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   CĂTRE, 
 
 
                             INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5  
    e-mail secretariat@isjilfov.ro 

        Doamnei Profesor Florentina Ecaterina Costea  - Inspector General Scolar  
 
 

            Având în vedere prevederile art. 94 din Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare,  art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu 
modificarile ulterioare, art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, Planului de Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2016, aprobat prin ordinul Prefectului judeţului Ilfov nr. 87/12.02.2018 precum şi prevederile art. 9 
alin. 1 din „Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă  a copiilor, elevilor şi 
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior”, aprobat prin ordinul comun nr. 
62170/9647 al MAI şi MEN, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale privind aprobarea 
regulamentelor concursurilor naţionale "Prietenii Pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa", cu nr. 
3825 din 03.06.2013, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 
  concursurile se organizează de către Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti, în 
colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti – Ilfov.   
  concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa ”, se va desfăşura în 
data de 13.05.2019, începând cu ora 08:30.   
         Concursul cu tematică de protecţie civilă are caracter educativ, tehnico - aplicativ şi sportiv şi se 
organizează distinct pe următoarele niveluri: 
a) ciclul gimnazial – clasele V – VIII; 
b) ciclul liceal – clasele IX – XI; 
Fiecare echipă participantă la concurs este formată din 4 elevi (3 concurenţi + 1 rezervă) şi 
conducătorul echipei (cadrul didactic coordonator).  
Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi, mixte sau din fete, elevii având vârsta cuprinsă între 
10 şi 15 ani, pentru clasele V – VIII, respectiv între 15 şi 18 ani, pentru clasele IX – XI, împliniţi în 
anul calendaristic desfăşurării concursului. 
Validarea echipelor se face de către conducerea concursului, după desfăşurarea şedinţei tehnice, pe 
baza tabelelor nominale ştampilate şi semnate de directorii unităţilor de învăţământ ( şcoală, club sau 
palat al copiilor şi elevilor) şi a certificatelor de naştere/cărţilor de identitate. 
Pentru etapa pe Municipiul Bucureşti, care se desfăşoară anual cu cel puţin cinci echipaje de băieţi 
(mixte) şi/sau cinci echipaje de fete, conducătorii echipelor trebuie să prezinte conducerii concursului 
avizele medicale pentru efort fizic şi avizele epidemiologice individuale. 
 concursul cercurilor tehnico-aplicative „Prietenii Pompierilor”, se va desfăşura la nivel 
gimnazial, în data de 23.05.2019, începând cu ora 08:30. 
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 Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor” participă la concurs cu un echipaj 
format din 10 elevi (un comandant, opt concurenţi şi o rezervă). 
                 Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi, mixte sau din fete. Vârsta minimă a elevilor 
este de 11 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoara concursul. 
Validarea echipelor se va face similar concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr 
viaţa ”.   
 concursurile menţionate se vor desfăşura la Centrul de Pregatire al Pompierilor 
,,General de Brigada Corneliu Stoicheci"- şos. Gării Căţelu, nr. 3, sector 3, Bucureşti. 
                  De asemenea, conform prevederilor art. 15, lit. d), respectiv art. 39, pct. 2 din 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor ,, Cu viaţa mea apăr viaţa ”, respectiv 
,,Prietenii Pompierilor", preşedintele juriului este un reprezentant al Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti.  
                  Vă adresăm rugămintea să desemnaţi persoana din cadrul instituţiei dumneavoastră, care să 
participe la aceste concursuri în calitate de preşedinte al juriului.   
                 În concordanţă cu regulamentele de organizare şi desfăşurare a concursurilor, „pentru 
stimularea participanţilor, cu ocazia concursurilor, se acordă diplome, medalii, cupe, fanioane, 
echipamente şi materiale sportive echipajelor care au ocupat locurile I, II, III în clasamentul 
general", la etapa județeana, premierea făcându-se de către Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov, 
autorităţile administraţiei publice şi sponsori.  
        Pentru desfăşurarea în condiţii optime a concursurilor, vă rugăm să aveţi bunăvoinţa de a 
colabora în vederea asigurării necesarului logistic pentru  acordarea premiilor pentru participanţi. 
        Pentru organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi în condiţii optime, precum şi pentru 
facilitarea accesului în poligon, vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa, precum şi datele de identificare 
ale însoţitorilor.  
       Pentru detalii suplimentare, puteți contacta personalul Serviciului Formarea și Educarea 
Populației, de luni-vineri la tel. 0212075500, interior 29353, zilnic între orele 08:00-16:00.         
 

