaladeazã gardul de 2 m, fãrã a atinge 
suporturile laterale de întãrire ale gardului ºi continuã sã alerge pânã la spaþiul de 
schimb nr. 1 în care, din alergare, predã þeava schimbului 2. Dupã escaladarea 
gardului de 2 m, în tavã se introduc 0,5 litri de benzinã ºi se omogenizeazã amestecul. 

b) schimbul 2 primeºte þeava în spaþiul de schimb, o introduce la brâu, aleargã ºi 
trece în vitezã târâº  pe sub capcana de 6 m lungime, continuã alergarea pânã la ºanþul 
de 2 m pe care îl sare fãrã sã-i atingã marginile , aleargã pânã în spaþiul de schimb nr.2 
ºi predã þeava schimbului 3. Dupã ieºirea concurentului din capcanã, se aprinde 
amestecul din tavã cu ajutorul unei fãclii. 

c) schimbul 3 primeºte þeava în spaþiul de schimb, o introduce la brâu, aleargã 
35 m ºi sare obstacolul de 0,80 m, aleargã în continuare 35 m ºi escaladeazã gradul de 
1,35 m, continuã alergarea pânã în spaþiul de schimb nr. 3, unde predã ºtafeta 
schimbului 4; 

d) schimbul 4 primeºte þeava în spaþiul de schimb, o introduce la brâu, aleargã ºi 
ridicã stingãtorul, continuã alergarea pânã la tavã având stingãtorul în mânã, stinge 
incendiul (inclusiv cel din afara tãvii, dacã acesta s-a produs), lasã stingãtorul jos, 
dupã care continuã alergarea pânã la linia de sosire. În cazul în care stingãtorul nu 
funcþioneazã sau nu se reuºeºte stingerea incendiului cu primul stingãtor, concurentul 
îl poate folosi pe cel de rezervã.  

Proba se considerã terminatã în momentul în care concurentul nr. 4 trece linia 
de sosire având þeava de refulare asupra sa. 
PENALIZÃRI : 

Atingerea suporturilor laterale de întãrire ale gardului de 2 m =5 s 
Cãlcarea marginilor care marcheazã ºanþul de 2 m = 5 s; 
Lãsarea stingãtorului în tavã = 5 s ; 
Cãderea de pe platforma de lemn sau rãsturnarea stingãtorului = 5 s. 

 
DESCALIFICÃRI: 

Nepredarea ºtafetei în spaþiul de schimb ; 
Trecerea liniei de sosire fãrã þeavã sau cu echipamentul incomplet ; 
Netrecerea unui obstacol de cãtre concurenþi ; 
Pãtrunderea concurentului pe culoarul vecin ; 
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Nestingerea incendiului din tavã sau din afara acesteia cu cele douã 
stingãtoare sau reaprinderea amestecului înaintea trecerii liniei de 
sosire de cãtre concurentul nr. 4. 

 
Notã : 
 În situaþia în care proprietarul/administratorul stadionului sau terenului de sport 
nu permite utilizarea focului, schimbul 4 se va desfãºura astfel : primeºte þeava în 
spaþiul de schimb, o introduce la brâu, aleargã ºi ridicã stingãtorul, continuã alergarea 
pânã la tavã având stingãtorul în mânã, lasã stingãtorul lângã tavã pe o platformã de 
lemn cu dimensiunile de 50 x 50 x 2,5 cm, dupã care continuã alergarea pânã la linia 
de sosire. 
 Proba se considerã terminatã în momentul în care concurentul nr. 4 trece linia 
de sosire având þeava de refulare asupra sa. 
 Proba este prezentatã în anexa nr. 4b. 
 

Art. 17 Proba � PISTA DE ÎNDEMÂNARE ªI VITEZÃ � 
 

DESCRIERE : 
 Proba se desfãºoarã pe unu sau douã culoare, lãþimea unui culoar fiind de 2,5 m. 

