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I. PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI DE INSTRUIRE 

 

Programul școlar a fost elaborat prin intermediul proiectului „Siguranță pentru 

copii noștri“ și a Acordului pentru grant №118737/03.09.2019, proiect Cod de sistem: 

ROBG - 461, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria, realizat de 

”Agenția pentru dezvoltare regională și Centru de afaceri 2000“, Montana.   

În cadrul elaborării programului s-au luat în vedere rezultatele sondajului 

realizat în rândul elevilor și din cercetările aprofundate efectuate în proiectul de 

prevenție și gestionare a riscului în caz de dezastre naturale, avarii și calamități, 

mai concret în cazul inundațiilor și incendiilor în județele Montana, Vidin și Dolj.  

În programul școlar a fost inclus un conținut, care are ca scop pregătirea 

elevilor și stăpânirea unui sistem de cunoștințe cu privire la incendiile de pădure și 

a metodelor de luptă împotrivă acestora. Scopul cursului este însușirea cunoștințelor 

de bază și dobândirea aptitudinilor în vederea aplicării noilor cunoștințe, iar școlarii 

să primească competențe profesionale pentru prevenirea riscurilor în caz de dezastre 

și gestionarea riscului în cadrul școlii în caz de incendii de pădure. 

Prin acest program de instruire se dorește punerea la dispoziția elevilor 

cunoștințe de bază și informații privind protecția civilă în caz de incendii de pădure, 

concentrându-se asupra tuturor aspectelor, precum prevenția, răspunsul în caz de 

pericol, dar și dezbaterea unui șir de probleme sociale, instituționale sau 

educaționale.  

Practica arată că incendiile de pădure pot apărea oriunde. Sezonul de vară 

este deosebit de periculos, atunci când sute de turiști ies la iarbă verde și picnic în 

mijlocul naturii. Potențial amenințate sunt toate pădurile montane în perioadele de 

secetă prelungită. Incendiile, însă, pot apărea nu doar la munte. În fiecare an 

autoritățile fac apel către agricultori pentru a avea o atenție sporită și a lua măsuri 

în cazul muncii în locuri deschise pe timp de caniculă. 

O atenție deosebită trebuie acordată parcurilor și rezervațiilor naturale, care 

sunt răspândite pe întreg teritoriul țării. Un incendiu acolo poate mistui habitate 

întregi de floră și faună, pe care natura le-a creat timp de milenii. În conformitate 

cu legislația națională în domeniu, intervenția omului în astfel de locuri este 

interzisă, așa că o eventuală refacere a suprafețelor naturale afectate și a zonelor 

protejate va fi lăsată în mâinile naturii. În timpul verii, atunci când sunt prezente 

condițiile de secetă prelungită, întreg teritoriul al țării este potențial amenințat 

apariția incendiilor. 

Incendiul reprezintă o ardere necontrolată, care amenință sănătatea și viața 

oamenilor, bunurile materiale și mediul natural. Incendiile de pădure reprezintă unul 

dintre cele mai periculoase dezastre naturale pentru ecosistemele. Adesea, acestea 

nu pot fi controlate și sunt deosebit de periculoase prin imensitatea răspândirii. 

Incendiile apărute inițial la scară mică în domenii și ferme agricole, au un caracter 

local, dar necontrolate la timp, aceste incendii locale se pot transforma în incendii 

masive la scara mare. 



Incendiile forestiere se răspândesc foarte repede pe suprafețe mari de teren 

accidentat și zone greu accesibile pentru echipamentele pompierilor. Caracteristic 

pentru incendiile forestiere este faptul că frontul de foc își schimbă des direcția din 

cauza vântului și turbulența curenților de aer, angrenate de foc, creșterea rapidă pe 

suprafețe mari prin intermediul vârtejurilor și transfer de scântei la distanțe mari, 

precum și apariția unor noi focare, ce creează un pericol real pentru viața echipelor 

de pompieri care luptă cu focul. Cauzele principale pentru apariția incendiilor 

forestiere sau cele de câmp sunt schimbările climatice, fenomenele naturale/furtuni 

cu fenomene electrice/, neglijența sau intenția umană. 

În lupta cu incendiile forestiere dificultățile provin de la următoarele fapte:  

• Apar în locuri greu accesibile;  

• Se răspândesc o cu viteză mare;  

• Cuprind o suprafață mare;  

• Necesită resurse imense de oameni și tehnică pentru stingerea acestora.  

