
Societatea Na~onala de

Cruce Ro~ie din Romania

Nr.:1£..I.!t:p/.®r

Ministerul Sanata\ii Publice

Nr.l!J. 1.?I.J?t. ?/?.c?.~

Ministerul Educa\iei ~i

Cercetarii,

Ministerul Administra\iei ~i
Internelor

REGULAMENTUL

pentru organizarea §i desfa§urarea concursului pentru sanatate §i prim
ajutor "Sanitarii priceputi"

Concursul pentru sanatate ~i prim ajutor "Sanitarii pricepuW este organizat
de Societatea Na\ionala de Cruce Ro~ie din Romania, impreuna cu Ministerul
Educa\iei ~i Cercetarii, Ministerul Sanata~i Publice ~i Ministerul Administra\iei ~i
Internelor .

Atribu\iile ce revin fiecaruia dintre rninisterele men\ionate pot fi detailate in
cuprinsul unor protocoale incheiate intre acestea ~i SNCRR.

I. SCOPUL

Concursul se adreseaza elevilor din ciclul gimnazial ~i liceal ~i vizeaza
atingerea urmatoarelor obiective:

- insu~irea cuno~tin\elor de baza despre Mi~carea Interna\ionala de
Cruce Ro~ie ~i Semi luna Ro~ie, despre istoria Societa\ii Na\ionale de Cruce
Ro~ie din Romania, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Ro~ii;

dezvoltarea sentimentului solidarita\ii umane fa\a de cei afla\i in
suferin\a

pastrarea ~i imbunata\irea sanata\ii fizice
insu~irea cuno~tin\elor de baza privind prevenirea accidentelor ~i a

deprinderilor practice pentru acordarea corecta a primului ajutor premedical.
promovarea ocrotirii mediului inconjurator;

II. PARTICIPARE

La concurs poate participa, benevol, orice elev din inva\amantul gimnazial
(cl. V-VIII) ~i liceal (cl. IX-XII).

III. SISTEMUL DE ORGANIZARE

1. Promovarea concursului in scali. Debuteaza la inceputul anului ~colar,
prin distribuirea de catre voluntarii de Cruce Ro~ie a materialelor informative ~i 8
bibliografiei concursului "Sanitarii Pricepu~".

2. Formarea echipaielor $i preqatirea elevilor. Se organizeaza ir
semestrul I al anului ~colar, de catre subfiliala locala a Crucii Ro~ii Romane, ir
("'nl~hnr;:m:~r.11r.nnrlIJr.ereaunitatilor scolare.



---

Pregatirea elevilor se face pe clase, echipajele putfmd fi constituite din
elevii ai mai multor clase din acela~i an de studiu, dupa tematica din anexa 1.

Prin testare teoretica ~i practica se constituie echipajul anului de studiu
care va participa la etapa pe ~coala Echipajul va fi format din cinci elevi.
Pregatirea teoretica a elevilor se realizeaza de catre cadre didactice ~i personal
medico-sanitar. Pregatirea practica se asigura de cadrele medico-sanitare in
colaborare cu indrumatorul echipajului - cadru didactic.

Concursul se organizeaza pe etape: echipa ca~tigatoare a etapei pe
~coala se va constitui in cerc "Sanitarii pricepu'i", pentru a continua pregatirea in
vederea participarii la etapa pe localitate/zona; echipajele ca~tigatoare ale
etapelor pe localitate/zona vor continua pregatirea in cadrul cercului "Sanitarii
pricepuV", pentru a participa la etapa jUde,eana, iar echipajul ca~tigator al etapei
jude'ene va continua pregatirea pentru participarea la etapa na'ionala in cadrul
cercului "Sanitarii pricepu'i".

3. EtaDa De $coala. Se organizeaza in perioada 9 noiembrie - 18
decembrie a anului ~colar, de catre subfiliala local a a Crucii Ro~ii Romane, cu
sprijinul voluntarilor Crucii Ro~ii din ~coala, in colaborare cu conducerea ~colii ~i
cadrele medicale din ~coala respectiva sau localitate, in afara orelor de curs ~i in
zilele libere. Participa echipajele ca~tigatoare pe clase - ani de studiu, la nivelul
fiecarui ciclu de invatamant.

