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Anexa nr. 8  

Proba eliminatorie „Deplasare în subsol întunecat” 

I. Descrierea probei: 
Proba constă în parcurgerea unui traseu cu lungimea de 15 metri și lățimea 

cuprinsă între 2 – 2.5 metri, amenajat în subsolul întunecat la unei clădiri. Intrarea și 
ieșirea din subsol nu se situează pe aceeași parte. 

Candidatul parcurge traseul echipat cu aparatul de respirat cu aer comprimat având 
vizorul obturat. 

Pe parcursul traseului se amplasează 4 obiecte pe care candidații trebuie să le 
găsească și să le identifice.  

Candidatul este condus la linia de start de 2 membri ai comisiei și este așteptat la 
linia de sosire de alți 2 membri. 

La semnalul „START” concurentul începe deplasarea pe traseul stabilit, încercând 
să găsească și să identifice cât mai multe dintre cele 4 obiecte dispuse aleatoriu pe 
traseu şi să ajungă la linia de sosire în timpul alocat probei. 

Candidatul este anunțat de membrii comisiei atunci când ajunge la linia de sosire. 
Cronometrul se oprește la atingerea liniei de sosire de către candidat. 
La finalul probei candidatul comunică membrilor subcomisiei de concurs 

denumirea obiectelor identificate și poziția aproximativă a acestora.  
Atât membrii subcomisiei de la linia de sosire cât și cei de la linia de start urmăresc 

de la distanță evoluția candidatului. În acest sens, membrii subcomisiei pot instala sau 
folosi surse de lumină având însă în vedere să se asigure un grad cât mai scăzut de 
iluminare. 

Candidații se separă astfel încât cei care au susținut proba să nu se întâlnească cu 
cei care urmează să susțină proba. 

II. Echipamentul necesar parcurgerii probei: 
Pentru parcurgerea probei concurenţii se vor echipa cu: costum de protecţie pentru 

pompieri, cască, brâu pompier (centură de siguranță), aparat de respirat cu aer 
comprimat. 

III. Situații care conduc la eliminarea din concurs a candidatului: 
- depășește timpul maxim prevăzut de barem pentru executarea probei; 
- refuză purtarea în totalitate a echipamentului de protecție; 
- pe timpul probei solicită sau își scoate din proprie inițiativă masca facială 

de la aparatul cu aer comprimat; 
- revine la start și iese din traseu, depășind cu ambele picioare linia de start. 

IV. Evaluarea probei: 
Pentru a fi declarat„ADMIS”, candidatul trebuie să identifice minimum 2 obiecte 

și să obțină un timp final de maximum 3 minute.  
Pentru fiecare obiect neidentificat candidatul este penalizat cu câte 20 de secunde. 

Timpul final se calculează adăugând la timpul obținut valoarea penalizărilor. 