În cazul apariției incendiilor situația poate fi: 

• complicată – incendii de durată mare, de amploare și intensitate mare,  

localități amenințate și izolate, terenuri greu accesibile, temperaturi medii 

zilnice extreme, umiditate atmosferică scăzută;  

• severă – condiții ce se degradează progresiv, localități afectate – populație, 

clădiri publice și locuințe, obiective de importanță strategică națională.  

Pagubele materiale și ecologice pot fi însemnate, prin pierderea pădurilor prin 

incendiile forestiere. Atunci când apar pe terenuri ce împiedică controlul și 

lichidarea acestora în timp util, incendiile forestiere pot deveni masive. De sine 

stătător astfel de incendiu nu poate fi privit ca o calamitate, dar atunci când apare 

în zone greu accesibile și izolate de munte sau zone deluroase și este însoțit de 

condiții meteorologice nefavorabile – vânt puternic, secetă prelungită, propagându-

se poate cuprinde teritorii vaste și poate căpăta niște proporții care să-l califice ca 

”dezastru natural”. 

Instruirea pentru lupta cu incendiile forestiere este un fel de educație socială 

și trebuie aglomerată de activități cu caracter intelectual și practic, iar forma 

predominantă să fie exercițiile practice. Acest lucru va asigura dominarea 

aptitudinilor asupra cunoștințelor teoretice, deoarece protejarea vieții și a sănătății 

oamenilor necesită înainte de tot o atitudine activă și practică, autocontrol și 

responsabilitate față de respectarea cerințelor normative, dar și aspirație către 

perfecționarea reacțiilor de protecție. Elevii nu mai sunt priviți doar ca un subiect 

de protecție și griji, dar și ca un participant în cadrul răspunsului din partea școlii și 

a familiei în caz de dezastru natural. Cei instruiți vor căpăta cunoștințe în materie 

de voluntariat și în ceea ce privește principiile activității de voluntariat, scopurile 

strategice, scopurile operaționale, problemele și rezultatele așteptate de pe urma 

activității de voluntariat al tinerilor. Vor forma abilități cu privire la consolidarea 

inițiativei de dezvoltare a voluntariatului în rândul elevilor în cadrul comunității 

școlare, cu privire la participarea la proiecte creative ale comunității școlare, sau cu 

privire la participarea la activități de utilitate și importanță socială. 



Prin informarea și pregătirea în timp util, fiecare persoană potențial 

amenințată de incendiile forestiere va putea să întreprindă măsuri de prevenție și să 

limiteze în mod semnificativ daunele. 

Programul școlar este integrat: teorie și practică și se realizează în cadrul a 

20 de ore de curs, care includ instruire teoretică și exerciții practice, cu respectarea 

cerințelor didactice la începutul cursului de a se dobândi cunoștințe, care să 

servească drept bază teoretică pentru dobândirea ulterioară a aptitudinilor, 

abilităților și a comportamentelor adecvate. 

Conținutul didactic este elaborat pe un principiu modular, în 4 module 

diferite, fiecare incluzând obiective, un număr minim de ore de curs de pregătire 

teoretică și practică, exemple pentru tematici de studiu și rezultate așteptate. 

Programul este aplicabil pentru instruire extrașcolară și a grupurilor de 

voluntariat ale elevilor. 

 

Teza conținutului programului școlar 

 

Modulul І: Cerințe legislative privind prevenirea riscului de dezastre naturale și 

gestionarea riscului în școală în caz de incendiu forestier. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Cursanții să cunoască legislația națională privind gestionarea riscului în caz de 

incendii forestiere, privind planificarea și reducerea riscului de dezastre 

naturale la nivel național, județean, municipal sau instituțional; 

2. Dobândirea competențelor cu privire la cerințele legislative pentru prevenirea 

riscului în caz de dezastre naturale și gestionarea riscului în cadrul școlii; 

3. Dobândirea competențelor – cunoștințe și abilități în caz de evacuare din 

clădire și de autoprotecție prin respectarea regulilor principale de conduită 

în caz de incendiu; 

4. Traseu și locuri de evacuare în caz concret de dezastru natural sau avarii 

industriale; 

5. Organizarea unui curs practic de evacuare în conformitate cu planul de 

evacuare al clădirii.  

 

Plan tematic 

№ Denumirea tematicilor 
Ore de studii  

teorie practică 

1 

 

 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

Cerințe legislative privind prevenirea riscului de 

dezastre naturale și gestionarea riscului în școală în caz 

de incendiu forestier: 

Legea privind protecția în caz de dezastre naturale 

Regulament privind structura și funcționarea Ministerului 

Afacerilor Interne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. 

