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Modulul І: Legislația națională privind gestionarea riscului de inundații. Cerințe 

legislative privind combaterea riscului de dezastre naturale și gestionarea riscului 

în școli. Abordare unitară a UE, destinată reducerii efectelor negative potențiale 

ale inundațiilor. Bune practici din statele membre ale UE. 

Legislația națională. Legea privind apele. Protecția împotriva efectelor dăunătoare 

ale apelor. 

Include: protecția împotriva inundațiilor; protecția împotriva fenomenelor legate de 

formarea gheții; protejarea albiilor și a malurilor râurilor împotriva eroziunii; 

protecția malurilor împotriva influenței valurilor; protecția împotriva creșterii sau 

scăderii drastice a pânzei freatice; protecția bazinelor hidrografice împotriva eroziunii 

malurilor; protecția împotriva deversărilor accidentale de ape subterane; protecția 

împotriva inundațiilor provocate de mare în zonele de coastă. 

 

Evaluare preliminară a riscului de inundații: 

Pentru gestionarea hidrografică în fiecare regiune se realizează o evaluare preliminară 

a riscului de inundații. Aceasta evaluare include: hărți de gestionare hidrografică ale 

regiunilor, ce indică topografia și destinația terenurilor, inclusiv limitele bazinelor și 

a sub-bazinelor fluviale; regiuni de coastă – acolo unde este cazul; descrierea 

inundațiilor care au avut loc în perioadele precedente cu efecte negative importante 

asupra sănătății oamenilor, mediului înconjurător, patrimoniului cultural, 

infrastructurii și a activităților economice, pentru care există previziuni că se vor 

repeta în viitor; scara inundațiilor, răspândirea acestora și evaluarea efectelor 

negative ale acestora; evaluarea efectelor negative ale posibilelor inundații asupra 

sănătății oamenilor, mediului înconjurător, patrimoniului cultural, infrastructurii și a 

activităților economice. 

 

Hărți ale regiunilor amenințate de inundații și hărți ale zonelor cu risc de inundații: 

Pentru fiecare regiune cu gestionare hidrografică sunt elaborate: hărți ale regiunilor 

amenințate de inundații și hărți ale zonelor cu risc de inundații, ce cuprind zone care 

pot fi inundate în următoarele cazuri: 1. inundații cu probabilitate scăzută de apariție; 

2. inundații cu probabilitate medie de apariție, pentru care perioada probabilă de 

repetiție este mai mare sau egală cu 100 de ani; 3. inundații cu probabilitate mare de 

apariție, pentru care  perioada probabilă de repetiție este mai mare sau egală cu 20 

de ani.  

 

Planuri privind gestionarea riscului de inundații: 



Luând în considerare hărțile care cuprind regiunile cu risc mare de inundații și a celor 

cu risc mediu de inundații, sunt elaborate planuri de gestionare a riscului. Planurile 

de gestionare a riscului de inundații conțin: concluziile evaluării preliminare a riscului 

de inundații, hărțile regiunilor unde sunt previzionate inundații și hărțile zonelor cu 

risc de inundații, descrierea obiectivelor gestionării riscului de inundații, măsurile 

privind atingerea obiectivelor referitoare la gestionarea riscului de inundații și 

evaluarea impactului asupra mediului înconjurător; protejarea apelor în caz de avarii 

industriale majore.  

 

Legea privind protecția împotriva dezastrelor.  

Definiție pentru dezastru natural (calamitate): Dezastrul natural este o perturbare 

semnificativă a funcționării normale a societății, cauzată de un fenomen natural și/sau 

activitate umană, ce duce la consecințe negative pentru viața și sănătatea populației, 

patrimoniului, economiei și a mediului înconjurător, a cărui prevenire și control 

depășește capacitatea sistemului de reacție și protecție a populației în mod normal.

  

 

Principiile de bază ale protecției împotriva dezastrelor: 

- dreptul la protecție pentru fiecare persoană; întâietatea salvării vieții omenești în 

fața altor activități privind protecția bunurilor; transparența în informarea publicului 

cu privire la riscurile în caz de dezastre și cu privire la acțiunile autorităților executive 

privind protecția în caz de dezastre; prioritatea măsurilor de prevenție în asigurarea 

protecției; responsabilitate în efectuarea măsurilor de protecție; furnizarea în etape a 

forțelor și resurselor de protecție. 

 

Formațiuni voluntare: 

Voluntar este o persoană care participă la un grup de voluntariat pentru prevenirea sau 

controlul dezastrelor naturale, incendiilor sau a situațiilor de urgență, precum și pentru 

eliminarea consecințelor acestora. Voluntarul poate să fie orice persoană fizică aptă, 

care a împlinit 18 ani,  este sănătoasă clinic, nu suferă de boli psihice și nu a fost 

condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu premeditare de ordin general, în afara 

cazurilor în care a fost reabilitată. Persoana poate dobândi statutul de voluntar 

indiferent de forma de angajare existentă. Drepturile și obligațiile voluntarilor sunt 

stabilite prin Legea privind protecția împotriva dezastrelor naturale și avariilor și prin 

contractul încheiat cu fiecare voluntar în vederea participării la un grup de voluntari. 

O persoană ce a împlinit 16 ani, dar încă nu are împliniți 18 ani, poate fi instruită pentru 

voluntariat, fără însă a putea să execute sarcini concrete legate de prevenția sau 

controlul asupra dezastrelor, incendiilor sau al situațiilor de urgență precum și pentru 

eliminarea consecințelor acestora.  

 



Schemă de informare a populației în caz de pericol de apariție sau în cazul 

inundației  

Pentru alertarea sau avertizarea simultană a unor grupuri de oameni cu privire la un 

dezastru natural iminent sau apărut deja se va emite un semnat de alertă. Informarea 

vocală, atașată semnalului, va include mesaje înregistrate în prealabil – unitare pentru 

întregul teritoriu al țării – despre tipul de pericol și mesaje ulterioare pentru fiecare 

situație în parte. Mesajele înregistrate în prealabil se vor difuza de mai multe ori. 

Se va difuza un semnal național care va pune capăt stării de alertă. După difuzarea 

semnalului acustic se va difuza în mod repetat informația vocală cu un mesaj de tipul: 

"Atenție! Atenție! Atenție! Sfârșitul alertei! Sfârșitul alertei! Sfârșitul alertei!". În caz 

de nevoie, se vor difuza și informații suplimentare. 

