REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A CERCURILOR DE ELEVI
„PRIETENII POMPIERILOR” ŞI
„CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA”
(structură cadru)

În unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar se pot înfiinţa cercurile de elevi
„PRIETENII POMPIERILOR” și „ CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA”, care îşi desfăşoară activitatea
corespunzător prevederilor prezentului regulament şi în conformitate cu posibilităţile existente în
fiecare unitate şcolară.

Art. 1.
Scopul principal al cercurilor de elevi „PRIETENII POMPIERILOR” şi „CU VIAŢA MEA, APĂR
VIAŢA”
1.1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru pregătirea copiilor şi elevilor pentru formarea unui
comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă.
1.2. Desfăşurarea şi participarea la concursurile cu tematică de protecţie civilă „CU VIAŢA MEA,
APĂR VIAŢA” şi de prevenire şi stingere a incendiilor „PRIETENII POMPIERILOR”, în baza
regulamentelor de organizare şi desfăşurare, elaborate, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 2
Principalele activităţi ale cercurilor de elevi „PRIETENII POMPIERILOR” și „CU VIAŢA MEA,
APĂR VIAŢA”.
2.1.
Activităţile din cadrul cercurilor „PRIETENII POMPIERILOR” ŞI „CU VIAŢA MEA, APĂR
VIAŢA” se desfăşoară sub îndrumarea conducerii unităţilor de învăţământ în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş, în
conformitate cu calendarul activităţilor şi al evenimentelor importante şi cu planul anual al activităţilor
specifice din fiecare unitate de învăţământ.
2.2. Baza materială ce va fi folosită: sala de sport, echipament tip sport, fanioane, targă, mască de
gaze, etc.
2.3. Programul (se stabileşte de către conducătorii cercului împreună cu membrii).

Art. 3
3.1. Cercurile de elevi „PRIETENII POMPIERILOR” ŞI „CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA” sunt
organizate şi funcţionează în baza Protocolului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior
(MAI nr. 62170 din 16.07.2013 şi MEN nr. 9647 din 08.07.2013) şi a Ordinului MEN nr. 3825 din
03.06.2013 Anexa 2 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „PRIETENII
POMPIERILOR” ŞI „CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA”.
3.2 Pot fi membri ai cerculuide elevi „PRIETENII POMPIERILOR” elevii de gimnaziu iar ai cercului
de elevi „CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA” elevii de gimnaziu şi liceu.
3.3. Calitatea de membru al cercurilor se obţine prin semnarea unei adeziuni, care se aprobă în mod
individual de către conducerea cercului.
3.4 Cercurile de elevi sunt conduse de un comitet de conducere constituit din preşedinte,
vicepreşedinte şi doi reprezentanţi ai elevilor din unitatea de învăţământ.
3.5. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt cadre didactice, care acceptă această funcţie, urmând să fie
nominalizaţi de conducerea unităţii şcolare.
3.6. Cercurile de elevi poartă numele unităţii de învăţământ în care funcţionează.
3.7. Cercurile organizează şedinte semestriale sau ori de câte ori este necesar. Prima şedinţă se
planifică la începutul anului şcolar, şedinţă în care se supune aprobării Planul Anual al cercului din
şcoală.
3.8. La sfârşitul fiecărui an şcolar, va avea loc o şedinţă care va dezbate raportul de activitate. Cu
această ocazie, pot fi oferite diplome membrilor cercului care s-au evidenţiat .

Art. 4
4.1 Drepturile membrilor
4.1.1. să îşi exprime opinia
4.1.2 să aleagă şi să fie aleşi
4.1.3. să fie informaţi
4.1.4. să fie consultaţi în toate problemele legate de activitatea desfăşurată de cerc
4.2. Obligaţiile membrilor cercurilor
4.2.1. să cunoască prevederile regulamentului.
4.2.2. să participe la activităţile organizate şi la concursurile tematice
4.2.3. să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Anexa 1
Adeziune
CERCUL DE ELEVI PRIETENII POMPIERILOR/CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA
Unitatea de învăţământ__________

Anexa 1

ADEZIUNE
Subsemnatul(a) _____________________ născut(ă) la data de _________ domiciliat (ă) în
_______________ str. ____________________ Nr. ___ Bl. ____ ap._____ telefon _____________
solicit să devin membru(ă) a Cercului de elevi PRIETENII POMPIERILOR/CU VIAŢA MEA, APĂR
VIAŢA din ____________________________ (unitatea de învăţământ)
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al cercului de elevi
PRIETENII POMPIERILOR/CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA cu care sunt de acord şi ale cărui
prevederi le voi sprijini în activitatea practică. Consimt să îndeplinesc cu responsabilitate sarcinile ce
îmi vor fi repartizate.
Data _________ Semnătura _______
Preşedintele Cercului ( semnătura)

Anexa 2

Tabel nominal cu compunerea Comitetului de conducere şi cu elevii membrii ai Cercurilor
PRIETENII POMPIERILOR/CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA din ( unitatea de învăţământ)
______________________________
Din anul de învăţământ _______________

Nr.
crt

1
2
3
...
.....
......

Numele şi prenumele

Funcţia şi
specialitatea în
instituţia de
învăţământ / ptr.
elevi - clasa
Director/profesor
Profesor de .....
Elev (ă) clasa a ...

Funcţia în cadrul
cercului

Preşedinte
Vicepreşedinte
Membru

Telefon/observaţii

