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Montana, 2020 

 

I. PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI DE INSTRUIRE 

 

Prezentul program școlar a fost elaborat prin intermediul proiectului „Siguranță pentru 

copii noștri“, și a Acordului pentru grant (ajutor nerambursabil) №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.   

 Este elaborat în baza concluziilor unor studii aprofundate în cadrul proiectului 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, precum și 

în urma rezultatelor de la întâlnirea internațională desfășurată cu aceasta ocazie. 

Inundațiile fac parte din ciclul naturii. Acestea au existat în trecut și vor continua să 

existe. Ținând cont de evoluția climei, nu trebuie ignorat faptul că protecția împotriva 

inundațiilor este necondiționată, iar acest lucru poate crea sentimentul fals de siguranță. 

Trebuie avut în vedere conceptul de risc rezidual, inclusiv distrugerile potențiale ale 

facilităților hidrotehnice. Sistemele de prognoză și avertizare timpurie sunt premisele 

pentru reducerea cu succes a daunelor cauzate de inundații. Pregătirea specială a 

măsurilor de salvare și siguranță trebuie planificată și aplicată la toate nivelurile prin 

menținerea unui flux de informații de bază și acțiuni regulate de antrenament și 

instruire.  

Protecția populației în caz de inundații este legată de dobândirea unor cunoștințe, 

abilități practice specifice și acțiuni de gestionare a riscului. Importanța pregătirii 

prealabile în cadrul comunității școlare pentru acțiuni concrete în caz de dezastru 

natural este un factor cheie pentru minimizarea daunelor și ocrotirea vieților și a 

sănătății resurselor umane.  

Instruirea în acest program va contribui la formarea unor competențe cheie – un set de 

cunoștințe, abilități, atitudini și comportamente de o mare importanță practică, va 

dezvolta capacitatea individului pentru o reacție fermă în timp util în condiții extreme. 

Cursanții vor cunoaște abordarea unificată a Uniunii Europene, destinată reducerii 

consecințelor potențial nefavorabile de pe urma inundațiilor și bunele practici ale 

statelor membre ale UE, legislația națională privind gestionarea riscului de inundație, 

precum și cu planurile de reducere a riscului în caz de dezastre naturale la nivel național, 

județean, municipal și instituțional. 

Familiarizarea cu natura, potențialul și evaluarea preliminarea a riscului de inundații în 

regiunile cu un risc potențial semnificativ din țară, eventualele consecințe și oportunități 

în cadrul școlii pentru un răspuns în caz de dezastru natural, va ajuta personalul didactic 

să planifice măsuri, să coordoneze activitățile și să ia decizi adecvate de rezolvare a 

crizei. 

Aplicarea programului în pregătirea elevilor privind reacția în cazul unor situații de 

urgență, va contribui la dobândirea unor abilități practice pentru acțiuni adecvate și 

rezonabile în caz de inundații, precum și să-și dezvolte calitățile personale cu privire la 



perspicacitate, independență și capacitate de luarea deciziilor corecte prin care vor fi 

protejate viața și sănătatea personală și a celorlalți. 

Elevii nu mai sunt priviți doar ca un subiect de protecție și griji, dar și ca niște 

participanți 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. Își 

vor forma abilități cu privire la consolidarea inițiativei în cadrul comunității școlare 

pentru dezvoltarea voluntariatului în rândul elevilor, în vederea participării la proiecte 

creative ale comunității școlare, sau participării la activități cu utilitate și importanță 

socială. Prin informarea și pregătirea în timp util, fiecare persoană potențial amenințată 

de inundație, va putea să întreprindă măsuri de prevenție și să limiteze în mod 

semnificativ daunele. 