 

Cerințe legislative în vederea prevenirii riscului de dezastre naturale și gestionarea 

riscului în școli: 

Reguli standard în educație privind instruirea pentru protecție în caz de dezastre 

și acordarea de prim ajutor în învățământul școlar și preșcolar: 

Ordonanța privind instruirea civică, sanitară, ecologică și interculturală, în cadrul 

orelor de dirigenție, în vederea dobândirii competențelor în domeniul protecției 

populației în caz de dezastre naturale și avarii și acordarea de prim ajutor cu stabilirea 

unui orar anual minim în cursurile fiecărui domeniu tematic. 

 

Cerințe privind instruirea în domeniul protecției în caz de dezastre în sistemul 

preșcolar și școlar, aprobat de Ministrul Educației și Științelor, după consultarea cu 

Ministrul Afacerilor Interne: 

Cerințe – cadru privind rezultatele cursurilor de instruire în domeniul protecției 

populației în caz de dezastre și avarii și al acordării de prim ajutor: să poată face 

diferență între comportament de risc și unul fără risc cu privire la activități și 

responsabilități noi, legate de dezvoltare și creșterea individului; să poată prevedea 

consecințele acțiunilor proprii și ale celorlalți cu privire la măsurile de siguranță; să 

demonstreze abilități de susținere a unui comportament sigur și rezistență la presiune; 

să arate cunoștințe și abilități pentru acordarea primului ajutor în stare de șoc 

traumatic, hemoragie puternică, înec, intoxicație, arsură, fractură de membru; să 

demonstreze atitudine responsabilă și abilități de analiză a factorilor ce duc la 

accidente; să demonstreze cunoștințe de acordare a primului ajutor în caz de înec, la 

transportarea victimelor; să fie capabil să ofere prim ajutor în caz de accidentare; 

responsabilitate față de siguranța proprie și a celorlalți. 

 

Demers unitar al UE, destinat reducerii consecințelor potențiale nefavorabile de 

pe urma inundațiilor. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea 

riscului de inundații, care este transpusă în legislația națională prin Legea apelor: 



Directiva 2007/60/CE, cunoscută și ca Directiva inundațiilor, solicită de la statele 

membre să facă o evaluare dacă toate sursele de apă, situate pe linia de coastă sunt 

expuse riscului de inundații, să cartografieze regiunile de risc potențial, activele și 

oamenii amenințați, în vederea luării unor măsuri adecvate, de coordonare și de 

reducere a riscului, să intensifice, să sprijine dreptul comunităților de acces la 

informație și participarea la procesul de planificare.  

 

Elaborarea unui plan de management al riscului de inundații, ce conține măsuri  de 

diminuare a consecințelor potențiale nefavorabile de pe urma inundaților, ce 

trebuie planificate în cadrul unui ciclu de 6 ani: 

Pentru zonele expuse la un potențial risc de inundații sau probabilitate pentru un 

potențial risc major de inundații, sunt elaborate unele planuri de management al 

riscului, care abordează toate aspectele gestionării riscului de inundații la nivelul 

bazinului hidrografic fluvial, concentrându-se asupra prevenirii inundațiilor, apărarea 

populației, creșterea pregătirii pentru situații de inundații, inclusiv prognozarea 

inundațiilor, realizarea unor sisteme de avertizare timpurie.  

 

Bune practici în statele membre ale UE. 

Instrumente pentru ajutor financiar la nivel european: 

Fonduri structurale: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR/ERDF). 

Priorități.; Fondul European pentru Orientare și Garantare a Agriculturii 

(FEOGA/EAGGF). Priorități.; Instrumentul Financiar pentru Mediu – FIFE/LIFE. 

Priorități.; Fondul pentru Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE/EUSF); 

 

Raportul special № 25/2018 al Curții Europene de Conturi privind executarea 

Directivei CE privind inundațiile din 2007 și concluziile auditului: 

Curtea de Conturi a stabilit faptul că în general Directiva privind inundațiile a avut un 

impact pozitiv, mai ales cu privire la coordonarea între Comisie și statele membre și 

evaluarea riscului de inundații. Au fost semnalate și puncte slabe, dar și câteva practici 

bune. Cooperarea transfrontalieră însă, a inclus doar schimb de informații și nu a 

cuprins o planificare internațională comună cu privire la bazinele hidrografice fluviale. 

Pentru aceste state rămân provocări majore pentru viitor, în ceea ce privește 

gestionarea riscului de inundații, ca urmare a schimbărilor climatice, măsurile de 

protecție împotriva inundațiilor și planificarea teritorială. 

 
Desfășurarea cursului de instruire practică privind părăsirea clădirilor cu risc de 
inundații în caz de calamitate:  
1. Familiarizarea cu planul de evacuare al clădirii – marcaje, schemă de traseu, 
indicatoare, marcaje pentru ieșire de urgență din clădire. 
2. Căi de evacuare în afara clădirii. 
3. Activități ale personalului didactic și ale elevilor în timpul evacuării și după evacuare.  



4. Desfășurarea activităților de instruire a comunității școlare privind acțiunile de 

evacuare – instructaj.  

5. Simulări de evacuare.  

6. Evaluarea simulărilor de evacuare desfășurate. Puncte slabe și necesitatea efectuării 

măsurilor corective. 

 

Modulul II: Inundații. Clasificare. Criterii de evaluare ale extinderii inundației. 

Cursul de scurgere al apelor din țară și împărțirea teritoriului în bazine hidrografice. 

Risc potențial de inundații pe teritoriul statului conform împărțirii regionale 

Inundația:  

Inundația reprezintă o revărsare temporară a apelor pe o suprafață importantă de uscat 

ca urmare a acțiunii fenomenelor naturale sau a distrugerii unei infrastructuri 

hidrotehnice.  

Inundațiile sunt printre cele mai des întâlnite și cele mai devastatoare dezastre 

naturale pe care le cunoaște omenirea. Sunt cauzate de creșterea exponențială a 

debitului râurilor și a fluviilor în urma cauzelor naturale sau a celor create de om. 

Dinamica inundației depinde de relieful terenului. În zonele de câmpie suprafața este 

acoperită de ape cu o adâncime relativ mică și viteză scăzută de înaintare, iar acest 

proces poate dura săptămâni. În zonele de deal și de munte inundația poate apărea în 

câteva minute după o ploaie torențială.  

 

Ciclul apei:  

Atunci când apa ajunge suprafața pământului, o parte din aceasta se evaporă, alta 

parte intră în pânza freatică, iar restul se scurge pe suprafața uscatului. Tipul de sol 

influențează comportamentul apei. În zonele urbanizate diferitele suprafețe au o 

acoperire diferită în funcție de destinația acestora.   