 
 

 

 



VARIANTE DE ÎNTREBĂRI –PROBA TEORETICĂ 
CONCURSUL CU TEMATICĂ DE PROTECŢIE CIVILĂ “CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”- 

ETAPA JUDETEANA ILFOV/PE MUNICIPIUL BUCURESTI 2019 
GIMNAZIU/LICEU 

 
Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar cu 15 întrebări.  
 
Fiecare întrebare  are trei variante de răspuns, una corectă şi două eronate.  
 
Foile de răspuns se completează numai cu pastă sau cerneală de culoare albastră, prin marcarea 
răspunsului considerat corect prin litera „x”.  
 
Pe foaia de răspuns nu sunt admise modificări sau ştersături.  
 
La solicitarea concurenţilor, în cazul în care se impune înlocuirea foii de răspuns, preşedintele juriului 
poate dispune anularea acesteia şi distribuirea unui nou tipizat.  
 
Orice neregulă sau nelămurire va fi exprimată cu voce tare, înainte de începerea concursului.  
 
Membrilor echipei le este permis să se consulte între ei, dar cu intensitate scăzută a vocii.  
 
Chestionarul supus rezolvării este tras la sorţi de preşedintele juriului cu 10 minute înainte de începerea 
concursului, în prezenţa echipelor, dintr-un set de 3 chestionare tip grilă introduse în plicuri sigilate.  
 
Timpul de lucru alocat este de 30 minute.  
 
 

1. Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, activitatea de protecţie civilă 
este de interes: 

a) naţional; 
b) internaţional; 
c) local. 

 
2. Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

specifice de protecţie civilă sunt constituite servicii de urgenţă: 
a) profesioniste; 
b) voluntare;  
c) profesioniste şi voluntare. 

 
3. Arsurile se clasifică astfel: 

a) arsuri de gradul I, arsuri de gradul II, arsuri de gradul III şi arsuri de gradul IV; 
b) arsuri de gradul I, arsuri de gradul II şi arsuri de gradul III; 
c) arsuri de gradul I, arsuri de gradul II, arsuri de gradul III, arsuri de gradul IV şi 

arsuri de gradul V. 
 

4. Printre atribuţiile protecţiei civile se enumeră şi: 
a) prevenirea şi reducerea riscurilor dezastrelor; 
b) constituirea unui Comitet Central; 
c) protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, 

precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate. 
 



5.  Pe data de 30.01.2010, ora 22, se produce un seism cu intensitatea     
de 6,6 grade pe scara Richter. Seismul vă surprinde acasă, la etajul 5, singur şi uitându-vă la un 
film. Cum vă comportaţi în timpul cutremurului? 

a) mă protejez sub tocul uşii sau sub o masă solidă, departe de geamuri şi stau liniştit 
până mişcarea seismică nu se mai simte;    

             b) ies repede din apartament fără a pierde timp cu îmbrăcatul şi alerg  pe scări, iar pentru 
a ajunge mai repede la parter, iau liftul.  

c) ajuns jos mă  adăpostesc lângă peretele clădirii şi aştept. 
 

6. Este considerat dezastru natural: 
a) accidentul tehnologic; 
b) cutremurul; 
c) accidentul chimic. 

 
7. Serviciul de urgenţă 112 are ca obiectiv: 

a) salvarea vieţii, proprietăţii şi mediului; 
b) salvarea bunurilor materiale; 
c) salvarea animalelor. 

 
8. Printre principiile oganizării şi funcţionării serviciilor de urgenţă profesioniste se 

enumeră şi: 
a) principiul salvării bunurilor; 
b) principiul subsidiarităţii; 
c) principiul legalităţii şi autonomiei. 