Programul școlar va fi realizat în cadrul a 20 de ore de curs, care includ instruire 

teoretică și practică, cu respectarea cerințelor didactice, ca la începutul cursului să fie 

dobândite cunoștințe care să servească drept un temei teoretic pentru dobândirea 

aptitudinilor, abilităților și 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: Legislația națională privind gestionarea riscului în caz de inundații  Cerințe 

legislative privind prevenirea riscului în caz de dezastre naturale și gestionarea 

riscului în școli. Abordare unificată a UE, care vizează reducerea efectelor potențiale 

adverse de pe urma inundațiilor. Bunele practici din statele membre ale UE. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Cursanții să cunoască abordarea unificată a Uniunii Europene care vizează reducerea 

efectelor potențiale adverse de pe urma inundațiilor; 

2. Să dobândească cunoștințe privind legislația națională pentru gestionarea riscului de 

inundații, privind planificarea și reducerea riscului în caz de dezastre naturale la nivel 

național, județean, municipal sau instituțional; 

3. Să cunoască schema de monitorizare, avertizare timpurie și informare a populației în 

caz de pericol de inundație, precum și sistemul unificat de urgență; 

4. Dobândirea competențelor privind cerințele legislative în domeniul prevenirii riscului 

în caz dezastre naturale și gestionare a riscului în școli; 

5. Să cunoască bunele practici din statele UE privind prevenirea riscului de inundații; 

6. Dobândirea competențelor – cunoștințe și abilități în cazul evacuării clădirilor și 

autoapărare cu respectarea regulilor de comportament de bază în caz de pericol de 

inundații și în timpul inundației; 

7. Trasee și locuri de evacuare în cazul concret de calamitate sau avarie; 
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8. Desfășurarea 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 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislație națională privind gestionarea riscului de inundații: 

Legea privind apele: 

а/ apărarea împotrivă efectele dăunătoare ale apelor;  

b/ evaluarea preliminară a riscului de inundații; 

c/ hărți ale regiunilor amenințate de inundații și hărți ale 

regiunilor cu risc de inundații;  

d/ planuri de gestionare a riscului de inundații; 

e/ informarea publicului; 

f/ autorități de gestionare a apelor; 

g/ regiuni de administrare hidrografică. 

Legea apărării împotrivă dezastrelor naturale: 

а/ definiția fenomenului dezastru natural; 

b/principii de bază privind apărarea în caz de dezastre 

naturale;  

c/planuri pentru reducerea riscului în caz de dezastru natural 

la nivel național, județean și municipal: 

- Strategie națională pentru reducerea riscului în caz de 

dezastru natural; 

- Program național pentru reducerea riscului în caz de dezastru 

natural; 

- Programe sectoriale și regionale, privind reducerea riscului în 

caz de dezastru natural; 

- Programe județene pentru reducerea riscului în caz de 

dezastru natural; 

- Programe municipale pentru reducerea riscului în caz de 

dezastru natural. 

d/ monitorizare, avertizare timpurie și informare; 

e/ sistem unificat de urgență; 

f/ formațiuni pentru voluntariat. 

Schemă de informare a populației în caz de pericol de 

inundație. 

Cerințe legislative privind prevenirea riscului în caz de dezastru 

natural și gestionarea riscului în școli: 

а/ standard educațional de stat privind instruirea pentru 

apărare în caz de dezastre și de acordare a primului ajutor în 

sistemul învățământului preșcolar și școlar;  

b/cerințe pentru instruirea în domeniul apărării în caz de 

dezastre naturale în sistemul învățământului preșcolar și școlar, 

aprobate de ministrul afacerilor interne.  

1 0 



2.  

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordare unificată a UE, axată pe reducerea consecințelor 

nefavorabile potențiale de pe urma inundațiilor.  

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului 

de  inundații, transpusă în legislația națională prin Legea 

privind apele. 

Cerințe ale Directivei 2007/60/CE față de statele membre în 

vederea aplicării unei abordări de planificare pe termen lung 

pentru reducerea riscului de  inundații în trei etape distincte: 

a/ evaluare preliminară a riscului de  inundații și stabilirea 

Regiunilor cu risc potențial semnificativ de inundații (RRPSI); 

b/ elaborarea unor hărți privind amenințarea și riscul de  

inundații pentru fiecare RRPSI; 

c/ elaborarea unui plan de gestionare a riscului de  inundații, 

care conține măsuri de reducere a consecințelor nefavorabile 

potențiale de pe urma inundațiilor, care trebuie elaborate într-

un ciclu de 6 ani. 