4. EtaDa De localitate. in func'ie de numarul ~colilor participante, se pot
organiza, premergator etapei pe zona, in zilele libere, etape pe localitate.
Acestea vor fi organizate de catre subfiliala locala a Crucii Ro~ii Romane, in
colaborare cu conducerile ~colilor care participa, organele sanitare locale ~i
organele locale de poli'ie.

5. EtaDa De zona.
Se desfa~oara in ultimele 2 saptamani ale lunii aprilie.
Organizarea se asigura de catre subfilialele de Cruce Ro~ie ~i filiala

jude'eana a Crucii Ro~ii Romane, impreuna cu Inspectoratul ~colar ~i Autoritatea
de Sanatate Publica, Inspectoratul de pOli'ie jude'ean - Serviciul circula'ie. La
etapa pe zona participa echipajele clasate pe primul loc la etapele pe localitate.
In jude,ele in care numarul ~colilor participante este redus, etapa pe jude' se
organizeaza direct dupa etapa pe localitate.

6. EtaDa De iudet $; sector al MuniciDiului Bucure$ti. Se organizeaza in
perioada 29 mai - 6 iunie, de catre filiala jude'eana a Crucii Ro~ii Romane,
respectiv filiala de sector a Municipiului Bucure~ti, in colaborare cu Inspectoratul
~colar, Autoritatea de Sanatate Publica ~i Inspectoratele jude'ene de pOli'ie ~i
Direc'ia Generala de POli'ie a Municipiului Bucure~ti. Participa echipajele ciasate
pe locul I la etapa pe localitate/zona. Concursul, cu etapele pe ~coala, localitate
(atunci cand este cazul), zona, jude' sau sector se va organiza anual.

7. EtaDa nationala. Se organizeaza anual, altemativ pentru fiecare ciclu
de inva,amantgimnaziai/liceal, in vacan,a de vara, de catre Societatea
Na'ionala de Cruce Ro~ie din Romania, in colaborare cu Ministerul Educa,iei ~i
Cercetarii, Ministerul Sanata'ii Publice ~i Ministerul Administra'iei ~i Intemelor.
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Participa echipajele ca~tigatoare ale locului I la etapa judeteana ~i de
sector a Municipiului Bucure~ti din ciclul pentru care are loc etapa nationala.

Concursul va avea loc intr -0 locatie corespunzatoare acestui tip de
activitate, stabilita anual prin consultare, de catre institutiile semnatare ale
prezentului regulament.

Ministerul Educatiei ~i Cercetarii va suporta cheltuielile de transport de la
nivel de teritoriu catre gara de destinatie, precum ~i cheltuielile legate de
transportul participantilor din teritoriu, de la gara de destinatie pana la locatia
unde va avea loc etapa nationala.

Societatea Nationala de Cruce Ro~ie din Romania va suporta toate
cheltuielile legate de cazarea ~i masa participantilor din judete ~i sectoare ale
Municipiului Bucure~ti, precum ~i cheltuielile suplimentare. Prin cheltuieli
suplimentare se intelege: cazarea ~i masa membrilor juriului ~i a delegati lor
Societatii Nationale de Cruce Ro~ie din Romania, cheltuieli pentru premii ~i
confectionarea de uniforme pentru participanti, cheltuielile pentru tiparirea
diplomelor, cheltuieli pentru realizarea unor materia Ie de promovare a
concursului, alte cheltuieli.

Cheltuielile Societa~i Nationale de Cruce Ro~ie din Romania se acopera
din sumele acordate de la bugetul de stat prin legea bugetara anuala, in temeiul
art. 16 din legea 139 /1995 privind organizarea si functionarea Crucii Ro~ii
Romane .