 

1.5. 

 

1.6. 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

Strategie de reducere a riscului în caz de dezastre 

naturale 2014-2020. 

Program național pentru protecție în caz de dezastre 

naturale 2014-2018 . 

Proiect al Ministerului Educației și Științelor din 2015 

privind ”Instrucțiunile de desfășurare a instruirii privind 

protecția în caz de dezastre naturale și de acordare a 

primului ajutor în sistemul educației naționale“ 

Ordonanța № 13 din 21.09.2016 privind educația civică, de 

sănătate, ecologică și interculturală. 

Cerințe legislative privind prevenirea riscului în caz de 

dezastre naturale și gestionarea riscului în școli: 

• Standard educațional de stat pentru instruirea în 
domeniul protecției în caz de dezastre naturale și 
acordare de prin ajutor în sistemul învățământului 
preșcolar și școlar;  

• Cerințe privind instruirea domeniul protecției în caz 
de dezastre naturale în sistemul învățământului 
preșcolar și școlar, aprobat de ministrul educației și 
științelor, în urma coordonării cu ministrul 
afacerilor interne. 

2 0 

2 

2.1. 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

Curs practic privind evacuarea  

Curs pentru elevi – „Asistenți pentru siguranța“. 

Ce trebuie știut cu privire la evacuarea dintr-o clădire?  

• Cunoașterea planului de evacuare (însemnări, plan, 

trasee, semnale, indicatoare, marcaje pentru ieșirea din 

clădire) 

Desfășurarea unor cursuri practice privind acțiunile în caz 

de incendii forestiere: 

• pregătire preliminară; 

• reguli în caz de pericol real de incendiu forestier; 

• număr unic european de urgență – conținutul 

apelului la 112 (în caz de dezastru).   

• reguli de utilizare a mijloacelor de protecție 

individuală. 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Rezultate așteptate: 

1. Să aibă cunoștințe de bază dobândite privind actele normative pentru 

prevenirea riscului în caz de dezastre naturale și gestionarea riscului în școli 

în caz de incendii forestiere; 

2. Să cunoască organismele europene și naționale pentru prevenirea riscului în 

caz de dezastre naturale, obligațiile și responsabilitățile instituțiilor față de 

societate; 



3. Să poată recunoaște tipurile de semnale pentru alertarea populației în caz de 

dezastru, precum și celelalte modalități de avertizare a populației; 

4. Să poată să se orienteze după semnele și schema traseului pentru părăsirea 

clădirii; 

5. Să poată acționa conform regulilor de evacuare rapidă și sigură până la 

punctele de adunare (locurile de siguranță); 

6. Să cunoască și să aplice tehnici de comunicare verbală și nonverbală în 

vederea combaterii stresului, panicii, tensiunii și anxietății; 

7. Să dobândească modele comportamentale pentru o reacție eficientă în caz de 

situație de risc; 

8. Să întreprindă acțiuni independente pentru alertarea la numărul 112 în 

vederea acordării ajutorului în caz de situație de urgență; 

9. Să deosebească acțiunile corecte de cele incorecte, în cazul protecției 

împotrivă incendiilor forestiere.  

 

Modulul II: Resurse disponibile, limitări și oportunități de prevenire a riscului în 

caz de dezastre naturale și gestionare a riscului în caz de incendii forestiere. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Cursanții trebuie să dobândească cunoștințe cu privire la natura și potențialul 

incendiilor forestiere; 

2. Dobândirea de cunoștințe în privința tipurilor de incendii forestiere în 

conformitate cu modul, cauzele de apariție, manifestarea, pericolul de 

incendii în zonele forestiere, metodele de luptă cu incendiile forestiere; 

3. Să cunoască Ordonanța № 8 din 11 mai 2012 privind condițiile și ordinea în 

materie de protecție a zonelor forestiere împotrivă incendiilor. 

4. Dobândirea competențelor cu privire la pericolele în caz de incendii forestiere 

pentru pădurile, vânatului, oamenii și bunurile acestora; 

5. Formarea competențelor privind comportamentul sigur și reacție adecvată în 

caz de situație de urgență;  

6. Elaborarea planului de familie; 

7. Pregătirea unui chit de salvare în vederea răspunsului rapid în caz de dezastru;  

8. Abilități de orientare către cel mai sigur loc din clădirea, din zona sau din 

regiunea calamitată.  