Atunci când apele pluviale curgătoare ajung în păraie și râuri și cantitatea acestora 

depășește capacitatea canalelor naturale sau artificiale, apa se revarsă pe zona 

malurilor și suprafețele adiacente, cu o altitudine mică. Apare inundația fluvială. 

Natura solului are o influență directă asupra comportamentului apei. Când apele 

pluviale ajung pe un teren impermeabil, se observă o creștere bruscă a cantității de 

apă curgătoare, în timp ce cantitatea de apă absorbită este mai mică.  

 

Tipuri de inundații în funcție de cauzele apariției și natura manifestării: 

Topirea de primăvara a stratului de zăpadă: 

În timpul primăverii apa ce provine de la topirea zăpezii nu este absorbită de sol, 

datorită înghețării acestuia, și începe să se scurgă la suprafață. 

Ploi de primăvară: 

În timpul primăverii apa nu reușește să fie absorbită de sol, din cauza suprasaturării 

acestuia și prin urmare începe să se scurgă pe suprafață. În cazul existenței unor soluri 



suprasaturate și a depășirii capacităților sistemelor de canalizare, ploile torențiale de 

primăvară pot cauza revărsarea bazinelor de acumulare și apariția unor inundații de 

proporții.  

Apariția podurilor de gheață: 

Stratul de gheață ce acoperă râurile și păraiele pe timp de iarnă începe să se topească 

și migrează în aval, iar bucățile de gheață pot bloca cursul, moment în care se creează 

iazuri și baraje care pot cauza inundații.  

Revărsarea apelor pluviale pe soluri impermeabile: 

Atunci când apa pluvială ajunge pe soluri impermeabile sau pe terenuri care sunt 

puternic compactate și îndesate de seceta de vară, aceasta are tendința de a se scurge 

pe suprafață. În cazul în care intensitatea precipitațiilor depășește ritmul de evaporare 

a apei și de pătrundere în sol, începe procesul de scurgere de suprafață a apei.  

Situații de urgență privind elementele de infrastructură hidrotehnică: 

Revărsarea apelor prin peretele digului poate duce la distrugerea parțială sau totală, 

în cazul unui flux de lungă durată. Este cauzată de următoarele motive: 

- Debit redus al deversorului ca urmare a răspândirii vegetației, secțiune 

transversală necurățată și deteriorare a stratului izolator; 

- Tasarea digului în partea superioară a peretelui fără a se întreprinde măsuri de 

restabilire a nivelului de proiect; 

- Conductibilitate redusă a deversoarelor principale datorita unor unități 

structurale defecte în cadrul facilităților complementare; 

- Volum insuficient al cuvetei lacului de acumulare. 

Alunecări bruște de teren și mase stâncoase:  

Alunecarea este un proces prin care se rup părți ale maselor stâncoase sau de pământ 

sub acțiunea propriei greutăți. Astfel se pot crea grohotișuri și surpări. Alunecarea este 

posibilă atunci când există o pantă și o bază  de 

stâncă sau de sol alunecoasă. Masele ce sunt 

poziționate deasupra acestei baze se pot deplasa și 

surpa în jos, fără a-și modifica structura. 

 

Tipuri de inundații în funcție de creșterea  coloanei 

de apă. 

- Inundații, la care coloana de apă crește treptat. 

Particularități: 



Inundațiile în cazul cărora coloana de apă crește în mod uniform și lent, apar cu 

întârziere și pot fi prognozate ca urmare a informațiilor de la stațiile meteorologice. 

Prognozele meteorologilor sunt de scurtă durată (pentru o perioadă de la 6 ore până 

la 3 zile) și de lungă durată (pentru o perioadă de 

până la 7 zile). Cele de lungă durată fac posibil să 

se ia măsuri în timp util pentru diminuarea 

pagubelor și creează condițiile pentru desfășurarea 

operațiunilor de salvare în zonele afectate de 

inundații. 

 

Viituri. Particularități: 

Inundațiile în cazul cărora coloana de apă crește 

brusc, sunt denumite și ”viituri”. Apar fără avertisment, în mai puțin de 6 ore de la 

apariția fenomenelor generatoare ale acestora. Se manifestă sub forma unei uriașe 

mase de apă, care se deplasează cu o viteză mare și mătură totul în drum. Este greu ca 

oamenii și bunurile acestora să fie apărate de pericolul iminent de apele adânci și 

rapide. Viiturile sunt cauzate de precipitații abundente, care cad pe un teren cu soluri 

prea compactate sau suprasaturate de apă.   

 

Tipuri de inundații în funcție de modalitatea de apariție:  

а/ naturale (80%) – revărsări ale râurilor sau fluviilor, inundații de pe urma 

precipitațiilor torențiale, inundații de coastă, 

inundații cauzate de obstrucții de gheață, scurgeri de 

noroi, evantaie aluviale, revărsări ale râurilor sau 

fluviilor se pot observa atunci când râurile sau fluviile 

ies din albii și apele mari se revarsă în albiile majore și 

zonele inundabile. Cauza pentru aceasta acțiune este 

creșterea puternică a debitului cursului de apă, dar și 

reducerea debitului cursului de apă ca urmare a 

obstrucționării cu trunchiuri, depuneri de sedimente, resturi, aglomerări sau din cauza 

acțiunii vântului. 



- Torentul reprezintă un flux de apă, care se 

formează temporar în albia râurilor montane și 

în defileuri cu o pantă accentuată a fundului și 

a malurilor, unde în cazul ploilor torențiale 

volumul mare de apă este capabil să creeze un 

val mareic cu o viteză mare. Apele poartă cu ele 

nisip, pietriș, lemn sau alte obiecte. În funcție 

de viteză, odată pusă în mișcare, aceasta masă 

de apă este în stare să distrugă poduri, drumuri, 

clădiri, facilități, suprafețe arabile sau alte 

obstacole pe care le întâlnește. Adeseori se pierd și vieți omenești.  

- Inundația de coastă apare atunci când suprafață de uscat, situată la o altitudine joasă 

și în imediata vecinătate a unui bazin maritim, este inundată de apa mării. Apa mării 

poate inunda uscatul în câteva modalități: înghițire 

directă – unde nivelul mării este mai mare decât cota 

uscatului, iar valurile nu au creat o barieră naturală sub 

forma unui sistem de dune. 

- Inundații, cauzate de aglomerarea blocurilor de 

gheață – în zonele unde este posibil să se aglomereze 

cantitate mare de gheață sfărâmată. 

