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ANUNŢ DE SELECŢIE 

 PARTICIPANŢI PENTRU PROIECTUL  

„AJUTĂ O VIAŢĂ!” 

 

 
 Ministerul Tineretului şi Sportului prin  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova, 

organizează în perioada noiembrie – decembrie 2021, cursul de „Prim ajutor”.  

Cursul face parte din proiectul „Ajută o viaţă!” și se adresează tinerilor, membrilor/voluntarilor 

ONGT-urilor dar şi elevilor/studenţilor unităților de învățământ prahovene. 

 

Scopul proiectului: Însuşirea cunoştinţelor de bază cu privire la primul ajutor. 

 

Dosarul de participare se va depune până în data de 10 noiembrie 2021, orele 12:00, la Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova, strada Pielari, nr. 5, Ploieşti sau în format electronic pe 

adresa de e-mail djst.prahova@yahoo.com   şi va conţine următoarele documente: 

- Formularul de înscriere (conform anexei 1)  

- Declarație de consimtământ 

- Copie CI 

 

 

Cerinţele specifice de selecție: 

- vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani; 

- domiciliul în județul Prahova; 

- să nu fie absolvent/ă de niciun curs de formare cu aceeaşi tematică 

- să nu fi intrat în contact în ultimele 14 zile cu nicio persoană infectată cu virusul Covid-19. 

- Să aibe certificat verde/test antigen sau test PCR. (conform H.G. 1092/2021 privind prelungirea 

stării de alertă și cu noile restricții). 

 

Selecţia se va face în ordinea înscrierilor, după principiul „primul venit, primul servit”. Locuri 

disponibile: 20. 

 

Tinerii selectați vor fi anunțati pe e-mail, în data de 11 noiembrie 2021, până la orele 12:00. 

 

Certificarea cursului: Tinerii vor primi certificate de absolvire atestat la nivel european şi o 

legitimaţie care atestă capacitatea de a acorda primul ajutor de bază de la Crucea Roşie Prahova  prin 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova. 

 

Desfășurarea/locaţia cursului:  Data și locația cursului o să vi le comunicăm ulterior. 

 

Detaliile  finale ale programului vor  fi comunicate participanţilor în timp util. 

 

Director executiv, 

Prof. Nicolescu Laurenţiu-Virgil  
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