IV. REGULAMENTUL DE DESFA$URARE A CONCURSULUI.
1. Proba teoretica. La toate etapele concursului, se organizeaza 0 testare

stabilita de juriul concursului, pe baza tematicii orientative din anexa nr. 1.
Testul va cuprinde 10 intrebari, cu trei raspunsuri pentru fiecare intrebare,

din care numai unul va fi corect, urmand ca participantii sa aleaga raspunsul bun.
La diferitele etape ale concursului, juriul poate decide ca nici una din variantele
de raspuns sa nu fie corecte. Fiecare raspuns corect va fi notat cu un punct.
intrebarile vor fi acelea~i pentru toti concurentii din acela~i ciclu. Raspunsurile la
intrebarile formulate in test vor fi date de intreaga grupa, prin consultare, in
maximum 10 minute. in mod obligatoriu, 3 din cele 10 intrebari se vor referi la
istoria ~i problematica Crucii Ro~ji.

2. Proba practica. Va cuprinde un exercitiu de acordare a primului ajutor
unui ranit. Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorti, din tematica orientativa din
anexa 1.

Proba practica trebuie executata de membrii intregului echipaj ~i va
cuprinde inclusiv transportul accidentatului pana la punctul de adunare a ranitilor.

Timpul de executare a probei practice este de 10 minute.
Proba practica se va organiza in aer liber, pe un teren care sa poata

asigura buna desfa~urare a competitiei.
La sfar~itul probei practice juriul va comunica echipajului notele obtinute.

Echipajul are drept de contestatie pe loc.
3. Juriul concursului. Juriul va fi format din 3 persoane la etapa pe ~coala

~i din 5-7 persoane la etapele superioare. Membrii juriului, la toate etapele de
concurs, vor fi selectati din randul persoanelor familiarizate (cu experienta) in
derularea acestei competitii.
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Nu pot face parte din juriu persoanele care au un grad de rudenie cu
membrii echipajelor aflate in concurs sau care au pregatit echipaje aflate in
concurs.

a) La etapa pe ~coala, testarea echipajelor va fi facuta de catre un juriu
format din cadre sanitare, de preferinta altele decat cele care au pregatit
echipajele, profesori de biologie ~i de educatie fizica ~i sport, care nu au echipaje
in concurs ~i sunt, eventual, de la alta ~coala. Din juriu vor face parte ~i
reprezentanti ai subfilialei de Cruce Ro~ie.

b) La etapele superioare, judetene ~i nationala, juriul va fi format din
reprezentanti ai institutiilor care colaboreaza la organizarea concursului, de
preferat medici sau profesori de biologie ~i de educatie fizica ~i sport.
Pre~edintele juriului va fi, in mod obligatoriu, un medic.

4. Notarea
a) la proba teoretica, se face prin sistemul de notare de la 0 la 10,

acordandu-se cate un punct pentru fiecare raspuns corect. Suma punctelor
obtinute reprezinta nota la proba teoretica;

b) la proba practica, se face pomind de la nota de baza 10, din care vor fi
scazute punctele de penalizare, conform anexei nr. 3.

Punctajul final va fi constituit din insumarea punctajului obtinut la proba
teoretica ~i punctajul acordat de fiecare membru al juriului la proba practica.

Clasamentul se va intocmi in ordinea descrescatoare a mediilor.
in cazul in care exista medii egale, departajarea se va face pe baza unei

probe practice cu subiect unic.
Afi~area rezultatelor finale va preceda festivitatea de premiere.

Contestatiile vor fi depuse ~i discutate cu membrii juriului timp de 0 ora dupa
afi~are.

Pentru echipajele ciasate pe primeIe 6 locuri la medii egale, departajarea
se va face printr-0 proba de baraj, exclusiv practica, care sa reprezinte, totodata,
~i 0 demonstratie pentru ceilalti participanti. Aceasta proba va cuprinde 0
interventie de prim ajutor in cazul unui accident colectiv ( 3 - 4 victime). Juriul va
aprecia calitatea prestatiei echipajelor, prezentarea in fata juriului, tinuta,
disciplina in interventie, siguranta deciziei ~i a gesturilor de prim ajutor,
anuntarea cat mai rapida ~i cat mai completa a accidentului catre Serviciul de
ambulanta ~i alte servicii.

Echipajele care efectueaza manevre gre~ite ~i care pun in pericol viata
victimei sunt descalificate, indiferent de restul prestatiei.

insotitorul de echipaj are dreptul sa asiste 18 prestatia propriului echipaj,
cu interdictia de a interveni pe parcursul probei practice.