 

- Curenți de noroi: 

Procesele de defrișare și de acumulare a maselor 

de roci sedimentare de-a lungul albiei creează 

condiții prielnice pentru apariția curenților de 

noroi sau a evantaielor aluviale. 

Inundațiile cauzate de curenții de nori apar ca 

urmare a 

precipitațiilor ce 

au căzut pe 

terenuri defrișate, 

care nu pot 

menține scurgerea 

maselor de apă.  

 

- Evantaie aluviale  

Reprezintă sedimente din pământ, obținute prin eroziunea versanților montani și 

acumulate în văi sub forma unui evantai, care apar de obicei în zone montane uscate. 

 



Inundații, cauzate de activitatea umană – antropogene sau tehnogene. Inundații 

rezultate din avariile în facilitățile hidrotehnice sau inundații create de acțiuni 

deliberate (terorism):  

Reprezintă inundații provocate intenționat, ca urmarea unor acțiuni deliberate, 

îndreptate împotrivă securității satului. Cauzele posibile pentru apariția acestor tip de 

calamități pot fi acte de terorism, activitate subversivă, acte de crimă organizată, 

război etc. Obiectivele vizate de astfel de acte deliberate, cauzatoare de inundații pot 

fi facilități mari hidrotehnice, de pildă lacuri de acumulare, bazine de nivelare, 

rezervoare de mare capacitate, conducte magistrale sub presiune, canale mari pentru 

deviere etc.  

Cursul de apă – factorul de distrugere principal în cazul inundației: 

Parametri: Valoarea maximă a coloanei de apă în zona inundată; debitul maxim al 

cursului de apă în zona inundată; viteza cursului de apă; suprafața zonei inundate; 

durata de inundare a suprafețelor sub apă; temperatura apei în timpul inundației; 

condițiile meteo la începutul inundației; viteza de creștere a coloanei de apă. 

Parametri care caracterizează consecințele inundațiilor – numărul de persoane 

afectate; numărul localităților afectate; gradul de afectare a localităților: parțial 

inundate, complet inundate, aflate în zona inundabilă; numărul de elemente de 

infrastructură afectate; numărul gospodăriilor nelocuibile în urma inundației; 

terenurile arabile afectate; numărul animalelor domestice pierdute; parametrii 

generali ai pierderilor. 

Regiuni ale Bulgariei în funcție colectorii și de direcția cursului de apă a bazinului 

hidrografic aferent – cuprindere, amenințări: 

Bulgaria este o țară care este caracterizată printr-o diversitate deosebită a resurselor 

naturale. Iată de ce a se face o evaluare a riscului potențial de inundații, este necesar 

ca țara să fie împărțită în regiuni sau zone, caracterizate prin diferite particularități 

Experții în domeniul managementului resurselor de apă împart țara în 4 regiuni, ținând 

cont de direcția de scurgere a apelor din bazinul hidrografic respectiv. Cele patru 

regiuni ale administrării bazinelor în Bulgaria sunt: 

 

Regiunea colectoare spre Marea Egee de 
Vest 

Regiunea colectoare spre Marea Egee de Est 

 

 



Râurile principale în regiune sunt – Struma, 
Mesta, Dospat. Evaluarea riscului: 
Există risc pentru aproape toate tipurile de 
inundații – precipitații torențiale, avarii ale 
barajelor lacurilor de acumulare etc. 

Regiunea Mării Egee de est cuprinde bazinele 
hidrografice ale râurilor Maritsa, Arda și 
Tundzha (se pronunță Tungea – n. tr.). 
Evaluarea riscului: Există riscurile obișnuite de 
inundații. 

     
Regiunea colectare spre Marea Neagră 

 
Regiunea colectare spre Dunărea. 

 

  
Regiunea Mării Negre include toate râurile 
care formează cursurile sale în principal pe 
teritoriul bulgăresc și care se varsă în Marea 
Neagră. 
Evaluarea riscului:  
Este legat de fenomene tipice în zona de 
coastă, care ar putea să afecteze 
infrastructura, ca de exemplu furtuni, valuri 
mari la țărm etc. 

Cuprinde toate râurile ce se varsă în Dunăre 
pe teritoriul Bulgariei sau cele care pe 
teritoriul Serbiei. 
Evaluarea riscului.  
Bulgaria este supusa riscului de val mareic ce 
vine dinspre amonte. 

 

 

Impactul valului mareic asupra clădirilor. 

Parametrii ce determina  gradului de deteriorare al clădirilor: - crăpături – verticale, 

orizontale și în zig-zag; înclinare sau 

torsiune; apariția deschiderilor, 

fărâmițare; umidificare. 

 

Deformarea pereților în cazul 

inundației – fărâmițare. Deformarea podelelor și a 

tavanelor încăperilor  



 

  

Gradul de deteriorare a clădirii depinde de: adâncimea și viteza apei; durata 

inundației; încărcarea cu resturi și mâl; localizarea clădirii și orientarea acesteia față 

de cursul apei; distanța între clădiri – influențează viteza de propagare a apei în spațiul 

între clădiri; materialele utilizate la construcția clădirii. 

 

Tipuri de pericol pentru oamenii și bunurile acestora în caz de inundație: 

- apa curgătoare este mai periculoasă decât apa în repaus; 

- apa în aflux poate fi încărcată cu electricitate; 

- câteodată în timpul inundației rozătoarele sau 

reptilele caută refugiu în casele inundate și rămân 

acolo după retragerea apelor; 

- apele mari poartă mâl, noroi, resturi din rețeaua 

de canalizare; 

- apa potabilă este contaminată.   

 

Exercițiu practic:  

1. Prezentarea unor pericole reale pe care inundația le poate crea /material video, 

foto/ - exemple. 

2. Răspunsul într-o situație de urgență: CUM SĂ ACȚIONĂM ÎNTR-UN CAZ REAL DE 

INUNDAȚIE IMINENTĂ! 

- În cazul apariției pericolului de inundație, fără întârziere trebuie apelat numărul de  

telefon 112. Veți comunica: numele dumneavoastră; precizați clar și coerent care 

este problema (inundație, zone inundate etc.), dacă ați observat victime sau 

persoane puse în pericol, precizați adresa (oraș, localitate, cartier, strada, număr, 

punct de reper) și nu închideți telefonul înainte de operator. 

- În cazul în care nu aveți telefon, anunțați la primăria sau la consiliul local al celei 

mai apropiate localități sau persoane ce se află în imediata apropiere 

- Anunțați rudele dumneavoastră, vecinii, colegii cu privire la apariția pericolului. 

 

ATUNCI CÂND VĂ AFLAȚI ACASĂ! 