 

Plan tematic 

№ 
 

Denumirea tematicilor 
 

Ore de studii  

teorie practică 
1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Incendii forestiere 

Natura incendiilor forestiere; 

Elemente și tipuri; 

Cauze de apariție a incendiilor forestiere; 

Pericol de incendiu în zonele forestiere; 

 
 
 
2 

 
 
 
0 



1.5. 

1.6. 

Daune de pe urma incendiilor forestiere; 

Combaterea incendiilor forestiere; 

2 

 

 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

Ordonanța № 8 din 11 mai 2012 г. privind condițiile și 

ordinea în materie de protecție a zonelor forestiere 

împotrivă incendiilor 

Organizația pentru protecția pădurilor; 

Evenimente anuale pentru protecția pădurilor împotriva 

incendiilor; 

Măsuri de implementare a proiectelor prevăzute de 

gestionare a pădurilor sau a planurilor silvice pentru anul 

respectiv; 

Evenimente pentru combaterea incendiilor, măsuri și 

cerințe de protecție a zonelor forestiere împotriva 

incendiilor. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
0 

3 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Curs practic: 

Dezastre naturale și răspuns într-o situație de urgență  

Prezentarea unor pericole reale, care pot cauza incendii 

forestiere (prezentări video, foto) 

Elaborarea unei hărți ale unor dezastre naturale 

probabile din regiune. 

Elaborarea unei matrice a riscului cu descrierea:  

1. -pericolelor; 

2. -probabilității de pericol (0 cea mai mică – 5 cea mai 

mare); 

3. -gravității impactului (0 cea mai mică – 5 cea mai mare); 

4. -evaluării riscului (2 х 3);  

5. -priorităților. 

Nivelul de pregătire pentru dezastru natural – elaborarea 

unui plan de familie pentru evacuare în caz de incendiu 

forestier; chit de supraviețuire cu cele mai importante 

obiecte; chit familial de reacție în caz de dezastre 

naturale; rucsac pentru dezastru natural. 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Rezultate așteptate:  

1. să cunoască natura, elementele și potențialul incendiilor forestiere; 

2. să cunoască tipurile de incendii forestiere în funcție de locul apariției 

acestora, condițiile în care acestea se propagă în funcție de particularitățile 

elementelor pe care le caracterizează; 

3. să poată determina tipurile de daune și pierderi, cauzate de incendiile 

forestiere; 

4. să cunoască măsurile de combatere în caz de incendiu forestier; 

5. să poată lua decizii corecte independente și sigure într-o situație concretă de 

risc în vederea autoapărării și a protecției celorlalți; 



6. să conștientizeze caracterul obligatoriu al respectării instrucțiunilor organelor 

competente – Direcția Generală ” Siguranța împotriva incendiilor și protecția 

populației” (SIPP) de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne (MAI); 

7. Formarea rezistenței psihice și focalizarea atenției pentru a face fața unei 

situații de urgență; 

8. Să poată elabora un exemplu de plan familial de evacuare în caz de incendiu 

forestier. 

 

Modulul IIІ: Bune practici din statele membre ale UE, oportunități de creare a 

unui curent viitor de voluntariat în rândul tinerilor. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Cunoașterea bunelor practici din țările UE; 

2. Dezvoltarea culturii de voluntariat care să vină în folosul societății  

3. Dezvoltarea voluntariatului în cadrul școlii și în afara acesteia 

4. Stimularea modului sănătos de viață și a incluziunii sociale 

 

Plan tematic 

№ 
 

Denumirea tematicilor Ore de studii  

teorie practică 
1 

1.1. 
Bune practici din statele membre ale UE  

Planificarea unor măsuri de prevenție și evenimente, 

informare, plan de evacuare, pregătirea chitului de 

supraviețuire. 

 
1 

 
0 

2 

 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

Posibilități de creare a unui cadru pentru voluntariat 

în rândul tinerilor. 

Proiect de lege privind voluntariatul din 2006. 

Definirea voluntariatului și a principiilor activații de 

voluntar. 

Dezvoltarea voluntariatului de tineret, stabilit prin 

Strategia națională pentru tineret – scop strategic, 

obiective operaționale, probleme curente și rezultate 

așteptate. 

