REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a Competiţiei naţionale a echipelor de
prim ajutor din cadrul detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre ale
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.
I. CONSIDERAŢII GENERALE
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are ca atribuţie
prioritară organizarea, la nivel naţional şi local, de servicii de ajutorare de urgenţă
în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauza şi natura acestora precum
şi instruirea personalului necesar pentru realizarea misiunii sale.
Preocuparea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie pentru ridicarea nivelului
de pregătire a voluntarilor în domeniul acordării primului ajutor este susţinută de
reglementările din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.
139 / 1995, Statutul şi Liniile directoare ale dezvoltării SNCRR, Legea Apărării
Naţionale nr. 45 / 1994, Legea Pregătirii populaţiei pentru apărare nr. 46 / 1996,
precum şi Legea Protecţiei Civile nr. 106 / 1996.
II. DEFINIŢIE ŞI SCOP
Organizarea competiţiei naţionale a echipelor de prim ajutor din cadrul
detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre urmăreşte în principal
ridicarea nivelului de pregătire şi a capacităţii de intervenţie a Crucii Roşii
Române pentru înlăturarea efectelor calamităţilor şi catastrofelor naturale şi
pentru acordarea primului ajutor prin însuşirea:
- cunoştinţelor de bază despre: Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi
Semilună Roşie, istoricul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România,
Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii;
- cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea
corectă a primului ajutor şi a celor de prevenire a accidentelor;
- legislaţiei în vigoare care reglementează intervenţia în cazuri de
dezastre;
-dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă
prin respectarea codului de conduită în intervenţii în caz de dezastre, elaborat
pentru Crucea Roşie şi pentru ONG-uri
.
III. PARTICIPARE
La competiţie poate participa o echipă dintr-un detaşament de intervenţie
a cărei membri au urmat cursul complet de pregătire, au primit certificat de
absolvire, au participat la şedinţele pentru reevaluarea anuală a cunoştinţelor şi
au legitimaţia vizată de către directorul filialei de Cruce Roşie pentru anul în care
se desfăşoară competiţia.
Nu pot face parte din echipa de acordare a primului ajutor persoanele cu
vârsta, în ani împliniţi sub 18, cele care frecventează sau au absolvit o unitate de

învăţământ cu profil medico-sanitar (asistente medicale, medici)
Membrii echipei care se clasează pe locul I la etapa naţională nu mai au
drept de participare la competiţie.
IV. SISTEMUL DE ORGANIZARE A COMPETIŢIEI
La competiţie participă echipe din cadrul detaşamentelor de intervenţie în
cazuri de dezastre şi acordare a primului ajutor, funcţionale.
Pregătirea voluntarilor este asigurată de formatorii certificaţi, pregătiţi de
Consiliul Naţional, cadre sanitare, lucrători ai protecţiei civile, după tematica si
programa anuală de pregătire, anexă la Regulamentul de organizare si
funcţionare a detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre şi acordare a
primului ajutor.
Competiţia se organizează între echipele selecţionate din cadrul unui
detaşament de intervenţie al Crucii Roşii, pe etape astfel:
1. Etapa pe subfilială (comisie) se organizează anual în luna aprilie,
între echipele unui detaşament, urmată de cea dintre echipele câştigătoare,
dacă sunt două sau mai multe detaşamente de intervenţie;
2. Etapa pe filială se organizează în luna mai, între echipele câştigătoare
ale etapei pe subfilială şi/sau comisie (la nivel de sectoare ale municipiului
Bucureşti);
3. Etapa zonală se organizează în perioada iunie pe structura de
arondare a filialelor la depozitele zonale (anexa 1), cu participarea echipelor
câştigătoare ale etapei pe filială, pe baza unei adeverinţe care să ateste
participarea la etapele pe subfilială şi filială şi că au câştigat aceste etape,
eliberate de filiala de Cruce Roşie;
4. Etapa naţională se organizează în luna septembrie, cu participarea
câştigătorilor etapei zonale. Echipa câştigătoare a etapei naţionale are drept de a
reprezenta Societatea Naţională de Cruce Roşie
la ediţia următoare a
Competiţiei Europene de acordare a primului ajutor.
V. PROBELE DE CONCURS, JURIUL, NOTAREA ŞI PREMIEREA
Pentru proba teoretică şi practică subiectele sunt stabilite de o comisie
competentă constituită la nivelul filialei, până la etapa pe filială şi la nivel naţional
pentru etapele zonale şi naţională, pe baza tematicii de pregătire a voluntarilor
de Cruce Roşie, membri în detaşamentele de intervenţie în cazuri de dezastre
(anexa 2), care va fi reactualizată periodic şi transmisă la filiale.
1. Proba teoretică
Testul va cuprinde 10 întrebări cu trei variante de răspuns pentru fiecare
întrebare, din care numai una va fi corectă.
Fiecare răspuns corect va fi notat cu un punct.
Întrebările vor fi aceleaşi pentru toate echipele din concurs.
Răspunsurile la întrebări vor fi stabilite, prin consultare, de întreaga
echipă.
Timpul limită destinat rezolvării probei teoretice este de 10 minute.

