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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 

Vă transmitem alăturat adresa cu Nr.2347996 transmisă de către Ministerul Afacerilor Interne, 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin care este prezentat Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi "PRIETENII POMPIERILOR" şi 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului cu tematică de protecţie civilă "CU VIAŢA MEA 

APĂR VIAŢA" 

IMPORTANT! 

./ Etapa Judeţeană a concursului "PRIETENII POMPIERILOR" se va desfăşura în ziua de vineri 

17 mail2013 începând cu ora 09,00 pe stadionul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Craiova. 

Confirmarea de participare se va face până în data de joi, 16 mai 2013 ora 14,00 la adresa de e-mail. 
simonachirita72@yahoo.com 

./ Etapa Judeţeană a concursului "CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA" se va desfăşura în ziua de luni 

27 mail2013 începând cu ora 09,00 în incinta Liceului "Traian Vuia" din Craiova . 

Confirmarea de participare se va face până în data de joi, 23 mai 2013 ora 16,00 la adresa de e-mail. 
simonachirita72@yahoo.com 
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Nr. .23 .ţ._;1:J6 
Craiova, 13.05.2013 

-200760 Craiova, jud. Dolj, S!r. Ion Maiorescu nr. 6, fax.(0251)421824; (0351)407396-

Am onoarea să vă informez: 

În baza Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Dolj pe 
anul 2013, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 78 din 17.04.2013 la nivelul judeţUlui Dolj se 
organizează următoarele concursuri: 

1. "PRIETENll POMPIERILOR", care la art. 1 din Regulamentul de organizare şi 

desfaşurare a concursurilor cercurilor rehnico-aplicative de elevi Prietenii Pompierilor, prevede că 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu sprijinullnspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" 
al judeţului Dolj, organizea:.,ă anual, în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar, etap~l 
judeţennă, a acestui concurs, In acest sens vi:\ propunem ca în ziua de vineri 17.05.2013, începând 
cu ora 09.00, pe stadionul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din municipiul Craiova, să se 
desfăşoare această etapă. 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a acestui concurs, ţinând cont de prevederile art. 13, 
/it. b) din Regulamentul de organizare şi de~făşurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative 
de elevi PrieTenii Pompierilor, precum şi în vederea întocmirii programului concursului, vă rugăm 
respectuos să desemnaţi următoarele persoane: 

v' conduclltorul concursului (preşedintele juriului) care va fi un reprezentant al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj (1n mod obligatoriu); 

v' unul din cei doi membrii ai juriului care va fi un reprezentant al lnspectoratului 
Şcolar Judeţe,ln Dolj (în mod obligatorht); 

v' arbitri, din rândul profesorilor şi instructorilor sportivi \în măsura care sunt 
disponibile aceste persoane, instituţia noastră având desemnate aceste persoane). 

2. "CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA", care la ar/. 8 din RegulcJmenlul de organizare şi 
desfăşurare a coucursu/ui cu temmică d~ prolet(ie civilă "Cu vie~(<~ mea apăr viaţa", prevede că 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu sprijinul Inspectoratului pentn.t Situaţii de Urgenţă "Olteni~" 
al judeţului Dolj, organizează anual, in cursul lunii mai, etapn judeţeani'i, a acestui concurs. In 
acest sens vă propunem ca în ziua de n.05.2013, începând cu ora 09,00, în incinta Liceului 
"Traian Vuia" Craiova, Str Rovinari nr 1 A Craiova, jud. Dolj, să se desfăşoare această elapă. 

Craiova, str. Hemy Ford, nr. 14, jud. Po\.j. tel. 0251.510.126, fax: 0251.510.127, e-mail: isuolteniadoli<iilyahoo.com, 
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Pentru buna organizare şi desfăşurare a acestui concms, ţinând cont de prevederile art. 15, /il. 
d) din Regulamentul de organizare şi de.~făşurare a concursului cu tematică de prolet{ie civilă 
"Cu viaţa mea apăr via{ a", prectm1 şi în vederea întocmirii programului concursului, vă rugăm 
respectuos să desemnaţi um1ătoare!e persoane: 

v' conducătorul concursului (preşedintele juriului) care va fi un reprezentant al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj; 

v' un arbitru penalizator din rândul profesorilor şi instructorilor sportivi; 
v' 2 arbitri cronometrori din rândul profesorilor şi instructorilor sportivi; 
" comisia administrativă: 

o o persoană desemnată de directorul unităţii şcolare organizatoare; 
o 2-3 membri (personal desemnat de directorul unităţii şcolare organizaware). 

v' personal medicnl specializat. 

Persoanele nominalizate mai sus, distinct pentru fiecare tip de concurs, vor fi comunicate 
institutiei noastre, până pe data de 15.05.2013, ora 10.00, în vederea întocmirii programelor de 
clesfaşurare a concursurilor, programe ce vor fi semnate atât de către Inspectorul Şcolar General ni 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj cât şi de Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă "Oltenia" al judeţului Dolj. 

Pentru asigurarea participării unui număr cât mai mare de echipaje la concursul cerculilor 
tehnico-aplicative de elevi Prietenii Pompierilor, precum şi pentru cunoaşterea datei desfăşurării 
concursului cu tematică de protecţie civilă "Cu viaţa mea apăr viaia" (de către echipajele 
câştigătoare ale etapei pe localitate /zonl'i.), vă rugăm să dispuneţi informarea tuturor unităţilor de 
învăţământ interesate, prin afişarea unei note telefonice pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Do!j, care să conţină informaţii privind datele desfăşurării concursurilor, precum şi paginile de site 
unde se pot găsi regulamentele de concurs (http://\Wiw.igsu.ro/paQÎnacopii prieteni pompieri.htmj 
şi http://www.igsu.ro/paginacoQii apar viata.html.). 

Persoana de contact din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenţă "Oltenia" al 
judeţului Dolj este domnul locotenent ANGHEL Andrei- Viorel, tel. 0251.5!0126, int. 27766, fax. 
0251.414130, mobil 0740.259.534, 0766.805.059. 

~!!ift1~11~'~5i\:lfu~l~ilt$;WP'n~'.r~:P~.$Di4~Jf$2.4: 
Cu deosebită stimă, 

p/ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 
ŞEF SERVICIU ?RO" C lE, PREGĂTIRE ŞI 
EDUCA ŢIE PREV 1 TI - OPULAŢ!EI 

A Colonel 
GRIGORESCU PETRE 

D:ICONCURSURI SCOL-AREIPR.!ETENII POMP!ERIL.OR\2013\adresa iSJ Dolj concursuri 2013.doc/ G.P.
!exemplar. 
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