 
9.  Centrul operaţional este coordonat nemijlocit de: 

a) prim-adjunctul şefului inspectoratului; 
b) şeful inspectoratului; 
c) adjunctul şefului inspectoratului. 

 
10.  În situaţii de urgenţă, Inspectoratul poate acţiona temporar: 

a) numai în afara zonei de competenţă; 
b) şi în afara zonei de competenţă; 
c) numai în zona de competenţă. 

 
11.  În exercitarea atribuţiior sale, seful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă emite: 

a) ordine; 
b) decizii; 
c) hotărâri. 

 
12. Entorsa reprezintă întinderea şi ruperea: 

a) ligamentelor; 
b) oaselor; 
c) tendoanelor şi muşchilor.  

 
13.  La descoperirea muniţiilor rămase neexplodate se interzice cu    desăvârşire: 

a) atingerea acestora cu mâna sau cu alte obiecte; 
b) îndepărtarea persoanelor şi interzicerea accesului în zonă; 
c) anunţarea primarului. 

 
14. Arsura chimică este provocată de: 



a) curentul electric; 
b) contactul ţesuturilor vii cu substanţe acide, baze sau anhidride; 
c) agenţi termici. 
 

15. Activitatea de protecţie civilă are caracter: 
a) permanent; 
b) ocazional; 
c) temporar. 

 
16. Cum vă pregătiţi tu şi familia ta pentru a face faţă unei inundaţii? 

a) stabiliţi un loc de întâlnire, o persoană de contact din afara  
localităţii şi  pregătiţi un set de provizii; 

b) vorbiţi cu prietenii şi cu vecinii despre ceea ce se intâmplă; 
c) nu faceţi nimic pentru că autorităţile vor avea grijă de siguranţa  

dumneavoastră. 
 

17. Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiei rămase neexplodate din timpul 
conflictelor armate se execută de către: 

          a) pirotehnişti profesionişti; 
               b) personal specializat şi neautorizat; 

c) societăţi comerciale care au în obiectul de activitate asemenea atribuţii. 
 

18. Ordinea de examinare şi evaluare a victimei se recomandă a fi următoarea: 
a) membrele superioare, pieptul, umerii şi spatele; 
b) capul, gâtul, umerii, pieptul, membrele superioare, abdomenul, membrele 

inferioare, spatele; 
c) pieptul, gâtul, abdomenul şi spatele. 

 
19.  În cazul arsurilor de gradul I, se acordă primul ajutor astfel: 

                     a) accidentatul va ţine suprafaţa de piele expusă căldurii, timp de 30 de minute până la o 
oră, sub jet de apă rece; 
                     b) acoperirea suprafeţei arse cu pansamente curate preferabil sterile, după care accidentatul 
va fi transportat de urgenţă la spital; 
                     c) accidentatul va ţine suprafaţa de piele expusă căldurii, timp de 3 ore, sub jet de apă rece. 
 
  20.   Dacă vă surprinde cutremurul în locuinţă, cum acţionaţi? 

 a) părăsiţi în grabă locuinţa alergând pe scări sau folosind liftul; 
 b) părăsiţi locuinţa pe uşă sau pe geam, alergând pe scări, să ieşiţi  din raza probabilă 

de dărâmare a construcţiilor; 
                      c) vă protejaţi sub o masă solidă, toc de uşă sau grindă sau lângă  un perete solid. 
 
       21. În cazul producerii unei situţii de urgenţă alarma este oprită de: 

   a) elevul de serviciu; 
                        b) directorul şcolii; 
                        c) profesorul de serviciu. 
 
        22.  Îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă se realizează potrivit legii, de către:  

     a)  numai de serviciile de urgenţă profesioniste; 
                          b) serviciile de urgenţă publice sau private, profesioniste şi   voluntare; 
                          c)  numai de serviciile de urgenţă private 
 



        23.  Ce este trusa pentru situaţii de urgenta? 
           a) geantă care trebuie să conţină: apă, alimente conservate, lanternă, un radio cu 

baterii şi o trusă de prim ajutor; 
                          b) trusă de prim ajutor medical în situaţii de urgenţă; 
                          c) trusă de scule pentru descarcerare. 
 