- Închideți alimentarea cu electricitate și gaze naturale.  

- Plasați cât se poate de sus cele mai 

prețioase bunuri, obiecte, precum și 

erbicide sau alte substanțe chimice 

periculoase.  

- Luați ”chitul de supraviețuire” – 

acte personale, obiecte de valoare, 



bani, polițe de asigurare, acte de proprietate; 

- Părăsiți locuința cât de repede se poate sau mutați-vă la cât mai sus sau pe acoperiș; 

- Anunțați situația dumneavoastră la număr 112 sau anunțați-vă apropiații cu privire la 

locația în care vă aflați;  

- La sosirea echipajelor de salvare mențineți contact permanent cu acestea; 

- în cazul în care nu puteți evacua animalele domestice, lăsați ușile încăperilor 

deschise, acolo unde de obicei stau închise.  

  

ATUNCI CÂND SUNTEȚI AFARĂ! 

- În cazul în care vă aflați aproape de albia râului care se revarsă sau într-o râpă,  

îndepărtați-vă imediat și mergeți spre cel mai apropiat deal. 

- Nu staționați sub/pe/în poduri, pasaje subterane, pasaje supraterane sau alte 

obiective de infrastructură, unde apele mari vă pot lua. 

- Nu încercați să traversați suprafețe inundate unde apele se deplasează cu viteză, 

decât dacă sunteți sigur că coloana de apă este până la genunchi. Traversați atunci 

apele s-au liniștit.  

- Nu traversați suprafețe inundate unde apele se deplasează cu viteză fără să fiți 

asigurați cu frânghie de siguranță și coardă ajutătoare de traversare. 

- Nu beți apa din surse de apă în zone inundate. 

 

ATUNCI CÂND SUNTEȚI ÎN AUTOVEHICUL! 

- În cazul călătoriei cu un vehicul este recomandat să vă opriți în locul cel mai 

înalt posibil și să așteptați retragerea apelor. 

- Nu opriți sub/pe/în poduri, pasaje subterane, pasaje supraterane sau alte 

obiective de infrastructură unde există pericolul potențial de a fi inundate. 

- Nu încercați să traversați suprafețe inundate unde apele se deplasează cu viteză  

decât dacă sunteți siguri că coloana de apă este sub axele punților 

autovehiculului dumneavoastră. 

 

Modulul ІІІ: Resurse disponibile și oportunități în școli privind răspunsul în caz de 

inundații. Posibilități de creare în viitor a cadrului pentru voluntariat în rândul 

tinerilor. 

 

Resurse disponibile și oportunități în școli privind răspunsul în caz de inundații. 

 

Elaborarea unui planul pentru școli în caz de situație de urgență cu descrierea 

procedurilor și acțiunilor înainte, în timpul și după inundația, cu descrierea 

detaliată a activităților comunității școlare – persoane responsabile, elevi și părinți: 



Planul, în caz de dezastre naturale, pentru protecția persoanelor care utilizează o 

clădire publică, trebuie elaborat în conformitate cu cerințele Legii privind protecția 

împotriva dezastrelor, conține următoarele: 

- Riscurile cu privire la obiectiv, conform planului municipal de protecție în caz 

de dezastre; 

- Măsurile de protecție a locatarilor; 

- Distribuirea sarcinilor persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a 

măsurilor preconizate; 

- Resursele nesecare pentru punerea  în aplicare a măsurilor preconizate; 

- Timpul de reacție a persoanelor responsabile; 

- Modul de interacțiune între părțile componente ale sistemului unitar de 

intervenție. 

Pentru a funcționa bine acest plan, el trebuie să fie clar și ușor de înțeles, dar și să 

conțină descrierea procedurilor și acțiunilor personalului înainte, în timpul și după 

producerea dezastrului natural. 

 

Oportunități de elaborarea unui cadru pentru activitate de voluntariat în rândul 

tinerilor. 

Definiția voluntariatului și principiile activității de voluntariat. 

Definiție: Voluntarul este orice persana fizică, care este angajată în activitatea de 

voluntariat. O persoană minoră poate efectua o activitate de voluntariat care, în mod 

expres, corespunde cu vârsta acesteia, în urma primirii unui acord scris de la 

reprezentatul legal al minorului și sub supravegherea unei persoane adulte, 

reprezentant al persoanei care organizează activitatea de voluntariat. Acordul scris nu 

este necesar în cazul în care reprezentantul legal al minorului este prezent la actul de 

voluntariat. 

 

Dezvoltarea voluntariatului pentru tineret, stabilit în Strategia Națională privind 

Tineretul – obiective strategice, obiective operaționale, sarcini și rezultate 

așteptate 

Obiective strategice:  

 Dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor ca un motor al dezvoltării personale, 

mobilitate, instruire, competitivitate, coeziune socială, solidaritate între generații 

și formare a conștiinței civice. 

 Crearea unui număr mare de posibilități de voluntariat în rândul tinerilor, mai ales 

privind mobilitatea transfrontalieră.   

 Garantarea drepturilor tinerilor voluntari.  

 Popularizarea voluntariatului. 

 

 



Sarcini: 

 Aderarea și asigurarea punerii în aplicare a Convenției Europene privind 

stimularea Serviciului transnațional de voluntariat de lungă durată pentru Tineret 

al Consiliului Europei. 

 Promovarea și sprijinirea participării tineretului din Bulgaria la mișcarea 

internațională de voluntariat a tineretului.  

 Reglementarea legală a tinerilor voluntari.  

 Asigurarea unui curs de instruire și calificare adecvate pentru tinerii voluntari în 

legătură cu activitățile de voluntariat prestate de tineri. Certificarea și 

recunoașterea instruirii.  

 Introducerea și menținerea bunelor practici de management al tinerilor voluntari 

privind recrutarea, instruirea, stimularea, monitorizarea și evaluarea, precum și 

recunoașterea performanțelor acestora. 

 Introducere unui ”carnet de voluntar” ca un document oficial de legitimare.  

 Reglementarea legală a statutului organizațiilor de voluntariat.  

 Promovarea voluntariatului de tineret de către stat și municipalități.  

 

Consolidarea inițiativei în școli privind dezvoltarea voluntariatului în rândul 

tinerilor. Activitatea de voluntariat în rândul elevilor – reglementată în 

regulamentul de activitate și într-o parte din documentele de planificare ale școlii. 

Gestionarea unui club de voluntariat este un proces complex, care trebuie să includă: 

planificarea activităților printr-o serie de sarcini, trasarea instrucțiunilor, pregătirea 

cursurilor, asigurarea stimulării, amplificarea sentimentului de succes, recunoaștere a 

performanțelor și soluționare a problemelor.  