5. Premii. Pentru etapele de concurs inclusiv etapa pe judeVsector al
Municipiului Bucure~ti se acorda premii, in functie de posibilitatile financiare ale
filialelor Societatii Nationale de Cruce Ro~ie din Romania ~i a Inspectoratelor
~colare judetene iar la etapa nationala de catre SNCRR - Sediul Central prin
alocatia bugetara. Sa recomanda atragarea unui numar cat mai mare de
sponsori.
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v. DISPOZITII FINALE. in timpul desfa~urarii concursului, membrii
echipajelor vor purta emblema Crucii Ro~ii Romane pe echipamentul de concurs.

Echipajele care participa la toate etapele concursului vor fj inso\ite de
cadre didactice pe tot parcursul calatoriei, de la plecare pana la sosire.

Echipajele ca~tigatoare ale etapelor judetene ale concursului vor fi insotite
la etapa nationala de persoana care le-a pregatit sau de un delegat al filialei
teritoriale a Societatii Nationale de Cruce Ro~ie.

Pana la etapa pe judet (sector), filialele Crucii Ro~ii Romane, in limitele
sumelor prevazute in bugetul propriu, vor asigura:

- cheltuielile aferente organizarii ~i desfa~urarii concursului
- procurarea obiectelor pentru premierea echipaje/or ca~tigatoare ale

acestor etape;
- costul transportului echipajelor la etapele teritoriale ale concursului.
La toate etapele concursului, subfilialele, filialele ~i Sediul central al

SNCRR vor cauta sponsori care sa acopere 0 parte din cheltuieli (exemplu:
societa1i comerciale, care sa ofere obiecte pentru premii).

Celelalte institutii care participa la organizarea concursului pot oferi de
asemenea premii, din fondurile proprii, ca~tigatorilor diferitelor etape ale
concursului.

Pentru legitimarea membrilor echipajelor, la toate etapele concursului,
sunt necesare urmatoarele documente:

- tabel nominal, cuprinzand membrii echipajului, in care se va mentiona,
pentru fiecare elev: clasa, data na~terii. Tabelul va purta semnatura directorului
~i ~tampila ~colii;

- cametele de elev, pentru toti membrii echipajului, cu viza ~colii pe anul
~colar in curs.

Anexele 1 ,2 ~i 3 fac parte integranta din acest Regu/ament.
Prezentul Regulament se aplica, incepand cu anul ~colar 2006-2007 ~i

inlocuie~te Regulamentul din anu11998.

Ministru,

Ministerul Educatiei ~i Cercetarii,
.-'!:-=--
~ /"

1\

Mihail
t>

o.

0'1: ) t j
-.•... - .;:" /

) r ~ r:/T:' 'Y
Ministerul Administratiei ~i
Internelor

Ministerul Sanatatii Publice
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Anexa 1

TEMATICA ORIENTATIVA PENTRU CICLUL GIMNAZIAL

Proba teoretica
1. Mi~carea de Cruce Ro~ie ~i Semiluna Ro~ie - istoric.
2. Principii Ie fundamentale ale Crucii Ro~ii.
3. Crucea Ro~ie Romana - istoric.
4. No~iuni generale de igiena: igiena individuala, a apei, a alimentelor
5. Regimul de activitate ~i de odihna al elevului.
6. Prevenirea accidentelor de circula~ie. Reguli de circula~ie rutiera
7. Prevenirea bolilor contagioase.
8. Principii generale in acordarea primului ajutor.
9. Masuri de autoprotec~ie in acordarea primului ajutor.
10. Tehnica resuscitarii cardio-respiratorii.
11. Tipuri de bandaje.
12. Hemoragia. Hemostaza
13. Fracturi. Luxa~ii. Entorse
14. Arsuri. Electrocutare.
15. Primul ajutor in intoxica~ii/otraviri.
16. Sangele. Grupele de sange. Donarea de sange voluntara ~i

neremunerata

Proba practica
1. Resuscitarea cardiaca ~i respiratorie.
2. Primul ajutor in starea de incon~tien~a
3. Primul ajutor in blocarea cailor respiratorii cu corpi straini
4. Primul ajutor in plagi.
5. Hemoragie. Tehnica hemostazei.
6. Primul ajutor in luxa~ii ~i entorse.
7. Primul ajutor in caz de fracturi.
8. Primul ajutor in arsuri.
9. Primul ajutor in caz de electrocutare.
10. Primul ajutor in caz de insola~ie.
11. Suportul psihologic
12.Transportul accidentatului.
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TEMATICA ORIENTATIVA PENTRU LlCEE