        24.  În cazul arsurilor de gradul IV primul ajutor constă în : 

a) acoperirea suprafeţei arse  cu pansamente curate, preferabil sterile, după care 
accidentatul va fi transportat de urgenţă la spital; 

b) tamponarea suprafeţei cu apă distiltă; 
c) aplicarea de unguente cu factor de protecţie solară ridicat pe suprafaţa arsă. 

 
25.  Ce trebuie să poarte salvatorii care participă la operaţiunile de intervenţie la 
dezastre: 

a) numai cizme de protecţie; 
b) echipament de protecţie, mănuşi de cauciuc şi cizme de  

protecţie; 
c) numai mănuşi de cauciuc. 

 
26.  Mijloacele de înştiinţare sunt: 

a) căi şi circuite telefonice închiriate permanent sau preluate  
temporar din sistemul de telecomunicaţii teritoriale, centrale telefonice, posturi telefonice, 
radiotelefoane, receptoare radio, telefoane mobile; 

b) fluier; 
c) sonerie. 

 
27. Dacă se produce un incendiu în timp ce vă aflaţi la şcoală vă comportaţi astfel: 

a) rămâneţi în clasă şi aşteptaţi ajutoare; 
b) deschideţi ferestrele şi uşile; 
c) părăsiţi rapid încăperea în ordine şi linişte. 

 
28.  Activitatea de pregătire a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă se 

execută de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă prin următoarea structură specializată: 
a) centrul operaţional; 
b) inspecţia de prevenire; 
c) detaşamente speciale. 

 
29.  Dacă te afli în zone aglomerate (magazine, cinematografe) şi se produce un cutremur: 

a) foloseşti scările pentru a coborî; 
b) utilizează liftul pentru a ajunge cât mai repede la parter; 
c) nu te îmbulzi spre ieşire. 

 
30.  Dacă în timpul unui incendiu îţi iau hainele foc acţionezi astfel: 

a) te agiţi, dai din mâini; 
b) te aşezi la pământ şi te rostogoleşti stânga-dreapta; 
c) alergi până la o sursă de apă. 

 
 31. Activitatea de protecţie civilă are caracter: 

   a. permanent; 
   b. temporar; 
   c. colectiv. 



 
32. Cine asigură la nivelul serviciilor profesioniste judeţene, secretariatele tehnice permanente ale 
comitetelor judeţene: 
   a. primarii; 
   b. centrele operaţionale judeţene; 
   c. Inspectoratele Judeţene de Poliţie. 
 
33. În funcţie de amploarea şi intensitatatea situaţiei de urgenţă, măsurile de protecţie civilă se 
aplică: 

a. continuu; 
b. permanent; 
c. gradual. 
 

34.Tipurile de risc conform Ordonanţei de Urgenţă  nr.21/2004 sunt: 
a. incendii, cutremure, inundaţii, tornade, avalanşe, căderi de obiecte din atmosferă, 

calamitaţi naturale;  
b. accidentele rutiere; 
c. accidente nucleare. 

 
35. În cazul în care cetăţeanul a suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui 
conflict armat ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă are dreptul la: 

a. plata salariului cât timp acesta a absentat de la locul de muncă ; 
b. ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri, după caz ; 
c. ajutoare de la inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă. 
 

36. Concepţia, organizarea, desfăşurarea şi managementul activităţilor de protecţie civilă se 
stabilesc şi se realizează la nivel local şi naţional pe principiile: 
     a. colaborării, subsidiarităţii, legalităţii, corelării obiectivelor şi resurselor, cooperării 
şi solidarităţii ; 
     b. autonomiei, subsidiarităţii, legalităţii, responsabilităţii, corelării obiectivelor şi 
fondurilor băneşti, cooperării şi solidarităţii ; 
     c. autonomiei, subsidiarităţii, legalităţii, responsabilităţii, corelării obiectivelor şi 
resurselor, cooperării şi solidarităţii . 
 
37. De căte ori se întruneşte comitetul pentru situaţii de urgenţă : 
  a. semestrial; 
  b. semestrial sau la solicitarea cetăţeanului; 
  c. semestrial şi ori de căte ori situaţia impune. 
 