Inițierea unui club de voluntariat de succes în cadrul școlii încă de la început are nevoie 

de mentoratul unui pedagog de bună calitate. După ce adolescenții au fost instruiți și 

s-au obișnuit cu funcțiile sale, vor fi suficient de autonomi și vor putea să demareze 

singuri diferite inițiative și să-și autoevalueze propriul progres. 

 

Înființarea unui club /detașament/ de voluntariat de activitate extrașcolară în 

rândul elevilor 

Înființarea clubului pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în școli, 

precum și participarea elevilor la acesta sub forma de voluntari are un efect educativ 

asupra personalitatății adolescenților. Participarea elevilor la clubul de voluntariat 

susține pregătirea acestora pentru prevenirea dezastrelor și acțiuni  corecte și 

comportament adecvat în timpul acestor fenomene. O importanță deosebită pentru 

funcționarea clubului o are distribuirea rolurilor și responsabilităților pentru fiecare 

participant. 

 



Pregătirea participanților, realizarea inițiativelor și analiza rezultatelor. 

Recunoașterea 

- Instruirea; 

- Realizarea diferitelor inițiative pentru care există un consens absolut al 

participanților; 

- Recunoașterea activității voluntarilor – proces în cadrul căruia ne exprimăm 

mulțumirea neformală față de voluntar pentru îndeplinirea unei sarcini 

concrete; 

- Recompensarea – proces de exprimare publică și formală a recunoștinței față de 

voluntar pentru contribuția acestuia.  

 

Exercițiu practic privind înființarea unui club de voluntariat în școală: Elaborarea 

unui exemplu de regulament privind activitatea clubului de voluntariat. 

Exemplu pentru structura unui regulament al clubului de voluntariat în școală: 

«Prezentul regulament reglementează activitatea de voluntariat a elevilor din clubul 

„…………“ în cadrul școlii ”…………” 

І. Dispoziții generale. 

Clubul de voluntariat reprezintă o asociere școlară de tineri voluntari, privind 

participarea acestora la activități creative, de utilitate și importanță socială și în 

concret pentru protecție în caz de dezastre naturale. Școala înființează un club de 

voluntariat în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare a potențialului de leadership, 

cel creativ și intelectual al tinerilor activi social. Membru al clubului poate deveni orice 

elev care acceptă obiectivele și sarcinile clubului. Activitatea de voluntariat se va 

desfășura în afara cursurilor școlare, în afara cazurilor în care aceasta este integrată în 

procesul didactic.  

ІІ. Obiective și sarcini. 

1. Obiective: Acestea pot fi strict cu privire la comunitatea școlară, ca de exemplu 

sprijinirea răspunsului școlii în caz de dezastru natural - „asistenți cu securitatea“, 

schimbul de manuale la sfârșitul anului școlar, campanii de donație pentru copii care 

provin din familii defavorizate, ……. 

Obiectivele pot avea și o deschidere către comunitatea din oraș sau chiar din țară. Un 

obiectiv al clubului poate fi participarea într-o misiune externă – clubul va fi implicat 

în inițiative și cauze de voluntariat, organizate de o terță parte, de exemplu o 

organizație non-guvernamentală (ONG) sau un alt grup neformal.  

2. Sarcini: …………………… 

ІІІ. Principiile directoare ale activității clubului sunt: voluntariat, gratuitate, 

responsabilitate, respect, egalitate, independență, ……………… 

ІV. Activitățile principale ale clubului sunt: instruire, acțiuni de voluntariat; 

organizarea concursurilor; dezvoltarea inițiativelor de rețea,………… 

V. Drepturi și obligații ale voluntarilor: 



1. Voluntarul are dreptul: să se alăture de bună voie clubului de voluntariat beneficiind 

de orientare și instruire adecvate, în vederea asigurării unui voluntariat eficient;  ……… 

2. Voluntarul trebuie: să cunoască și să respecte obiectivele, sarcinile și principiile de 

lucru în cadrul clubului de voluntariat; să folosească resursele clubului numai în 

scopurile prevăzute; ……… 

VІ. Documentarea activității de voluntariat: …………… 

VIІ. Stimularea și recompensarea voluntarilor: …………. 

 

Modulul ІV: Curs practic complex. 

Prim ajutor psihologic și sprijin în caz de inundații. Reacții și comportament în caz 

de inundații și acordarea de prim ajutor psihologic și sprijin în caz de inundații: 

Evenimentele tragice din ultimii ani în plan global impun o unire a eforturilor 

specialiștilor din diferite domenii pentru combaterea consecințelor de pe urma acestor 

evenimente.  

Reacțiile în caz de dezastre naturale pentru cei din școala generală sunt: posibile 

atacuri de panică; blocaje emoționale și locomotorii; excitare psihică; tristețe extremă 

și durere; lipsă de încredere, depresie etc. 

 

Comportament privind supraviețuirea și acordarea primului ajutor paramedical în 

caz de inundații: 

Cele patru pași de bază sunt: 1. Asigurați securitatea; 2. Evaluați starea pacientului; 

3. Apelați serviciile de urgență atunci când este necesar; 4. Acordați primul ajutor  

 

Succesiunea acțiunilor, securitate personală și securizarea zonei incidentului: 

1. Dacă este posibil, evacuați spre un loc mai sigur. 

2. În cazul în care evacuarea nu este posibilă și vă aflați într-o clădire solidă atunci 

când apa începe să crească, rămâneți acolo. Ocupați etajele superioare ale clădirii sau 

acoperișul, atunci când vă aflați într-o clădire solidă de un singur nivel. Apelați imediat 

numărul de urgență 112. 

3. În cazul în care aveți în preajmă oameni greu deplasabili, luați măsuri pentru 

evacuarea acestora. 

4. La părăsirea clădirii, închideți alimentarea cu energie electrică și gaze naturale. 

5. Luați asupra dumneavoastră documentele personale și telefonul mobil, iar dacă aveți 

posibilitate – haine călduroase, hrană și apă. 

6. Dacă este posibil, luați măsuri pentru evacuarea animalelor domestice. 

7. Atunci când vă deplasați (pe jos sau cu autovehicul) către un loc mai sigur, nu 

încercați să traversați torenți sau cursuri de apă, decât dacă sunteți siguri că apa este 

mai jos decât genunchii sau de axele vehiculului; nu opriți sub poduri sau linii de înaltă 

tensiune, în râpe sau în zone joase ale drumului, în apropiere de diguri sau pereți de 

sprijin. 



