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Etapa naţională a cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor” – 2014 
 

 
 

În perioada 2-4 iulie, pe Stadionul Municipal din Râmnicu Vâlcea va avea loc concursul 
„Prietenii Pompierilor" – faza naţională, iar festivitatea de deschidere, ce a avut loc miercuri, 2 iulie, a 
fost una de excepţie. Manifestarea a început cu intonarea imnului național de către Famfara Palatului 
Copiilor din Râmnicu Vâlcea, iar mai apoi oficialitățile județene, alături de conducerea IGSU și 
reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului au urat ,,Bun venit !'' 
tuturor celor 17 echipe participante și susținătorilor acestora. 
            Festivitatea s-a încheiat cu un marş, pe acrodurile fanfarei, al echipajele participante, marş ce a 
avut loc pe traseul Bulevardul Calea lui Traian – strada Știrbei Vodă – Stadionul Municipal Râmnicu 
Vâlcea. 
            Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor" se organizează, pe 
etape, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare 
judeţene, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratelor pentru situaţii 
de urgenţă judeţene / municipiul Bucureşti, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale. 
          Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „Prietenii Pompierilor" participă la concurs cu un echipaj 
format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs sunt constituite 
din băieţi (mixte) sau din fete. Vârsta minimă a elevilor este de 10 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi 
până la data desfăşurării concursului. 
          Constituirea echipajului se face prin selecţionarea elevilor care sunt membrii ai aceluiaşi cerc. 
Echipajul este însoţit la locurile de desfăşurare a concursului de conducătorul –cadru didactic al 
cercului. 
           Probele de concurs sunt : „Pista de îndemânare peste obstacole" şi „Ştafeta de 400 m cu 
obstacole". La acest campionat participă 17 echipaje din judeţele: Bihor (Școala Gimnazială Lucian 
Blaga - Satu Mare; Colegiul Național Camil Vulcan - Beiuș), Bistriţa Năsăud (Școala Generală 
Grigore Herineanu - Galații Bistriței; Școala Gimnazială nr. 1- Bistrița), Botoşani (Liceul cu program 
sportiv -Botoșani cu două echipaje), Braşov (Școala Gimnazială nr. 30 ), Hunedoara (Școala 
Gimnazială Vețel), Neamţ (Școala Gimnazială Profesor Gheorghe Dumitreasa - Girov ), Satu Mare 
(Școala Gimnazială Lucian Blaga - Satu Mare, Palatul Copiilor - Satu Mare cu două echipaje), Sibiu 
(Colegiul Național Octavian Goga – Sibiu cu două echipaje), Vâlcea (Liceul Teoretic Brezoi cu două 
echipaje) și Vrancea (Școala Gimnazială Ioan Câmpineanu - Câmpineanca). 
          Întrecerile se vor desfăşura în zilele de 3 şi 4 iulie, între orele 09.30 - 13.30, iar festivitatea de 
premiere va avea loc în după amiaza ultimei zile de concurs. 
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