38. Din comitetul local fac parte: 

         a. secretarul comunei, oraşului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucureşti, 
reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai instituţiilor şi agenţilor economici din unitatea administrativ-
teritorială;  

               b.viceprimarii sectoarelor; 
         c. şefii de servicii publice deconcentrate; 

 
39. Prin noţiunea de prim ajutor se înţelege:                
                         a. Transportarea la cea mai apropiată unitate sanitară a unui ranit cu insuficienţă 
respiratorie; 
                         b.Oprirea unei hemoragii intense prin aplicarea garoului; 



                         c. Îngrijirea de urgenţă a unui ranit sau contaminat, înainte de a fi posibilă acordarea 
unei asistenţe medicale calificate. 
  
 40. Cutremurele de pământ sunt: 

a. Fenomene meteo periculoase; 
b. Calamităţi naturale; 
c. Fenomene de origine cosmică. 

 
41. În categoria adăposturilor naturale intră : 

a. Peşterile; 
b. Subsolurile locuinţelor; 
c. Garajele. 

 
42. Dezastrul este definit ca fiind: 

a. evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de 
om, generator de pierderi umane şi materiale 

b. activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre producerea unor dezastre; 
c. măsura specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de 

patrimoniu; 
 
43. Alarmarea, conform legii protecţiei civile 481/2004, modificată şi completată cu Legea 
212/2006, reprezintă: 
 

a. transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii 
unor dezastre sau a unui atac aerian; 

b. aducerea la cunoştinţă a populaţiei a informaţiilor necesare despre producerea unor 
dezastre; 

c. ansamblul de operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei 
neexplodate. 
 
44. Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu 
aprobarea: 

a.   primarului localităţii; 
b. primarului localităţii, a conducatorului instituţiei publice sau a agentului economic 
implicat, dupa caz, ori a împuterniciţilor acestora; 
c.   a conducătorului instituţiei. 
 

45. Câte impulsuri şi ce durată are semnalul “Alarmă la dezastre “ transmis cu sirena  electrică? 
a.3 sunete pe durata a 1 minut; 
b.5 sunete pe durata a 2 minute; 
c.6  sunete pe durata a 2 minute. 

 
46. Semnalul  pentru “Alarmă aeriană” se compune din : 

a. 15 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele ; 
b.  5 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele ; 
c. 10 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele ; 

 
47. Semnalul “ Încetarea alarmei” se compune din: 

a. semnal continuu ; 
b. semnal continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute ; 
c. semnal continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 1 minut 



 
 
48. Ce mijloace se folosesc pentru alarmarea populaţiei? 

a. sirene electrice şi panouri luminoase; 
b. sirene electrice şi clansoanele maşinilor; 
c. sirenele electrice, sirene electronice ,sirene cu aer compriat, motosirene,clopote,toace. 

 
49. Unde se instalează de regulă sirenele electrice? 

a. pe coline, locuri dominante, în copaci; 
b. pe clădiri dominante dispuse în centrul zonei de alarmat; 
c. pe stâlpi metalici de cel puţin 50 metrii înălţime. 

 
50. Durata semnalului de alarmare la sirenele cu aer comprimat este de: 
  a. două minute; 
  b. un minut; 
  c. trei minute. 
 
51.  Avertizarea este definită ca: 

a. transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa 
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 

b. aducerea la cunoştinţă a populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa 
producerii sau producerea unor dezastre; 

c. transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre 
probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 

 
52. Cum se aşează corect pe targă o persoană rănita la torace? 

a. pe spate cu capul in sensul de deplasare; 
b. cu spatele sprijinit pe suluri de pături; 
c. intr-o parte ,cu capul in sensul de deplasare. 

 
53. În cazul descoperirii unei muniţii neexplodate, respectaţi următoarele reguli: 

a. nu le atingeţi, nu le loviţi sau mişcaţi şi nu le introduceţi în foc; 
b. transportaţile cel mai repede la un post de poliţie; 
c. adapostiţivă lângă cel mai apropiat copac. 