 

Evaluarea semnelor vitale și starea victimelor: 

În primul rând victimei trebuie făcută o evaluare a stării, deoarece un procent 

important dintre victime mor înainte de a ajunge la spital din cauza unui prim ajutor 

acordat necorespunzător. După care se asigură acces până la victime, iar atenția este 

direcționată mai întâi spre minori.  

1. Se stabilește numărul și starea victimelor, lucru important pentru stabilirea 

numărului de echipaje de salvare.  

2. Verificarea dacă victima este conștientă sau 

nu, dacă are respirație sau nu, dacă are puls sau 

nu. În cazul în care există respirație și puls 

victima trebuie așezată în poziție stabilă 

orizontală laterală. În cazul în care avem lipsă de 

respirație și puls, verificăm starea ochilor. În 

cazul în care găsim pupilele dilatate, care nu 

reacționează la lumină, victima a intrat în moarte 

clinică. Moartea clinică este o stare reversibilă și necesită proceduri vitale imediate.  

3. La extragerea și transportarea victimelor mai întâi se ridică cei inconștienți. După 

aceea cei cu respirația îngreunată. Cei cu hemoragii și plăgi deschise. Cei în stare de 

șoc.  

 

Acordarea auto-ajutorului și ajutorului reciproc într-o zonă inundată (acasă, într-

un loc public). Proceduri de salvare în cazul înecului – modalitate de extragere, 

extragerea victimei, poziționarea victimei într-o poziție stabilă laterală. 

Tehnică pentru așezarea într-o poziție stabilă laterală:   

în cazul în care victima este inconștientă, dar respira spontan, întoarceți-o în poziție 

laterală și stabilă. Convingeți-vă că, capul este înclinat spre spate și gura formează un 

unghi cu pământul. În acest fel menținem căile 

respiratorii liberi.  

1. Îndepărtați ochelarii victimei, în 

cazul în care se aplică. 

2. Așezați-vă în genunchi, lateral față 

de victimă. Asigurați-vă că membrele 

inferioare sunt întinse.  

3. Așezați brațul victimei, apropiat de dumneavoastră sub unghi drept față 

de corp. Îndoiți brațul în sus, în timp ce palma trebuie poziționată tot în 

sus. 



4. Așezați celălalt braț peste piept. Mențineți partea opusă a brațului spre 

obraz /din partea dumneavoastră/. Lăsați brațul în acest loc. 

6. Cu mâna dumneavoastră libera prindeți piciorul opus de genunchi. Ridicați piciorul, 

dar nu dezlipiți talpa piciorului de pământ. 

7. Trageți piciorul ridicat spre dumneavoastră. În același timp 

țineți partea opusă a mâinii lipită de obraz. Întoarceți victima 

spre dumneavoastră, pentru a-l 

poziționa pe o parte. 

8. Poziționați piciorul care 

rămâne sus în așa fel încât 

coapsa și gamba să formeze 

unghi drept. 

8. Înclinați capul în spate, în așa 

fel încât căile respiratorii să 

rămână libere. 

9. Asigurați-vă că gura este poziționată sub unghi drept față de pământ. Acest lucru va 

împiedica victima să se înece cu sânge sau 

vomă. 

10. Mai așezați mâna care este sub obraz, dacă 

este necesar, în așa fel încât capul să rămână 

înclinat în spate. 

11. Verificați respirația o dată pe minut. 

 

Tehnica masajului cardiac: 

1. Asigurați-vă că victima este așezată pe spate, pe o suprafață fermă. 

2. Îngenunchiați lângă victima, exact lângă umăr. 

3. Așezați palma uneia dintre mâni în mijlocul 

pieptului victimei. 

4. Așezați cealaltă palmă deasupra celeilalte cu 

degetele întrepătrunse. 

5. Ridicați degetele în sus pentru a evita exercitarea 

presiunii pe coaste. Exercitați presiune pe partea superioară a abdomenului și cea 

inferioară a sternului. 

6. Asigurați-vă că umerii dumneavoastră sunt exact deasupra pieptului victimei. Presați 

cel puțin la 5 cm (max. 6 cm) în adâncime asupra sternului cu mâinile perfect întinse. 



7. Lăsați de fiecare dată pieptul să revină în poziția inițială. Acest lucru i va permite 

inimii să se umple din nou cu sânge. Asigurați-vă că degetele palmelor sunt în 

continuare  întrepătrunse și nu au alunecat de pe stern. 

8. Compresia și eliberarea pieptului trebuie făcute în timp egal. 

9. Efectuați 30 de compresii extra-toracice, așa cum este descris, cu o frecvență de 

100 de compresii pe minut (se pot efectua și cu o frecvență mai mare, dar nu mai mare 

de 120 pe minut). 

10. Continuați cu două respirații gură la gură. 

11. Continuați să faceți 30 de compresii extra-toracice urmate de două respirații ”gură 

la gură”, nu vă opriți pentru verificare.   

12. Continuați reanimarea până la:  

- sosirea echipajului de urgență care va prelua procedurile de reanimare;   

- revenirea victimei din starea de inconștiență: începe să facă mișcări, deschide ochii 

și începe să respire normal;   

- După sosirea la locul intervenției a Defibrilare externă automatizată, continuați 

reanimarea cu ea. 

 

Tehnica de respirație gură la gură: 

1. Trageți capul în spate și ridicați bărbia. 

2. Așezați una dintre palmele pe fruntea 

victimei. Astupați nările cu degetul mare și cu 

arătătorul. 

3. Cu cealaltă mână mențineți bărbia ridicată, 

dând posibilitatea gurii să rămână deschisă. 

4. Respirați normal. Aplecați-vă în față și așezați-vă buzele pe toată gura victimei. 

Asigurați-vă că nu iese aer de nicăieri.  

5. Expirați aer în gură în mod uniform, iar în același timp urmăriți dacă cutia toracică 

se ridică. Fiecare expirație  trebuie să dureze o secundă. 

6. Țineți în continuare capul spre spate, iar bărbia spre sus. Ridicați-vă capul să vă 

asigurați dacă peretele toracic scade în timpul expirației victimei. 

7. Inspirați din nou și efectuați o nouă respirație.   

8. Cele două respirații efectuate nu trebuie să dureze mai mult de 5 secunde împreună. 

Respirația ”gură în nas” este o alternativă atunci când respirația “gură la gură” este 

dificilă. 

 

Înec: 

Pentru acordarea unui ajutor eficient nu este destul să știți doar să înotați, trebuie să 

stăpâniți și anumite tehnici de salvare. 