1 0 

3. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

Bune practici în statele UE. 

Instrumente pentru ajutor financiar la nivel european.  

Fonduri structurale: Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR/ERDF). Priorități.; Fondul European de 

Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA/EAGGF). Priorități.; 

Instrument financiar pentru mediu – LIFE. Priorități.; Fond de 

solidaritate al Uniunii Europene (FSUE/EUSF); 

Document de «bune practici», elaborat de către grupul de 

lucru, condus de Țările de Jos și Franța, privind prevenirea, 

apărarea și diminuarea efectelor de pe urma inundațiilor, 

compus din trei părți: partea I – principiile și abordările de bază; 

partea II – interpretarea și aplicarea principiilor și abordărilor; 

partea III - concluzii. 

Raport special № 25/2018 al Curții europene de conturi privind 

execuția Directivei CE privind inundațiile din 2007 și concluziile 

auditului. 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

4. 

4.1 

4.2 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

Curs practic de evacuare  

Curs de instruire cu elevii – „Asistenți pentru siguranță“. 

Ce trebuie să știm cu privire la evacuarea dintr-o clădire?  

-  Familiarizarea cu schema de evacuare – marcaje, schemă de 

traseu, indicatoare, marcaje pentru ieșire de urgență din 

clădire. 

Desfășurarea unui exercițiu practic cu privire la acțiunile ce 

trebuie întreprinse în cazul inundației: 

a/ pregătire prealabilă; 

b/ reguli în caz de pericol real de inundație și în timpul 

inundației; 

c/ număr unic european pentru apel de urgență – conținut al 

convorbirii la numărul 112 (în caz de dezastru natural).  

0 2 
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d/ reguli de utilizare a mijloacelor de protecție individuală. 

 

Rezultate așteptate: 

1. Dobândirea cunoștințelor de bază în materie de acte normative privind gestionarea 

riscului de  inundații în țară și în UE; 

2. Cunoașterea organismelor naționale și europene privind prevenirea riscului în caz de 

dezastru natural, obligațiile și responsabilitățile diferitelor instituții față de societate; 

3. Cunoașterea diferitelor tipuri de semnale pentru alertarea populației în caz de 

dezastru natural, inclusiv semnalul pentru “inundație”, precum și celelalte modalități 

de alertare a populației; 

4. Abilități de orientare după semnele și schema traseului de evacuare din clădire; 

5. Să acționeze conform regulilor de evacuare rapidă și în siguranță până la locurile de 

siguranță; 

6. Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de comunicare verbală și nonverbală pentru 

depășirea stresului, panicii, tensiunii și a anxietății; 

7. Dobândirea modelelor comportamentale pentru reacție  eficientă în situații de 

urgență; 

8. Întreprinderea unor acțiuni independente de alertare la numărul 112 în vederea 

acordării ajutorului în caz de situație de urgență; 

9. Deosebirea acțiunilor corecte de cele incorecte în cazul protecției împotriva 

inundațiilor.  

 

Modulul II: Inundații. Clasificare. Criterii de evaluare a extinderii inundației. Direcția 

de scurgere a apelor din țară și împărțirea teritoriului în bazine hidrografice. Risc 

potențial de inundații pe teritoriul țării, pe regiuni. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Cursanții trebuie să cunoască natura și potențialul inundației; 

2. Dobândirea cunoștințelor cu privire la tipurile de inundații în funcție de modul și 

cauzele de apariție și caracterul de manifestare, precum și în funcție de creșterea 

coloanei de apă; 

3. Cunoașterea criteriilor de evaluare a scării inundației în conformitate cu Directiva 

2007/60/CE al Parlamentului european; 

4. Dobândirea competențelor privind regiunile de scurgere a apelor din țară în funcție 

de bazinul hidrografic – cuprindere și amenințări; 

5. Dobândirea competențelor privind amenințările în caz de inundație pentru oamenii și 

bunurile acestora, dar și despre impactul valului mareic asupra clădirilor; 

6. Dezvoltarea abilităților de comportament sigur și reacție adecvată în caz de situație 

de urgență;  

7. Elaborarea unui plan familial; 

8. Pregătirea unui chit de reacție rapidă în caz de dezastru natural;  

9. 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  

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  

 

 

 

 

 

 

Inundația 

Natură și potențial. 