Proba teoretica
1. Mi~carea de Cruce Ro~ie ~i Semiluna Ro~ie - istoric.
2. Principii Ie fundamentale ale Crucii Ro~ii.
3. Crucea Ro~ie Romfma - istoric.
4. Notiuni generale de igiena:igiena individuala, a apei, a alimentelor
5. Regimul de activitate ~i de odihna al elevului.
6. Prevenirea accidentelor de circulatie. Reguli de circulatie rutiera
7. Prevenirea bolilor contagioase
8. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuala.

9. Droguri - notiuni generale. Consecintele consumului de droguri
10. Principii generale in acordarea primului ajutor.
11. Masuri de autoprotectie in acordarea primului ajutor.
12. Tehnica resuscitarii cardio - respiratorii.
13. Tipuri de bandaje.
14. Hemoragia. Hemostaza
15. Fracturi,luxatii, entorse.
16. Arsuri. Electrocutarea

17. Primul ajutor in intoxicatiilotraviri.
18. Sangele. Grupele de sange. Donarea de sange voluntara ~i

neremunerata.

Proba practica
1. Resuscitarea cardiaca ~i respiratorie.
2. Primul ajutor in starea de incon~tienta.
3. Primul ajutor in sufocare (blocarea cailor respiratorii)
4. Primul ajutor in plagi
5. Hemoragia. Tehnica hemostazei.
6. Primul ajutor in luxatii ~i entorse.
7. Primul ajutor in caz de fracturi
8. Primul ajutor in arsuri.
9. Primul ajutor in caz de electrocutare.
10. Primul ajutor in caz de degeraturi.
11. Primul ajutor in caz de inec.
12. Primul ajutor in caz de insolatie.
13. Primul ajutor psihologic.
14. Transportul accidentatului.

BIBLIOGRAFIE

Manualul pentru concursul "Sanitarii priceputi" editat de Crucea Ro~ie Romana
Site-ul Crucii Ro~ii Romane:www.crucearosie.ro
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Anexa nr. 2

BAREMUL DE MATERIALE CE INTRA iN DOTAREA GENTILOR DE PRIM
AJUTOR

1. Geanta sanitara (1 buc.)
2. Foarfeca (1 buc.)
3. Atele 4 buc.
4. Fe~i elastice (4 buc.)
5. Fe~i de titon, diferite dimensiuni (4 buc.)
6. Plasturi (1 cutie)
7. Leucoplast (1 rala)
8. Comprese sterile (4 pachete)
9. Triunghiuri de panza (10 buc.)
10. Manu~i din material impermeabil (5 per.)
11. Leucoplast (1 rala)
12. Creion, bloc-notes
13. Dezinfectant extern Iichid
14. Ace de siguranta (20 buc.).



Anexa nr.3

Societatea Na~onala de Cruce Ro~ie din Romania
Competitia "Sanitarii priceputi"
Etapa _

Echipajul _

NORMA TIV DE PENALIZARE

Manevrele evaluate PunctajPunctajObservatii
standard

acordat
Stabilirea

diagnosticului~iagravitatii1
cazului Controlul

functiilorvitale:con~tienta,1
respiratie, circulatie. Evaluarea generala a accidentatuluiComunicarea rezultatului evaluarii ~efului

0,5
d~echip~ Anuntarea ambulantei si a altor

0,5
servicii,dupa caz Manevre de acordarea primului ajutor

3
A~ezarea victimei in pozitie specifica

1
Transport

1

Supravegherea continua a functiilor

1
vitale: con~tienta, puis, respiratii.ASigurarea suportului psihologic

1
TOTAL

10

OBSERVATII:

Membru in juriu,

Nume si prenume _

Semnatura _
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