Participã câte doi concurenþi  din fiecare lot, echipaþi cu costum de protecþie, 
cascã, brâu ºi pantofi sport. 
 Fiecare concurent are dreptul la câte o încercare, timpul luat în calcul la 
stabilirea clasamentului probei este media timpilor realizaþi de cei doi concurenþi, la 
cere se adaugã eventualele penalizãri. 
 Lungimea pistei este de 100 m, pe aceasta fiind amplasate aparate ºi obstacole 
la diferite distanþe unele faþã de altele, astfel: 

a) la 23 m de linia de start se amplaseazã gardul de 2m 
b) la 5 m de gardul de 2 m se amplaseazã 2 role de furtun  tip � C �,  strânse în 

rolã dublã,  cu racordurile orientate spre linia de sosire 
c) la 11 m de rolele de furtun se amplaseazã bârna de echilibru cu lungimea de 6 

m, având marcatã transversal o dungã albã cu lãþimea de 5 cm la un metru spre capãtul 
dinspre linia de sosire 

d) la 30 m de bârna de echilibru se amplaseazã un distribuitor B � CBC, orientat 
cu ieºirile cãtre linia de sosire 

e) la 25 m de distribuitor  marcheazã linia de sosire 
Proba �pista de îndemânare ºi vitezã� este prezentatã în anexa nr. 5. 
 

DESFÃªURARE : 
 La semnalul � ATENÞIE - START �, concurentul aleargã 23 de metri, 
escaladeazã gardul de 2 metri, ridicã douã role de furtun tip � C � cu care aleargã spre 
bârna de echilibru ºi o traverseazã, punând obligatoriu un picior între dunga marcatã 
cu alb ºi capãtul bârnei. 
  De pe bârnã sau dupã coborârea de pe aceasta, întinde rolele, le racordeazã 
între ele, lasã jos racordurile cuplate ºi continuã alergarea, având în fiecare mânã câte 
un racord, din care, unul îl racordeazã la distribuitor, iar la celãlalt racordeazã þeava 
de la brâu. 
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  Proba se considerã încheiatã dupã ce concurentul a trecut linia de sosire cu 
þeava racordatã la linia de furtun. 
 
PENALIZÃRI : 

Atingerea suporturilor laterale de întãrire ale gardului de 2 m =5 s 
Coborârea de pe bârna de echilibru înainte de a pune piciorul în spaþiul 

delimitat de dunga albã ºi capãtul bârnei =5 s 
 
DESCALIFICÃRI : 

Trecerea liniei de sosire fãrã þeava racordatã la rola de furtun sau cu 
echipamentul incomplet ; 

Netrecerea unui obstacol de cãtre concurenþi ; 
Cãderea de pe bârna de echilibru ºi nereluarea trecerii peste aceasta de 

cãtre concurent ; 
Dezracordarea rolelor de furtun de la distribuitor sau a racordurilor 

dintre rolele de furtun, dacã concurentul nu a remediat deficienþa ; 
Întinderea rolelor de furtun înainte de urcarea pe bârna de echilibru ; 
Pãtrunderea concurentului pe culoarul vecin. 

 
Art. 18 Proba �DISPOZITIVUL DE INTERVENÞIE�. 

 
DESCRIERE : 
  Dispozitivul de intervenþie se poate realiza la autospecialã sau la motopompã. 

 Fiecare lot prezintã o echipã formatã din 7 concurenþi, având numere de 
concurs de la 1 la 7 (numãrul 1 este cãpitanul echipei ºi numãrul 7 este mecanic 
motopompist/ºofer) ºi are dreptul la o  singurã încercare. Timpul luat în calcul la 
stabilirea clasamentului probei este timpul realizat de echipã la care se adaugã 
eventualele penalizãri. 
            Pista de concurs are lungimea de 100 metri (de la linia de start pânã la linia de 
sosire).  
            La 9 metri de linia de start, pe axul central al pistei de concurs, se amplaseazã 
platforma (marginile laterale), având dimensiunile de 2x2 m, motopompa sau 
autospeciala cu racordurile orientate spre linia de sosire.  
      Pe platformã sunt amplasate, în ordinea doritã de lot : 2 þevi de refulare tip 
�C�, un distribuitor,  2  tuburi de cauciuc pentru aspiraþie tip �A�, un sorb tip �A�, 2  
chei de racordare, 3 role de furtun tip �B� ºi 4 role de furtun tip �C�, strânse în rolã 
simplã. 
 Concurenþii  sunt echipaþi cu costum de protecþie, cascã, brâu ºi pantofi de  
sport ºi au cinci minute la dispoziþie pentru aºezarea accesoriilor pe platformã ºi 
pregãtirea probei. 
 Proba �dispozitivul de intervenþie� este prezentatã în anexa nr. 6. 
 