 
54. Neutralizarea şi distrugerea muniţiei neexplodate se execută de către: 

a. subunităţi pirotehnice dotate cu aparatură specială ; 
b. poliţie ; 
c. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

 
55. Cum procedăm când descoperim că o persoană este căzută la pământ şi este electrocutată? 
 
  a.Îi facem masaj cardiac extern; 
  b.Decuplăm curentul şi îi facem  reanimare cardiorespiratorie; 
  c.Scot persoana electrocutată din zonă şi îi facem masaj cardiac extern. 
 
56. Primul ajutor în arsuri: 
 a.  aplicarea unui pansament steril uscat pe suprafaţa arsă; 
 b.  respiraţia artificială; 
 c.  administrarea de oxigen sau carbogen. 
 



57. Regulile de comportare şi măsurile de protecţie în caz de cutremur, trebuie să se realizeze:
  

a. Înainte de producerea cutremurului; 
b. Pe timpul producerii cutremurului şi după ce miscarea seismică a trecut; 
c. Înainte de producere, pe timpul producerii cutremurului şi după ce mişcarea 

seismică a trecut. 
 
58. Care dintre următoarele mijloace intră în categoria mijloacelor de protecţie individuale? 
             a.Masca contra gazelor; 

b.Aparat de detecţie radiological; 
c.Autospecialele. 

 
59. Se consideră că o persoană este în hipotermie atunci când temperatura corpului: 
  a.Este mai mare de 36 grade celsius; 
  b.Este mai mica de 36 grade celsius; 
  c.Prezintă degerături la nivelul membrelor inferioare. 
 
60. Ce instituţie  se ocupă de neutralizarea şi asanarea muniţiei rămase neexplodate? 

a. Inspectoratul judeţean de poliţie.; 
b. Unităţi militare de geniu; 
c. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

 
61. Garoul nu este permis să stea strâns mai mult de : 

a. o oră şi jumătate; 
b. 2 ore; 
c. 4 ore.  

 
62. Cele mai importante activităţi care trebuie întreprinse într-o şcoală , în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă vizează : 
  a.intreruperea cu energie electrică a clădirii; 
  b.închiderea ferestrelor; 
  c.evacuarea rapidă a cladirii în condiţii de siguranţă şi verificarea prezenţei la locul de 
adunare. 
 
63. Targa se ţine pe timpul transportului rănitului în poziţie: 

a. orizontală; 
  b. înclinată în faţă; 
  c. înclinată 10 grade în spate. 
 
64. Pentru fiecare nivel al instituţiei de învăţământ se vor întocmi: 

a. Planul de alarmare; 
b. Planul de evacuare a persoanelor şi bunurilor; 
c. Planul de desfăşurare a exerciţiilor de evacuare. 

 
65.Accidentatul, pe timpul transportului cu targa, trebuie supravegheat: 

a. la începutul şi la sfârşitul transportului ; 
b. din când în când; 
c. permanent. 

 
66.Pulsul normal al unui om este de: 

a. 60-80 pulsaţii pe minut; 



b. 100-140 pulsaţii pe minut; 
c. 120-150 pulsaţii pe minut. 

 
67.După adâncime, cutremurele se clasifică astfel : 

a. De suprafaţă, intermediare, de adâncime; 
b. De suprafaţă şi de adâncime; 
c. Intermediar şi de adâncime. 

 
68. Când apare fenomenul de contaminare se interzice: 
  a. comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate; 
  b. utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate; 
  c. comercializarea bunurilor contaminate. 
 
69. La intrarea într-un adăpost de protecţie civilă cui acordaţi prioritate? 

a. persoanelor din formaţiile civile , pentru a putea bloca uşa; 
b. femeilor, batrânilor,persoanelor ce nu se pot deplasa singure; 
c. militarilor ce vor pazi adăpostul; 

 
70.Scara Richter este utilizată pentru : 

a. Măsurarea magnitudinii sau cantităţii de energie degajată de un cutremur; 
b. Măsurarea cantităţii de energie degajată de o explozie solară; 
c. Măsurarea cantităţii de energie degajată de erupţia vulcanică. 

