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REGULAMENT DE ORGANIZARE A 

CONCURSULUI Situații de urgență-educație și prevenire 

Ediţia I 

2021 - 2022 
 
 
 

Concursul ”Situații de urgență-educație și prevenire” se adresează elevilor ciclul  liceal, 

profesional din județ. 

Înscrierea la concurs a elevilor se face numai de către cadrul didactic coordonator care 

răspunde de îndeplinirea condițiilor de participare. 

 

SECȚIUNEA  I - Situații de urgență-educație și prevenire – concurs care are ca scop 

realizarea unui logo pentru marcarea a 89 de ani de la  înființarea Protecției Civile din România. 

Concursul se va organiza și derula prin intermediul Liceului Tehnologic Nr.2 Tg.Jiu cu 

sprijinul partenerului I.S.U. Gorj. 

Condiții de participare: 

* un elev poate participa la CONCURS cu un singur Logo care să marcheze și să exprime 

grafic tema concursului - aniversarea a 89 de ani de la înființarea Protecției Civile din 

România; 

*logo-ul trebuie să aparțină exclusiv participantului care îl trimite, să fie realizat  în totalitate 

de acesta; 

* logo-ul va consta în principal într-un simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de semne 

grafice și trebuie să nu conțină injurii, materiale defăimătoare, xenofobe, să nu aibă caracter 

ofensator, abuziv, să nu conțină drepturi ale unor terțe părți. 

 În vederea participării la concurs, participanții trebuie să se înscriere prin completarea 

corectă a Formularului de înscriere și trimiterea unui email la adresele mireluta71@yahoo.com, 

mimm_79@yahoo.com cu mențiunea pentru concurs Situații de urgență-educație și prevenire. 

 Un cadru didactic poate coordona  un singur elev. 

 Formularul de înscriere la concurs se va găsi pe site-ul liceului și va putea fi descărcat în 

vederea completării, semnării și trimiterii. Participanții nu au dreptul să modifice formularul de 

înscriere, ci doar să îl completeze în mod corespunzător cu datele menționate. 

 

SECȚIUNEA A II-A Protecția Civilă Din România - Concurs cu participare directă/online. 

Participarea la concurs se va face individual pe platforma MEET, în data de 28 februarie 2022. 

Fiecare elev participant la concursul online va completa Formularul de înscriere și îl va trimite la 

adresele de e-mail mireluta71@yahoo.com, mimm_79@yahoo.com cu mențiunea pentru concurs 

Situații de urgență-educație și prevenire. 

 Un cadru didactic poate coordona  un singur elev. 

 Formularul de înscriere la concurs se va găsi pe site-ul  liceului și va putea fi descărcat în 

vederea completării, semnării și trimiterii. Participanții nu au dreptul să modifice formularul de 

înscriere, ci doar să îl completeze în mod corespunzător cu datele menționate. 

 Bibliografia pentru concurs va fi postată pe site-ul liceului. 

Organizarea și desfăşurarea concursului: 

Etapa de înscriere pentru concurs(ambele secțiuni): 01 februarie – 21 februarie 2022   

Etapa de jurizare a lucrărilor pentru secțiunea I: 22 - 25 februarie 2022 

Etapa de acordare a premiilor şi expediere a diplomelor(on-line): 01-20 martie 2022. 

Organizatorii desemnează juriul.  

Se vor acorda premiile I, II, III, o mențiune pentru fiecare secţiune și diplome de participare. 

Diplomele vor fi expediate prin poșta electronică(on-line). 

Concursul este gratuit. 

Nu se admit contestații. 
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Anexă Regulament concurs  Situații de urgență-educație și prevenire 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

CONCURS  Situații de urgență-educație și prevenire 

Participare indirectă 

 
Ediția I 

2021-2022 

 

Numele îndrumătorului……………………………………………………………………………… 

Prenumele îndrumătorului…………………………………………………………………………… 

Specialitatea………………………………………………………………………………………… 

Unitatea de învățământ……………………………………………………………………………… 

Adresa e-mail profesor îndrumător:………................................................................................... 

Telefon îndrumător………………………………………………………………………………… 

Adresa de g-mail elev: ……………………………………………… 

 

Elev participant: 

 

Nr.  

crt. 

Numele şi  prenumele  

elevului 

Clasa 

 

Secțiunea 

1    

 

 

                                                    

 

 

Semnătura cadrului didactic coordonator: 

 

 

 

 

 
 