DESFÃªURARE : 
 La semnalul � ATENÞIE � START �, concurenþii aleargã distanþa de 9 metri 
pânã la platformã ºi în funcþie de numãrul pe care îl au realizeazã dispozitivul de 
intervenþie astfel : 
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a) concurentul numãrul 6 întinde prima rolã de furtun tip �B� ºi o racordeazã la 
motopompã sau autospecialã, dupã care, împreunã cu concurentul numãrul 7 
racordeazã între ele ºi la autospecialã/motopompã, tuburile de aspiraþie, sorbul, 
folosind cheile de racordare. Dupã executarea acestor operaþiuni se deplaseazã în cel 
mai scurt timp cãtre locul de adunare situat înapoia liniei de sosire. 

b) concurentul numãrul 5 întinde a doua linie de furtun tip �B� o racordeazã la 
prima rolã ºi apoi se deplaseazã spre linia de sosire. 

c) concurentul numãrul 4 întinde a treia linie de furtun tip �B� o racordeazã la a 
doua rolã ºi apoi se deplaseazã spre linia de sosire. 

d) concurentul numãrul 3 aleargã cu distribuitorul aproximativ 60 de metri, 
racordeazã la acesta a treia rolã de furtun tip �B� ºi primele role de furtun tip �C� ºi 
apoi se deplaseazã spre linia de sosire. 

e) concurenþii cu numerele 1 ºi 2 având la brâu þeava tip �C�, aleargã cu câte 
douã role de furtun tip �C� aproximativ 60 de metri, întind cele douã role, le 
racordeazã între ele, racordeazã ºi þeava pe care o aºeazã pe sol, ºi apoi se îndreaptã 
spre linia de sosire.  
 Proba se considerã încheiatã când echipa este adunatã la linia de sosire în 
aceeaºi ordine ca la linia de start ºi concurentul numãrul 1 (cãpitanul echipei) ridicã 
braþul. 
 Concurenþii nu au voie sã se ajute între ei la realizarea dispozitivului de 
intervenþie. 
 
PENALIZÃRI : 

Ajungerea la linia de sosire cu echipamentul de protecþie incomplet, 
pentru fiecare greºealã = 5 secunde. 

Ridicarea braþului de cãtre concurentul numãrul 1 (cãpitanul echipei) 
înainte ca toþi concurenþii sã � ºi ocupe locul în formaþie = 5 secunde. 

Prezentarea concurenþilor la linia de sosire în altã ordine decât cea 
stabilitã prin regulament = 5 secunde pentru fiecare greºealã. 

Depãºirea timpului de pregãtire a probei = 5 secunde pentru fiecare 
minut depãºit. 

 
DESCALIFICÃRI : 

Ajutorul dat altui concurent. 
Racordarea incompletã sau dezracordarea racordurilor de la tuburile 

de absorbþie, sorb, distribuitor ºi rolele de furtun, dacã concurenþii nu 
au reluat operaþiunea. 

 
CAPITOLUL V 

APRECIEREA REZULTATELOR ªI STABILIREA CLASAMENTULUI 
 

Art. 19 Rezultatele obþinute se apreciazã în raport de timpul mediu înregistrat de 
arbitrii cronometrori, la care se adaugã penalizãrile calculate în secunde pentru greºelile 
fãcute pe timpul probelor. 

 
Art. 20 (1) Pentru cel mai bun timp obþinut la fiecare probã se acordã un numãr 

de puncte egal cu numãrul loturilor participante, celelalte loturi obþinând numãrul de 
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puncte corespunzãtor poziþiei în clasament, în caz de descalificare neacordându-se 
puncte. 

