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CONCURS   INTERJUDEŢEAN  ,,ASISTENȚA MEDICALĂ - PRIORITATE PENTRU
COMUNITATE”

07. 04. 2017

REGULAMENT DE PARTICIPARE 
1. Concursul  interjudeţean  „Asistenţa  medicală  -  prioritate  pentru  comunitate”  se

desfăşoară în cadrul  Liceul Teoretic  Ion Cantacuzino Piteşti şi se adresează unui
număr cât mai mare de elevi din colegiile, liceele şi şcolile postliceale de profil ale
judeţului Argeş.

2. Concursul   „Asistenţa medicală -  prioritate pentru comunitate”    are un caracter
anual.

3. Concursul „Asistenţa medicală - prioritate pentru comunitate” este organizat la nivel
interjudeţean.

4. Manifestarea este de natură ştiinţifică.
5. Concursul “Asistenţa medicală - prioritate pentru comunitate” are două secţiuni: 
Secţiunea A - ,,Rolul biologiei si al chimiei în educația pentru sănătate” - concurs
de eseuri, broșuri  și prezentări power-point.

a) Depunerea/ trimiterea  lucrărilor:

◦ până la data prevăzută în calendar-06.04.2017

prin poştă în plic autoadresat pe adresa: Liceul Teoretic   Ion 
Cantacuzino  , strada Carol Davila, Nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş, cod 
poştal: 110286; Date de contact: tel. 0724592111 (Damaschin Dorina), 
0740988569 (Militaru Laura)

b) Redactarea lucrărilor/eseurilor/broşurilor

◦ se va face în format A4, scris la un rând (text aliniat justified);

◦ eseul nu va depăşi 3 pagini;

◦ titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

◦ la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12,

Bold);

◦ la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New 

Roman,12);
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◦ lucrările primite şi care respectă criteriile menţionate anterior  vor aparea în  

publicatia cu titlul concursului;

◦ vă rugăm să folosiţi semnele diacritice.

c) Broşurile  şi  afişele,  eseurile  şi  prezentările  power  -  point   trebuie  să
respecte titlul şi tematica concursului;

d) În  cazul  afişelor  şi  eseurilor  lucrările  se  vor  redacta  individual  de către
elevi,  având  maxim  2  profesori  coordonatori.  Broşurile  şi  prezentările
power-point se vor realiza în echipe de 2 elevi, având maxim 2 profesori
coordonatori.

e) Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări/secţiune.
f) Fiecare cadru didactic primeşte o diplomă de participare.

Participarea poate fi directă sau indirectă; 
Persoanele care nu participă, în mod direct la concurs, vor primi documentele  prin
poştă şi insistăm pentru plic autoadresat;

Nu se percepe taxă de participare la concurs.

Secţiunea B – Concurs  “Tineri medici în devenire-partea practică”

Proiectul  își  propune să realizeze activități  de învățare cu caracter  integrativ-
aplicativ  pentru  atingerea  competențelor.  Se  dorește  punerea  în  evidență  a
noțiunilor  teoretice  și  a   deprinderilor  practice  de  lucru  dobândite  până  la
momentul respectiv.   Concursul este  organizat pe echipe formate din cinci
elevi din aceeaşi clasă (clasele IX-XII) - constă în două probe: 

 partea teoretică - un test grilă, adresat întregii  echipe, format din 10 itemi tip
alegere simplă,  fiecare răspuns corect  va fi  notat  cu un punct (durata de 10
minute) 

 partea practică -un exerciţiu de acordare a primului ajutor unui rănit, executat de
întreaga  echipă;  subiectul  va  fi  stabilit  prin  tragere  la  sorţi,  din  tematica
orientativă; timpul de executare a probei practice este de 10 minute. 
Notarea se va realiza astfel:

 la proba teoretică, se face prin notare de la 1 la 10, acordându-se câte un punct
pentru fiecare răspuns corect.Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc în
anexa 1.

 la proba practică, se face pornind de la nota de bază 10, din care vor fi scăzute
punctele de penalizare, conform anexei 2.

Punctajul final va fi constitui din însumarea punctajului obţinut la cele două probe.
Juriul va fi format din trei persoane.
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Responsabili:

 prof. Militaru Laura – e-mail: laura_militaru@yahoo.com , tel. 0740988569
 prof.Damaschin Dorina – e-mail: damaschin.dorina@yahoo.com, tel. 