2. Proba practică
Va cuprinde trei situaţii diferite, fiecare fiind o demonstraţie de intervenţie
în caz de dezastre / accident colectiv şi de acordare a primului ajutor, cu un
minimum de trei victime fiecare. Subiectele vor fi aceleaşi pentru toate echipele
aflate în etapa de concurs, conform tematicii de pregătire a voluntarilor din
detaşamentele de intervenţie.
Timpul limită destinat rezolvării fiecăreia din cele 3 situaţii va fi de 10
minute.
Proba practică se va organiza în aer liber, pe un teren adecvat şi cu
materialele necesare, care să poată asigura condiţiile pentru buna desfăşurare a
concursului.
3. Juriul concursului
Prestaţia fiecărei echipe va fi evaluată de echipe de arbitri formate din cel
puţin 4 membri: câte un arbitru pentru fiecare victimă şi un arbitru şef.
Evaluarea pregătirii se va face astfel:
a) Evaluarea pregătirii echipelor la etapa pe subfilială /comisie şi pe filială
va fi făcută de către un juriu format din cadre care s-au ocupat de pregătirea
detaşamentelor, din voluntari ai Crucii Roşii care s-au pregătit la seminariile de
prim ajutor şi de intervenţii în cazuri de dezastre şi din reprezentanţi ai comisiilor,
subfilialelor si filialelor de Cruce Roşie.
b) La etapele zonale şi naţională, juriul va fi format din cadre de
specialitate (medici, profesori de biologie, profesori de sport, asistenţi medicali)
din colectivul central de formatori, din reprezentanţi ai Consiliului Naţional şi ai
instituţiilor cu care Crucea Roşie Română colaborează: Ministerul Sănătăţii,
Ministerul de Interne, Protecţia Civilă.
4. Notarea
a) La proba teoretică se face pe sistemul de notare de la 1 la 10,
acordându-se câte un punct pentru fiecare răspuns corect.
b) La proba practică evaluarea se face de arbitrul şef pentru echipă, şi de
ceilalţi arbitri, pentru fiecare victimă care beneficiază de acordarea primului
ajutor ( anexele 3 a şi b).
Punctajul total este rezultatul însumării celor 4 punctaje de la cele
3 situaţii practice( pe victime şi pe echipaj), cu punctajul obţinut la proba
teoretică ( un total de 13 evaluări).
Clasamentul se stabileşte în funcţie de punctajul obţinut, în ordine
descrescătoare.
În cazul când există două sau mai multe punctaje totale egale,
departajarea se va face după punctajul cel mai mare obţinut la proba practică,
iar la punctaje egale, după timpul destinat desfăşurării probei practice.
Preşedintele juriului va aprecia calitatea prestaţiei echipelor în general:
prezenţa în faţa juriului, ţinuta, disciplina în intervenţie, siguranţa deciziei şi a
gesturilor de prim ajutor, anunţarea accidentului la serviciul de ambulanţă etc.
Ceilalţi membri ai juriului vor evalua atitudinea de acordarea primului
ajutor la fiecare loc de intervenţie (victimă).

Echipele care efectuează manevre greşite şi care pun viaţa victimei în
pericol sunt descalificate, indiferent de restul prestaţiei.
5. Premii
Pentru etapele pe subfilială şi filială premiile, în bani sau obiecte, vor fi
asigurate de filiala respectivă, la etapele zonale prin contribuţia cu cotă parte
egală a filialelor participante, iar la nivel naţional de către sediul central.
Pentru asigurarea de premii se va avea în vedere atragerea unui număr
cât mai mare de sponsori.
6. Contestaţii
Se depun numai la juriu de concurs în termen de o oră de la comunicarea
rezultatelor.
VI. DISPOZIŢII FINALE
În timpul desfăşurării concursului, membrii echipelor vor purta obligatoriu
echipamentul specific detaşamentelor de intervenţie.
Fiecare echipă va avea în dotare trei truse de prim ajutor cu baremul de
consumabile complet (anexa 4).
Echipele câştigătoare ale concursului la fiecare etapă, vor fi însoţite la
etapele superioare de persoana care s-a ocupat de pregătirea membrilor echipei
sau de un delegat al filialei de Cruce Roşie.
Cheltuielile legate de tipărirea diplomelor, confecţionarea fanioanelor şi a
ecusoanelor, precum şi pentru realizarea unor materiale de popularizare a
concursului, vor fi prevăzute anual în proiectul de alocaţie bugetară, pentru a fi
suportate de Consiliul Naţional al Societăţii de Cruce Roşie din România.
Cheltuielile legate de organizarea concursului la etapele pe
subfilială/comisie, filială, zonală şi naţională vor fi suportate de către fiecare filială
participantă în limitele sumelor prevăzute în buget pentru:
-cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării concursului (cazare, masă,
sală de şedinţă, materiale didactice, transportul echipelor pentru fiecare etapă a
concursului etc.);
-asigurarea fondurilor şi obiectelor pentru premierea echipelor
câştigătoare ale acestor etape;
Pentru toate etapele de organizare a concursului, subfilialele, filialele şi
Consiliul Naţional vor căuta sponsori şi donatori care să acopere o parte din
cheltuieli (asigurarea transportului, cazare, masă, obiecte pentru premii) .
La înscrierea în competiţie, la fiecare etapă, fiecare echipă va prezenta
un tabel nominal cu datele personale ale membrilor echipei (anexa nr.5) şi
legitimaţiile vizate la zi, care atestă absolvirea cursurilor de pregătire a
detaşamentelor de intervenţie sau a cursurilor de împrospătare a cunoştinţelor.
Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu luna martie 2003.