Consolidarea inițiativei în comunitatea școlară în 

vederea dezvoltării voluntariatului în rândul tinerilor: 

• Elevi voluntari, reglementat prin regulamentul 

școlar privind activitatea școlilor și printr-o 

parte a noilor documente școlare; 

• Înființarea cluburilor (grupelor) de activitate 

extrașcolară de voluntariat în rândul elevilor; 

• Identificarea tematicilor și cauzelor pentru 

activitatea de voluntariat printre cei tineri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 



• Pregătirea elevilor, realizarea inițiativelor și a 

analizelor rezultatelor în vederea motivării 

participării la voluntariat. 

3 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

Curs practic 

Clubul voluntarilor din școală 

Înființarea clubului voluntarilor din școală:  

• Principii directoare ale voluntarului; 

• Drepturi și obligații ale voluntarului;  

• Când și cum funcționează clubul voluntarilor. 

Activități ale clubului voluntarilor: 

• Elaborarea unui exemplu de regulament privind 

activitățile clubului voluntarilor;  

• Documentarea muncii de voluntariat; 

• Identificarea tematicilor și a cauzelor 

voluntariatului. 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
3 

 

Rezultate așteptate: 

1. Să cunoască bunele practici pentru planificare, informare și evacuare din 

statele membre ale UE. 

2. Să respecte regulile privind conduită sigură în școală în caz de pericol de 

incendii forestiere și în timpul incendiilor forestiere;  

3. Să aibă un model de comportament în situații de urgență; 

4. Să acorde asistență pompierilor în timpul operațiunilor de salvare în caz de  

incendii forestiere; 

5. Să cunoască principiile activității de voluntariat; 

6. Să atragă alți elevi care să participe la cluburile voluntarilor în cadrul 

comunității școlare; 

7. Dezvoltarea unei motivări pozitive ale elevilor în vederea prevenirii riscurilor 

sociale și rezolvarea unor probleme sociale importante; 

8. Extinderea limitelor procesului educațional. 

 

Modulul ІV: Curs practic complex. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Familiarizarea cu reacțiile comportamentale ale oamenilor în caz de incendiu 

forestier și acțiunile adecvate în cazul stresului, panicii și anxietății în rândul 

copiilor și elevilor; 

2. Cunoașterea resurselor necesare pentru acordarea primului ajutor unei 

victime; 

3. Dobândirea competențelor pentru autoapărare și acordare a primului ajutor 

victimelor, în funcție de starea și vătămările corporale ale acestora. 

 

 



Plan tematic 

№ 
 

  Denumirea tematicilor Ore de studii  

teorie teorie 

1 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

2 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

2.7. 

2.8. 

Prim ajutor și asistență pentru victimele incendiilor 

forestiere 

Reacții comportamentale în caz de incendiu forestier și 

acordarea primului ajutor psihologic în caz de incendiu 

de pădure; 

Acțiuni adecvate în caz de stres, panică, anxietate în 

rândul copiilor și elevilor. 

Autoapărare și acordare de prim ajutor victimelor în 

caz de incendii forestiere:                

Algoritmul acțiunilor, siguranță personală și securizarea 

zonei calamitate;                  

Evaluarea semnelor vitale și stării generale ale 

victimelor; 

Acordarea de autoajutor și ajutor reciproc în caz de 

incendiu de pădure;  

Probleme practice: 

• Prim ajutor în cazul șocului; 

• Prim ajutor pentru victimă cu arsuri de gradul 

întâi și doi; 

• Prim ajutor în cazul inhalării fumului și 

probleme respiratorii; 

Tipuri de sângerări și tehnici de aplicare a unui 

pansament hemostatic temporar. Hemoragii masive din 

plăgi deschise. Cele mai frecvente leziuni și arsuri. 

Exercițiu practic pentru aplicarea unui pansament 

hemostatic. 

Acordarea primului ajutor, autoajutor  și ajutor 

reciproc în cazul fracurilor de membre, traumatismelor 

craniene, ale coloanei vertebrale, pieptului și zonei 

abdominale. 

Exerciții practice – imobilizarea membrelor, capului și a 

coloanei vertebrale. 

Acțiuni în cazul intoxicațiilor.  