(2) Punctajele obþinute ºi clasamentele se noteazã pe foile de arbitraj 
completate de juriu ºi se anunþã de cãtre preºedintele juriului dupã terminare fiecãrei 
probe ºi la festivitatea de premiere. 

 
Art. 21 (1) Dacã la o probã, douã sau mai multe loturi realizeazã timpi identici 

acestea se vor situa  în  clasament pe acelaºi loc, rãmânând neocupate în continuare, un 
numãr de locuri corespunzãtor celor aflate în situaþia respectivã. 

(2) Clasamentul general al serviciilor participante la concurs se 
stabileºte  în raport de numãrul total de puncte însumate pentru toate probele. 

(3) În caz de egalitate de puncte, departajarea loturilor se va face dupã 
timpul obþinut la proba �Dispozitivul de intervenþie�, iar dacã egalitatea persistã, dupã 
cel de la proba �ªtafeta  4X100 m� ºi respectiv � Pista de îndemânare ºi vitezã�. 

Dacã egalitatea persistã în toate aceste cazuri, departajarea se va face 
prin tragere la sorþi de cãtre preºedintele juriului, în prezenþa ºefilor de servicii 
interesaþi. 

 
 

CAPITOLUL VI 
ACORDAREA DISTINCÞIILOR ªI  PREMIILOR 

 
Art. 22 Pentru fiecare etapã , la finalul concursului, loturilor ºi concurenþilor li 

se acordã distincþii ºi premii în obiecte ºi bani, astfel: 
A. la etapa judeþeanã/mun. Bucureºti : 

a) inspectoratele judeþene/mun. Bucureºti pentru situaþii de urgenþã, autoritãþile 
administraþiei publice locale, asociaþiile profesionale ºi persoane fizice ºi juridice 
acordã: cupe, diplome, plachete, fanioane, premii în obiecte sau bani serviciilor ºi 
concurenþilor care s-au distins la probele de concurs; 

B. la etapa interjudeþeanã : 
a) Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã acordã diplome serviciilor ºi 
membrilor acestora, în funcþie de rezultatele obþinute; 
b) inspectoratele judeþene/mun. Bucureºti pentru situaþii de urgenþã, autoritãþile 
administraþiei publice locale, asociaþiile profesionale ºi persoane fizice ºi juridice 
acordã: cupe, diplome, plachete, fanioane, premii în obiecte sau bani serviciilor ºi 
concurenþilor care s-au distins la probele de concurs; 

C. la etapa naþionalã :  
a) Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã acordã : cupele transmisibile, cupele 
pentru locurile I � III în clasamentul general ºi diplome; 
b) inspectoratele judeþene/mun. Bucureºti pentru situaþii de urgenþã, autoritãþile 
administraþiei publice locale, asociaþiile profesionale ºi persoane fizice ºi juridice 
acordã: cupe, diplome, plachete, fanioane, premii în obiecte sau bani serviciilor ºi 
concurenþilor care s-au distins la probele de concurs; 
  

Art. 23 Pentru atitudine sportivã faþã de celelalte loturi, de juriu ºi de public sau 
contribuþii deosebite la desfãºurarea concursurilor, respectarea programului ºi a 
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regulilor de disciplinã, juriul acordã câte o cupã ºi/sau o diplomã �Fair � Play� unui 
serviciu voluntar ºi unui serviciu privat pentru situaþii de urgenþã. 

 
 

CAPITOLUL VII 
ASIGURAREA TEHNICO � MATERIALÃ ªI MEDICALÃ 

 
 Art. 24 (1) La fiecare etapã a concursurilor profesionale, loturile concureazã cu 
acelaºi tip de motopompã/autospecialã, materiale , accesorii ºi aparate de concurs, 
care se asigurã prin grija inspectoratelor judeþene/mun. Bucureºti organizatoare. 
                       (2) Echipamentul de protecþie individual (costume de protecþie, cãºti, 
centuri de siguranþã, mãnuºi), precum ºi minim 2 stingãtoare cu praf ºi CO2, tip P 6 , 
se vor asigura de fiecare lot în parte.  