0724592111 

6. În  vederea  înscrierii  la  această  manifestare,  vă  rugăm  să  completaţi  FIŞA DE
ÎNSCRIERE ataşată şi să o trimiteţi până la data de 06 aprilie 2017 . 
7. Pentru fiecare dintre cele trei secţiuni se acordă premii (se vor acorda un premiu
I,  un  premiu  II,  un  premiu  III  si  doua  menţiuni,  pentru  fiecare  secţiune).  Toţi
participanţii  vor  primi  diplome  de  participare în  care  vor  fi  specificate  numele
elevilor, instituţia şi coordonatorul.
8. Data şi  locul  desfăşurării:  07 aprilie 2017, Liceul  Teoretic  Ion Cantacuzino
Piteşti
9. Program de desfăşurare:
Vineri 07 aprilie 2017- orele 1400 - 1800

Din comisiile de evaluare, la toate fazele concursului, nu pot face parte cadrele
didactice care au elevi sau rude în concurs. 
10. Se vor  acorda  premii  şi  menţiuni  pentru  fiecare  secţiune,  în  conformitate  cu
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu OM Nr.
3035/10.01.2012, art.17 (3). 
11. Componenţa comisiilor va fi hotărâtă de organizatorii concursului. 
12. Instrucţiunile  de  participare,  invitaţiile,  regulamentul  concursului  şi  criteriile  de
evaluare vor fi  trimise fiecărei instituţii  de învăţământ participante până la  06 aprilie
2017.
   Menţiune:  Actualului  regulament  i  se  pot  aduce  modificări  pentru   eventuale
îmbunătăţiri  în  organizarea  concursului.  Organizatorii  au  obligaţia  să  anunţe  public
modificările în timp util.

Nu se percepe taxa de participare!

mailto:damaschin.dorina@yahoo.com
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Fişă de înscriere 

CONCURS   INTERJUDEŢEAN  ,,ASISTENȚA MEDICALĂ - PRIORITATE PENTRU
COMUNITATE”

care se va desfăşura în data 07 aprilie 2017

Nr.crt. Nume şi 
prenume 
elev/echipaj 

Secţiunea 
la care se 
înscrie

Şcoala de 
provenienţă

Nume şi 
prenume 
profesor 
coordonator 

Adresa şi nr
de telefon 
prof 
indrumator

Email prof 
indrumator

Înscrierea elevilor în concurs se realizează în perioada 15 martie - 06 aprilie 2017 prin 
trimiterea fisei de înscriere la adresele: laura_militaru@yahoo.com 
damaschin.dorina@yahoo.com

                          

mailto:laura_militaru@yahoo.com


                                                                                          
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

LICEUL TEORETIC,,ION CANTACUZINO”
Anexa 1                          

Tematica orientativă

 Proba teoretică

1. Mişcarea de Cruce Roşie şi Semilună Roşie- istoric.
2. Principiile fundamentale ale Crucii Roşii.
3. Crucea Roşie Română – istoric.
4. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.
5. Droguri – noţiuni generale. Consecinţele consumului de droguri.
6. Principile generale în acordarea primului ajutor.
7. Măsuri de autoprotecţie în acordarea primului ajutor.
8. Tehnica resuscitării cardio-respiratorii.
9. Tipuri de bandaje.
10. Hemoragia. Hemostaza.
11. Fracturi, luxaţii, entorse.
12. Arsuri. Electrocutarea.

Proba practică

1. Resuscitarea cardiacă şi respiratorie.
2. Primul ajutor în starea de inconştienţă.
3. Primul ajutor în sufocare. Blocarea căilor respiratorii.
4. Primul ajutor în plăgi.
5. Hemoragia. Tehnica hemostazei.
6. Primul ajutor în luxaţii şi în entorse.
7. Primul ajutor în caz de fracturi.
8. Primul ajutor în arsuri.
9. Primul ajutor în caz de electrocutare.
10. Primul ajutor psihologic.

Bibliografie

1. Manual de prim ajutor, Editura Litera, Bucuresti
2. Manualul European de prim ajutor

Anexa 2
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Echipa:..............................................................................................................................
Șef
echipaj...........................................................................................................................

Manevre evaluate Punctaj
standard

Punctaj acordat Observaţii

Stabilirea  diagnosticului  şi  a
gravităţii cazului
Cotrolul  funcţiilor  vitale:
conştienţă,  respiraţie,
circulaţie.  Evaluarea general
a accidentatului.
Comunicarea  rezultatului
evaluării şefului de echipă
Anunţarea ambulanţei şi altor
servicii după caz
Manevre  de  acordare  a
primului ajutor
Aşezarea  victimei  în  poziţie
specifică
Transport
Supravegherea  continuă  a
funcţiilor  vitale:  conștienţă,
puls, respiraţie
Asigurarea  suportului
psihologic
Total