Tipuri de susținere și transportare a victimelor. 
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Rezultate așteptate: 

1. Cunoștințele dobândite și abilitățile formate în cadrul cursului sunt un temei 

necesar pentru efortul de supraviețuire în cazul incendiilor forestiere; 



2. Dobândirea cunoștințelor și a abilităților teoretice și practice, care oferă 

posibilități pentru o reacție adecvată în cazul situațiilor de urgență și al 

crizelor;  

3. Dobândirea competențelor și a abilităților în vederea întreprinderii unor 

acțiuni corecte pentru salvare în caz de incendiu forestier; 

4. Acordarea primului ajutor psihologic și sprijin persoanelor în cazul apariției 

pericolului de incendii forestiere; 

5. Aptitudini dobândite pentru acordarea primului ajutor unei victime în stare 

de șoc, inconștiență și arsuri; 

6. Să cunoască tipurile de sângerări și tehnicile de aplicare a pansamentului 

hemostatic temporar; 

7. Să cunoască tehnicile de acordare a primului ajutor în cazul fracurilor de 

membre, traumatismelor craniene, ale coloanei vertebrale, pieptului și zonei 

abdominale; 

8. Să poată acorda prim ajutor în cazul arsurilor; 

9. Să întreprindă acțiuni corecte în cazul intoxicațiilor; 

10.  Să cunoască tipurile de susținere și transportare a victimelor. 

 

Utilizarea metodelor și tehnicilor de instruire: 

• Expunere, explicație, demonstrare prin acțiune; exemplificare; observare, 

comparație; discuție, asociere; lucru în grup, jocuri de rol. 

 

Ajutoare vizuale și materiale didactice: 

• Prezentări, fotografii, panouri, machete, semnale sonore, plan familial de 

răspuns în caz de dezastru natural. 

 

Relații între materiile de curs: 

• Discipline de formare profesională (silvicultură, legislație forestieră; 

protecția pădurilor etc.) – se dobândesc cunoștințe și abilități practice cu 

privire la protejarea teritoriilor forestiere (pădurile), inclusiv pericolele de 

apariție a incendiilor forestiere; cunoașterea legislației legate de domeniul 

forestier și a cadrului normativ în această privință; culegerea informațiilor 

din diferite surse – manuale, enciclopedii, filme pe internet; organizarea și 

participarea la activități de grup; împărtășirea experienței personale; 

comparația și selectarea modelelor potrivite de comportament. 

• Condiții de sănătate și securitate a muncii – competențe profesionale pentru 

evaluarea riscului în mediul de muncă în vederea asigurării unor condiții 

sigure și sănătoase în cazul diferitelor activități; cunoștințe și abilități pentru 

evaluarea riscurilor mediului de muncă în vederea luării unor măsuri de 

prevenire și combatere pentru garantarea sănătății, vieții și capacității de 

muncă; evaluarea pericolului de incendiu al amplasamentelor; acordarea 

primului ajutor. 



• Limbă și literatură – dezvoltarea abilităților cognitive, comunicative și 

practice, precum recunoașterea, comparația, utilizarea diferitelor surse de 

informații; citirea și redarea unui text științific; prezentarea informațiilor de 

pe urma cercetărilor proprii prin diferite forme – text, scheme etc. 

• Biologie și educația sănătății – cunoștințe privind anatomia și fiziologia  

omului, însușirea unor deprinderi de igienă personală și abilități de îngrijirea 

sănătății; abilități de muncă în echipă, stimularea comunicativității. 

• Chimie și protejarea mediului înconjurător – cunoașterea proceselor 

arderii, intoxicării etc. 

 

Cerințe privind echipamentele: 

• Cu privire la cursul de instruire teoretică este necesară o sală de curs cu loc 

de lucru pentru fiecare cursant /masă de lucru și scaun/, precum și pentru 

formator, o tablă albă, laptop și proiector pentru prezentări, accesorii și 

materiale auxiliare, scheme, desene, hărți etc. 

• Cursurile practice sunt desfășurate în spații închise potrivite cu scopul sau în 

aer liber. Spațiile de lucru trebuie să fie dotate cu echipamente și materiale 

-  stingătoare de incendiu pe bază de pulbere sau apă, cu butelii de СО2, 

scheme, modele, truse de prim ajutor (set de prim ajutor, mijloace de 

siguranță personală – mănuși de unică folosință, fașe triunghiulare, bandaje și 

pansamente, necesare exercițiilor pentru bandajate și aplicare a 

pansamentelor), pături și covorașe pentru demonstrații, manechine pentru 

demonstrații. 
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de securitate și sănătate în muncă; reguli de comportament și acțiune în cazul 
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și protecția populației” (SIPP) de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne (MAI); Proiect 

de lege privind voluntariatul din 2006; surse de pe internet. 

 

Elaborat de: Hristina Hristova 

 