Art.25 (1) Stadioanele, terenurile sportive, poligoanele, aparatele de concurs, 
mijloacele de comunicare ºi de amplificare, cronometrele, fanioanele, precum ºi 
celelalte materiale necesare se asigurã prin grija inspectoratelor judeþene/mun. 
Bucureºti organizatoare, autoritãþilor administraþiei publice locale ºi a serviciilor din 
localitatea în care se organizeazã etapele concursurilor, cu sprijinul asociaþiilor 
profesionale. 

(2) Forma ºi dimensiunile aparatelor pentru concursurile profesionale 
sunt prevãzute în anexa nr. 7. 

(3) Pe toatã durata desfãºurãrii concursurilor, organizatorii asigurã 
condiþii corespunzãtoare de cazare ºi masã, pentru toate loturile participante, asistenþã 
medicalã prin personal de specialitate ºi prezenþa unei autosanitare dotatã cu 
mijloacele necesare acordãrii primului ajutor. Totodatã, vor fi luate toate mãsurile ce 
se impun pentru asigurarea condiþiilor prevãzute în normele de protecþia muncii pe 
timpul desfãºurãrii concursurilor. 
 

Art. 26 Cheltuielile de transport, cazare ºi masã ale participanþilor se suportã de 
cãtre consiliile locale ºi conducerile administrative ale operatorilor economici care au 
servicii participante, precum ºi prin contribuþia asociaþiilor profesionale sau prin 
acþiuni de sponsorizare ale unor persoane juridice sau fizice. 

 
CAPITOLUL VIII 

DISPOZIÞII FINALE 
 

Art. 27 (1) Contestarea rezultatelor obþinute se poate face numai de cãtre ºeful 
serviciului respectiv, în nume propriu. 

(2) Contestaþiile se prezintã juriului în timp de maximum 15 minute de 
la anunþarea rezultatelor obþinute de echipaj la proba respectivã. 

(3) Nu sunt luate în considerare, de cãtre juriu, contestaþiile colective. 
 
Art. 28 (1) Cu aprobarea juriului ºi cu avizul personalului medical prezent la 

concurs loturile pot repeta o probã, numai în cazul accidentãrii unui concurent ºi 
imposibilitãþii acestuia de a continua proba, situaþie în care va fi înlocuit cu una din 
rezerve. 

 (2) Solicitarea repetãrii probei se face, în scris, de cãtre ºeful serviciului. 
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 (3) Repetarea probei se face dupã ce celelalte loturi au concurat, conform 
tragerii la sorþi. 

 
Art. 29 Loturile sunt eliminate din concurs, în situaþia în care ºeful serviciului 

sau concurenþii comit acte de indisciplinã prin agresiuni verbale sau fizice, gesturi sau 
manifestãri nesportive la adresa juriului, arbitrilor, publicului sau celorlalþi 
concurenþi, simulãri de accidentãri ºi încercãri de fraudare a concursurilor pri orice 
mijloace. 

 
Art. 30 La fiecare etapã a concursurilor se organizeazã festivitãþi de deschidere 

ºi de premiere, care vor cuprinde : 
a) darea ºi primirea raportului, trecerea în revistã a loturilor ; 
b) prezentarea mesajelor de deschidere/încheiere a concursurilor ; 
c) acordarea premiilor ; 
d) defilarea loturilor participante. 

 
Art. 31 La festivitãþile de deschidere ºi de premiere este obligatoriu ca fiecare 

lot sã fie echipat cu acelaºi tip de þinutã, funcþie de dotarea fiecãrui serviciu. 
 
Art. 32 Anexele 1 � 7 fac parte integrantã din prezentul regulament. 
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Anexa nr. 1. 