Relația între urbanizare și scurgerea apelor de suprafață. 

Tipuri de inundații în funcție de cauzele apariției și caracterul 

de manifestare: 

a/ topirea de primăvară a zăpezilor; 

b/ ploi de primăvară; 

c/ blocarea cursului și a bazinelor de apă de aglomerări de 

gheață; 

d/ revărsarea apelor pluviale pe soluri impermeabile; 

e/ revărsarea apelor pluviale pe suprafețe cu soluri saturate 

cu apă; 

f/ situații de avarie în facilitățile hidrotehnice;  

g/ alunecări masive de teren și de mase stâncoase în bazinele 

de apă; 

h/ debit de apă prea mare într-o albie de râu atunci când se 

evacuează apa din mai multe bazine de acumulare. 

Tipuri de inundații în funcție de creșterea coloanei de apă: 

а/ inundații în timpul cărora coloana de apă crește treptat. 

Particularități. 

b/ viituri. Particularități. 

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; 

b/ Inundații, cauzate de activitatea umană ( antropogene sau 

tehnogene) - Inundații rezultate din avariile în facilitățile 

hidrotehnice sau inundații create de acțiuni deliberate 

(terorism). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2. 

 

 

 

2.1 

 

 

Criterii de evaluare a extinderii inundației conform 

Directivei 2007/60/CE a Parlamentului european, transpusă 

în legislația națională prin Legea privind apele:  

Inundațiile pot fi clasificate ca ”semnificative” și respectiv 

”nesemnificative” în funcție de parametrii – dimensiune și 

daune provocate, raportate la categoriile „Sănătatea omului”, 

„Activitate economică”, „Mediu” și „Patrimoniu cultural”. 

 

 

 

1 

 

 

 

0 
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3. 

  

 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Regiuni din țară în funcție de direcția de scurgere a apelor 

în bazinul hidrografic respectiv – dimensiuni, râuri, facilități 

hidrotehnice, pericole potențiale. 

Pericole care provin de la o inundație: 

Pericole pentru sănătatea și viața oamenilor 

Pericole pentru patrimoniu; 

Impactul valului mareic asupra clădirilor;  

1 0 

5. 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

Curs practic: 

Dezastre naturale și răspuns într-o situație de urgență  

Prezentarea tipurilor de pericol real pe care le poate cauza 

inundația /materiale video, foto/ 

Elaborarea hărților pentru posibilele dezastre naturale dintr-

o regiune. 

Elaborarea unei matrice de risc cu descrierea:  

a/ pericolelor; 

b/ probabilității de pericol /0 cea mai scăzută – 5 cea mai 

ridicată/; 

c/ gravitatea impactului /0 cea mai scăzută – 5 cea mai 

ridicată/; 

d/ evaluarea riscului /b х c/;  

e/ priorități. 

Nivelul de pregătire pentru dezastru natural – elaborarea unui 

plan de familie pentru evacuare în caz de inundație; chit de 

supraviețuire cu apă și hrană; chit familial de reacție în caz 

de dezastre naturale; rucsac pentru dezastru natural 

0 2 

 

Rezultate așteptate:  

1. să cunoască natura, elementele și potențialul inundațiilor; 

2. să cunoască tipurile de inundații în funcție de cauzele apariției și caracterul de 

manifestare; 

3. să poată determina tipurile de pericol pentru oameni și patrimoniu; 

4. să cunoască criteriile de evaluare a dimensiunii inundațiilor; 

5. să cunoască regiunile de scurgere a apelor din țară și potențialele zone inundabile din 

fiecare bazin hidrografic; 