 
71. În cazul alunecărilor de teren se iau următoarele măsuri : 

a.    evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de 
evacuare, fără a lua lucruri inutile şi păstrând calmul ; 

b. resuscitarea cardio-respiratorie ; 
c.    alertarea serviciului de ambulanţă. 

 
72. Evacuarea în cazul dezastrelor se execută : 
 a.  cu ajutoul clopotelor, soneriilor;  
 b. pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare; 
 c. pe baza planurilor de securitate la incendiu. 
 
73. Evacuarea este o măsură de protecţie luată numai în cazul: 
  a. unui conflict armat şi incendiu ; 
  b. răspândirii unei epidemii sau epizootii ;  
            c. ameninţarii iminente, stării de alertă ori producerii unei situaţii de urgenţă. 
 
74. Care este cea mai corectă definiţie a unui pericol :           

a. este un fenomen sau proces cu cauze naturale sau umane, care poate să producă 
pagube unui grup de oameni, bunurilor lor şi mediului în care trăiesc ;  

b. este o activitate a pământului ; 
c. este blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţii ; 

 
75. Erupţiile vulcanice sunt: 

a. explozii sau emisii de lava şi gaze toxice provenite din adâncul pământului;   
b. perioade lungi de timp în care o suprafaţa de pământ suferă de lipsa ploilor ; 
c. mişcări ale suprafeţei pământului ; 

 
76.  Secetele sunt definite ca : 



a. perioada de timp (luni sau ani) în care o suprafaţă de pământ suferă de lipsa 
ploilor, producând mari pagube asupra solului, recoltei, animalelor şi chiar 
oamenilor ; 

b. catastrofa care afectează o întreaga comunitate, de exemplu provocată de 
catre un nor mare, de insecte sau animale care distrug recoltele ; 

c. val uriaş, cauzat de un cutremur sau de o erupţie vulcanică, care provoacă 
distrugeri mari litoralului. 

 
77. Tornadele sunt: 
 a. coloane de aer ce se rotesc repede, asociate cu puternice furtuni; 
 b. parcele organizate de aer cald şi umed; 
 c. parcele organizate de aer cald. 
 

 
78.  Care este varianta de comunicare cu cei din afară în cazul producerii unui cutremur 

a. ţipaţi după ajutor; 
b. încercaţi prin orice metode să luaţi legătura cu cei din afară ; 
c. bateţi la intervale regulate cu un obiect tare în conducte sau în pereţi ; 

 
79. Tornadele sunt: 
 a.  coloane de aer ce se rotesc repede, asociate cu puternice furtuni; 
 b.  parcele organizate de aer cald si umed; 
 c.  parcele organizate de aer cald 
 

  
80.La parasirea locuintei, dupa producerea unui cutremur, fiecare cetatean trebuie să-şi ia : 

a.   Actele de identitate, un mijloc de iluminat independent de sursa de alimentare, obiecte 
personale strict necesare, un aparat radio cu alimentare de la baterii sau cu acumulatori ; 

b. Actele casei, obiectele de valoare ; 
c. Actele de identitate, obiecte personale strict necesare, un aparat radio cu alimentare de 

la baterii sau cu acumulatori. 
 

81. Ştiinţa care cercetează mişcările de pământ se numeşte : 
a. Astronomie 
b. Seismologie 
c. Astrofizica 

 
82. La întoarcerea acasă, după producerea unei inundaţii trebuie să respectaţi următoarele 
reguli: 

a. Nu atingeti firele electrice, nu consumati apa direct de la sursa, ci numai dupa ce 
a fost fiarta, nu folositi instalatiile de alimentare cu apa, gaze, electrice, decat dupa aprobarea organelor de 
specialitate ; 

b. Evitati suprasolicitarea ; 
c. Evitati pe cat posibil, circulatia in vederea vizitarii rudelor sau cunostiintelor 

pentru a vedea care este starea lor. 
 