 
 
 
 

GRUPÃRILE DE JUDEÞE 
PENTRU ORGANIZAREA ETAPEI INTERJUDEÞENE 

 
 

1. Neamþ, Iaºi, Vaslui, Suceava, Botoºani, Bacãu. 
 
2. Vrancea, Constanþa, Buzãu, Galaþi, Brãila, Tulcea. 

 
3. Cãlãraºi, Teleorman, Ialomiþa, Giurgiu, Ilfov, Bucureºti,. 

 
4. Prahova, Argeº, Dâmboviþa, Olt, Dolj, Vâlcea. 

 
5. Timiº, Caraº-Severin, Mehedinþi, Gorj, Hunedoara, Arad. 
 
6. Sãlaj, Cluj, Satu Mare, Bihor, Bistriþa Nãsãud, Maramureº. 

 
7. Covasna, Harghita, Sibiu, Braºov, Alba, Mureº. 
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Anexa nr. 2.  

 
 
PRIMÃRIA/SOCIETATEA COMERCIALÃ ____________ 
Nr. __________ din ____________ 
 
 
 
 

TABEL NOMINAL 
CU LOTUL SERVICIULUI VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUAÞII DE 

URGENÞÃ 
PARTICIPANT LA ETAPA ____________________ A CONCURSURILOR 

PROFESIONALE 
 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ªI 
PRENUMELE 

FUNCÞIA Seria ºi nr. 
B.I./C.I. 

VIZA 
MEDICALA* 

Instruit  
protecþia 
muncii 

OBS. 

  ªef lot     
  Concurent     
  Concurent     
  Concurent     
  Concurent     
  Concurent     
  Concurent     
  Concurent     
  Concurent     
  Rezervã     
  Rezervã     

 
 Viza medicalã se consemneazã prin formula �APT 

CONCURS�, aplicându-se semnãtura ºi parafa medicului de 
societate sau de familie. 

 
 
 
PRIMAR/MANAGER 
 
___________________                                                                                 
______________ 
(semnãtura ºi ºtampila) 
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Anexa nr. 3 
FOAIE DE ARBITRAJ 

 
Probele de concurs 

Pista de îndemânare ºi vitezã ªtafeta 4 x 100 m Dispozitivul de intervenþie 
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C2    

               

C1    
6 
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PREªEDINTE JURIU                                            MEMBRI JURIU                                       ARBITRU PRINCIPAL 
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P6

25 m 35 m 40 m 13 m 2 m

40 m

45 m

40 m60 m

23,5 m

35 m

40 m

Anexa nr. 4 a

1 2 3

4

56789

11
10

ªTAFETA 4 x 100 m

LEGENDA :

1 - Linia de start/sosire

2 - Gard de 2 m

3 - Spaþiu de schimb

4 - Capcana

5 - ªanþ de 2 m
6 - Spaþiu de schimb

9 - Spaþiu de schimb

7 - Gard de 0,80 m

8 - Gard de 1,35 m

10 - Stingãtor

11 - Stingãtor de rezervã

5 5

1,5 m

P6

12

12 - Tav  de incendiuã
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P6

25 m 35 m 40 m 13 m 2 m

40 m

45 m

40 m60 m

25 m

35 m

40 m

Anexa nr. 4 b

1 2 3

4

56789

11
10

ªTAFETA 4 x 100 m

LEGENDA :

1 - Linia de start/sosire

2 - Gard de 2 m

3 - Spaþiu de schimb

4 - Capcana

5 - ªanþ de 2 m
6 - Spaþiu de schimb

9 - Spaþiu de schimb

7 - Gard de 0,80 m

8 - Gard de 1,35 m

10 - Stingãtor

11 - Platformã din lemn

5 5

12

12 - Tavã de incendiu
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23 m 5 m 11 m 6 m 30 m 25 m

1 - Linia de start

2 - Gard 2 m

1 2 3 4 5 6

LEGENDA :

3 - Role furtun tip C

4 - Bârna de echilibru

5 - Distribuitor

6 - Linia de sosire

Anexa nr. 5

PISTA DE ÎNDEMÂNARE ªI VITEZÃ
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1

23

45

67

1

2 3

4 5

6 7

B
C

B B

C

C
C

9 m 1 m 54 m 36 m

Anexa nr.6

DISPOZITIVUL DE INTERVEN IEÞ

1

2

3

4

5

6

LEGENDA :

1 - Linia de start

2 - Autospecialã

3 - Motopompã

4 - Platformã

5 - Distribuitor

6 - Linia de sosire
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