6. să poată lua decizii corecte independente și sigure într-o situație concretă de risc în 

vederea autoapărării și a protecției celorlalți; 

7. să conștientizeze caracterul obligatoriu al respectării instrucțiunilor organelor 

competente în vederea reducerii daunelor și a victimelor, atunci când inundația poate fi 

prognozată; 

8. Formarea rezistenței psihice și focalizarea atenției pentru a face fața unei situații de 

urgență; 

9. Să poată elabora un exemplu de plan familial de evacuare în caz de inundație. 

 



Modulul ІІІ: Resurse disponibile și oportunități de reacție în cadrul școlii în caz de 

inundații. Posibilități de creare în viitor a unui cadru pentru voluntariat în rândul 

tinerilor. 

 

Obiectivele modulului: 

1. Familiarizarea cu resursele disponibile și oportunitățile de reacție în cadrul școlii în 

caz de inundație; 

2. Dezvoltarea culturii de voluntariat în folosul celorlalți și al comunității; 

3. Dezvoltarea voluntariatului în cadrul școlii și în afara acesteia; 

4. Promovarea modului de viață sănătoasă și incluziune socială. 

 

Plan tematic 

№ Denumirea tematicilor 
Ore de studii  

teorie practică 

1. 

 

1.1 

 

 

 

Resurse disponibile și oportunități de reacție în cadrul școlii 

în caz de inundații:  

Planificarea răspunsului de urgență în cadrul școlii cu 

descriere detaliată a procedurilor și acțiunilor înainte, în tipul 

și după inundație. Descrierea detaliată a acțiunilor 

comunității școlare – persoane responsabile, elevi, părinți. 

1 0 

2.  

 

2.1  

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunități de creare a unui cadru pentru voluntariat în 

rândul tinerilor. 

Definirea voluntariatului și a principiilor activității de 

voluntariat. 

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: 

а/ voluntariat în rândul elevilor, reglementat prin 

regulamentul școlar privind activitatea școlilor și printr-o 

parte a noilor documente școlare; 

b/ înființarea cluburilor (grupelor) de activitate extrașcolară 

de voluntariat în rândul elevilor; 

c/ identificarea tematicilor și cauzelor pentru activitatea de 

voluntariat printre cei tineri; 

d/ pregătirea elevilor, realizarea inițiativelor și a analizelor 

rezultatelor în vederea motivării participării la voluntariat. 

1 0 
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3 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

Curs practic 

Clubul voluntarilor din școală 

Înființarea clubului voluntarilor din școală:  

a/ Principii directoare ale voluntarului; 

b/ Drepturi și obligații ale voluntarului;  

c/ Când și cum funcționează clubul voluntarilor. 

Activități ale clubului voluntarilor: 

a/ Elaborarea unui regulament privind activitatea clubului de 

voluntariat;  

b/ Documentarea muncii de voluntariat; 

c/ Identificarea tematicilor și a cauzelor voluntariatului. 

0 3 

 

Rezultate așteptate: 

1. Să respecte regulile de comportament sigur în cadrul școlii și în afara acesteia în caz 

de pericol de inundație, în timpul inundației și după inundație;  

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

3. Să acorde asistență echipei de salvare în timpul operațiunilor de salvare în caz de 

inundații; 

4. Să cunoască principiile activității de voluntariat; 

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

școlare; 

6. Dezvoltarea unei motivări pozitive ale elevilor în vederea prevenirii riscurilor sociale 

și rezolvarea unor probleme sociale importante; 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
Denumirea tematicilor 

Ore de studii  

teorie practică 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

2.6 

 

2.7 

2.8 

Prim ajutor psihologic și sprijin în caz de inundații 

Reacții comportamentale în caz de inundație și acordarea 

primului ajutor psihologic în caz de inundații; 

Acțiuni adecvate în caz de stres, panică, anxietate în rândul 

copiilor și elevilor. 