83. Din categoria muniţiei fac parte: 

a. pistoale, rachete; 
b. artificii, armament; 
c. proiectile, mine, grenade, cartuşe; 

 



84. Atelele pentru imobilizarea unei fracturi rezultate în urma unui accident rutier trebuie sa fie:  
a. cumparate din strainatate;  
b. foarte grele;  
c. suficient de lungi pentru a acoperi zona fracturata atat deasupra, cat si dedesubt. 

 
 85.Primele semne în caz de insolaţie sunt:  

a. nu există nici un simptom;  
b. ameţeală, slăbiciune, greaţă, dureri de cap, sete puternică şi roşeaţa pielii;  
c. creşte pofta de mâncare şi somn.  

 
86.Care este factorul esenţial în propagarea unui incendiu produs în aer liber?  

a. vântul;  
b. soarele; 
c. fumul.  
 

87.În cazul producerii unui cutremur, trebuie să: 
a)  Participaţi (dacă vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărmăturilor, salvarea 

oamenilor; 
b) Încuiaţi uşile locuinţei ; 
c) Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei. 

 
           
  88.  Cutremurele de pământ pot fi catastrofale pentru om prin : 

a) variaţia temperaturii şi variaţia vitezei vântului ; 
b) declanşarea de avalanşe de teren, zăpadă, gheaţă ; 
c) culoarea închisă a norilor 

 
89. Dacă simţiţi cutremurul aflându-vă într-un vehicul în mişcare : 

a) Opriţi cât de repede puteţi în condiţii sigure şi rămâneţi în interior 
b) Vă continuaţi drumul 
c) Staţionaţi în apropierea clădirilor 

 
    90. Alarmarea populatiei se face cu ajutorul : 

a) sirenelor; 
b) mass-mediei; 
c) retelei de telecomunicatii. 

 
  
TEMATICA NECESARĂ ÎN VEDEREA SUSŢINERII PROBEI TEORETICE A CONCURSULUI 

CU VIATA MEA APĂR VIAŢA 
 

1. Pentru învăţământul secundar (gimnaziu) 
 

1. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor: 
• să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător; 
• să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii. 

 
2. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă: 
• să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din 
cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă ; 
• să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.  



 
3. Ce ştim despre dezastre: 
• să identifice principalele tipuri de dezastre 
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul 
dezastrelor; 

 
4. Noţiuni generale despre dezastre; 
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri 
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate 
activităţii umane. 

 
5. Dezastre naturale 
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 

 
6. Dezastre datorate activităţii umane 
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre  

 
7. Dezastrele din România 
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea 
locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 

 
8. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

       • să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 
umane 

• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambient 
 

9. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea 
adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112 

• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 
specificului acestuia; 
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă; 

 
10. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală 

 
11.  Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă 

 
12. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea 
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în 
diferite situaţii 

 
13. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre 
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 

 
14. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru 

      • să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 
 

15. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate 
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 



16. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): 
         inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste: 

• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 

 
17. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre 
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă 

 
18. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă 

       • să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 
protecţie civilă; 

• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă 
    
TEMATICA NECESARĂ ÎN VEDEREA SUSŢINERII PROBEI TEORETICE A CONCURSULUI 

CU VIATA MEA APĂR VIAŢA 
 
 1. Pentru învăţământul liceal (colegiu) 
 
1. Ce ştim despre dezastre: 
• să identifice principalele tipuri de dezastre 
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă; 
 
2. Noţiuni generale despre dezastre; 
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri 
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate 
activităţii umane 
 
3. Dezastre naturale 
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 
 
4. Dezastre datorate activităţii umane 
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 
 
5. Dezastrele din România 
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea 
locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele 
tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 
 
6. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane 
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambient 
 
7. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor 
despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112 
 
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare apopulaţiei şi să acţioneze conform 
specificului acestuia; 
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă; 
 



8. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală 
 
9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă 
 
10. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea 
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în diferite 
situaţii 
11. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre 
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 
 
12. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru 
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 
 
13. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate 
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 
14. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de teren, 
poluări accidentale, atacuri teroriste: 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 
 
15. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre 
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă 
 
16. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă 
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de protecţie 
civilă; 
• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă 
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