- Înotați repede către cel care se îneacă, dar dozați efortul cu atenție.  



- Apropiați-vă de victimă dinspre spate, pentru ca aceasta să nu poată să vă prindă de 

mâini sau de cap. Mai întâi încercați să ridicați capul victimei deasupra apei. Primind 

aer, cel care se îneacă se oprește să facă mișcări convulsive.  

 

    

 

În cazul în care persoana care se îneacă vă 

prinde de mâini sau de cap, luați măsuri 

imediate pentru a vă elibera. 

Dacă obosiți și doriți să vă odihniți, nu înotați 

deasupra apei, ci faceți plută. 

Reanimarea în caz de înec: 

Șansele de o reanimare reușită cresc atunci când este garantată conductibilitatea căilor 

respiratorii, astfel încât oxigenul să ajungă în plămâni.   

 

2.4 Tipuri de sângerare și tehnici de aplicare a unui pansament hemostatic 

temporar. Hemoragii masive externe. Cele mai des întâlnite plăgi. 

Sistemul circulator: Sistemul circulator este un 

sistem prin care circulă sângele din inimă spre 

capilare și înapoi, transportă oxigenul și 

substanțele nutritive până la toate celulele 

corpului și evacuează produsele reziduale. 



Vasele de sânge: Arterele reprezintă formațiuni tubulare, care transportă sângele 

dinspre inimă (camerele cordului) către organe. Venele reprezintă formațiuni tubulare 

care duc sângele spre inimă. Capilarele sunt cele mai mici 

vase de sânge, care se pot observa doar la microscop. 

Prim ajutor în cazul hemoragiei puternice: Inspectarea 

pentru pericol; contact; prezentare; compresia sângerării; 

plasare pătură; pansament tampon; respirație și puls; 

control; postura anti-șoc; măsuri antișoc; acoperire; control; 

bandaj de acoperire; bandaj agățat.  

 

Reguli generale pentru aplicarea unui pansament 

hemostatic temporar: 

- victima trebuie așezată într-o poziție 

comodă pentru a nu se schimba poziția 

acesteia în timpul bandajării. 

- cel care acordă primul ajur trebuie să stea 

cu fața spre victimă, pentru a urmări 

grimasele sau semnele de durere. 

- partea ce urmează a fi bandajată trebuie să într-o poziție 

în care va rămâne și după bandajare. 

- pe cât posibil, parte bandajată trebuie imobilizată. 

 

Reguli de bandajare cu fașă triunghiulară: 

- Bandajul cu fașă triunghiulară 

trebuie aplicat strâns lipit pe 

corp. 

- nodurile feșelor nu trebuie să 

atingă rana (cu excepția 

pansamentului tampon) și să 

fie făcute în locuri care nu vor 

deranja victima. 

- Atunci când feșele 

triunghiulare sunt folosite în stare desfășurată, în forma unui triunghi isoscel drept, 

ipotenuza întotdeauna trebuie pliată 

(manșetă) pentru o distribuire mai uniformă a 

presiunii. 

- Pentru a se folosi sub formă de bandă 

(cravată), feșele triunghiulare se pliază după 

cum urmează: 

 



Reguli pentru bandajare: 

- bandajarea trebuie să pornească de la cea mai rotundă parte a corpului, aproape de 

locul plăgii. 

- bandajarea nu trebuie să înceapă direct pe rană, ci puțin lateral față de aceasta. 

- în cazul bandajării unui membru, degetele trebuie lăsate la vedere, pentru a se urmări 

culoare pielii sau temperatura. 

- sulul bandajului se ține într-o mână, iar cu cealaltă se înfășoară sau corectează 

înfășurările bandajului. 

- bandajarea începe cu câteva înfășurări una peste altă, după care se fac înfășurări în 

spirală. 

- în cazul înfășurărilor în spirală va rămâne nu mai mult de 1/3 din fășia inferioară a 

bandajului, pentru a se crea densitate și bandajul să nu fie transparent. 

- în procesul de bandajare, bandajul trebuie glisat pe suprafața corpului pentru a se 

ajunge la fermitatea necesară bandajului. 

 

 

Compresie directă asupra locului 
sângerării și ridicarea membrului 

Compresie difuză asupra locului sângerării 

 

 

  

Acordarea primului ajutor, auto-ajutorului și ajutorului reciproc în caz de fracturi 

de membre, fracturi la coloana vertebrală, pieptul și 

abdomenul. 

Tipuri de fracturi – deschise și închise;  

Identificare – durere, inflamație, imposibilitate de mișcare.  

 

Prim ajutor în cazul fracturilor de oase – principii: 

- a nu se încerca repoziționarea oaselor; 

- se imobilizează membrul fracturat și se administrează 

analgezic, se imobilizează două încheieturi învecinate; 

- a nu se face încercare de mișcare; 

Imobilizarea membrului superior sau inferior cu feșe triunghiulare sau cu alte accesorii 

la îndemână.  

 

Corp care exercită compresie (de preferat un 

sul de bandaj) 

Tifon steril sau tampon pentru rană 

Vas se sânge spart 

Fașă de fixare 

Vas de sânge sănătos 

 



 

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Auto-ajutor și prim ajutor în cazul degerării corpului:  

- Pielea devine roșie, după care se colorează în alb; după un timp apar primele semne 

ale părților degerate, care 

devin vinete; apare o 

senzație de amorțeală, de 

arsură, care evoluează în 

durere supremă; apar bășici 

cu lichid închis la culoare; pe 

piele apar crăpături; pielea 

are aspect alb, rece și tare, 

care moare și devine neagră;  

 

Amorțire. 

Măsuri: duceți victima într-un 

loc cald; eliminați inelele fără a se afecta pielea; încălziți zona degerată atâta timp 

încât să nu permiteți degerare repetată; zona afectată din corp trebuie încălzită prin 

scufundare în apă călduță – la temperatura corpului – pentru 20 – 30 minute; bășicile 

nu trebuie sparte; aplicați un bandaj protector; consultați un medic de specialitate.   

 

Acțiuni în cazul intoxicațiilor: 

Următoarele acțiuni sunt de o importanță deosebită pentru depășirea sau pentru 

desfășurarea favorabilă a intoxicațiilor acute: îndepărtarea rapidă a toxinei din zona 

de intrare, aplicarea mijloacelor și a metodelor pentru eliminarea ei din organism, 

inclusiv mijloace și metode de depășire a problemelor respiratorii și a celor funcționale 

ale sistemului cardiovascular. 

 



Tipuri de transportare a victimelor:  

 

 