Autoapărare și acordare de prim ajutor victimelor în caz de 

inundație:               :  

Algoritmul acțiunilor, siguranță personală și securizarea zonei 

calamitate;                  ; 

Evaluarea semnelor vitale și stării generale ale victimelor; 

Acordarea de auto-ajutor și ajutor reciproc în caz de aflare 

într-un loc inundat (acasă, în loc public):  

a/ acțiuni de salvare în cazul înecului – posibilități de 

extragere; extragerea victimei, așezarea victimei în poziție 

laterală stabilă; 

Exercițiu practic – extragerea victimei, așezarea victimei în 

poziție laterală stabilă;       

b/ prim ajutor în cazul șocului; 

c/ prim ajutor pentru victimă în stare de inconștiență; 

d/ moarte clinică și reanimare cardio-pulmonară; 

e/ înec.  

Tipuri de sângerări și tehnici de aplicare a unui pansament 

hemostatic temporar. Hemoragii masive din plăgi deschise. 

Cele mai frecvente leziuni. 

Exercițiu practic pentru aplicarea unui pansament hemostatic. 

Acordarea primului ajutor, auto-ajutor  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. 

Auto-ajutor și prim ajutor în cazul hipotermiei și degerăturilor 

corpului. 

Acțiuni în cazul intoxicațiilor. 

Tipuri de susținere și transportare a victimelor. 

0 5 

 

Rezultate așteptate: 

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

pentru efortul de supraviețuire în cazul inundației; 

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

pentru o reacție adecvată în cazul situațiilor de urgență și a crizelor;  

3. Dobândirea competențelor și abilităților în vederea întreprinderii unor acțiuni corecte 

pentru salvare în caz de înec; 
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4. Acordarea primului ajutor psihologic și sprijin persoanelor în cazul pericolului de  

inundație și în timpul inundației; 

5. Cunoașterea modalităților de extragere și salvare de la înec și acțiunilor privind 

siguranța personală în timpul extragerii victimei; 

6. Aptitudini dobândite pentru acordarea primului ajutor unei victime în stare de șoc, 

inconștiență și  reanimare cardio-pulmonară; 

7. Cunoașterea tipurilor de sângerări și tehnicile de aplicare pansamentului hemostatic 

temporar; 

8. Cunoașterea tehnicilor de acordare a primului ajutor în cazul fracurilor de membre, 

traumatismelor craniene, ale coloanei vertebrale, pieptului și zonei abdominale; 

9. Acordarea primului ajutor în cazul hipotermiei și degerături ale corpului; 

10. Întreprinderea unor acțiuni corecte în cazul intoxicațiilor; 

11. Cunoașterea tipurilor 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: 

- Biologie și educația sănătății – însușirea unor deprinderi de igienă personală și abilități 

de îngrijire a sănătății, dezvoltarea aptitudinilor de cunoaștere, comunicare, și cele 

practice, precum identificarea, compararea, utilizarea diferitelor surse de informații, 

aptitudini de muncă în echipă, stimularea comunicativității. 

- Aptitudini tehnice și autodidacte – crește ponderea muncii independente  și ”învățarea 

prin descoperire” – elevul cercetează, propune și dezbate idei, testează modele, creează 

machete. 

- Limbă și literatură – citirea și redarea unui text științific; prezentarea informațiilor de 

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

- Omul și natura – cunoașterea trecerilor apei dintr-o stare agregată în alta și asocierea 

cu acestea a unor dezastre naturale – de exemplu topirea intensivă a zăpezilor poate fi 

o cauză pentru inundații; urmărirea instrucțiunilor; culegerea informațiilor din diferite 

surse – manuale, enciclopedii, filme și internet; organizarea și participarea la grupuri de 

lucru; împărtășirea propriei experiențe și trăiri; compararea și alegerea diferitelor 

modele comportamentale. 

 

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 și alte materiale ajutătoare. 

 

- 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 

demonstrație de reanimare cardio-pulmonară, saltea de curs pentru reanimare cardio-

pulmonară. 

  

Bibliografie: 

Legea privind apele; Legea privind protecția împotrivă dezastrelor naturale; Directiva 

2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului de  inundații; Raport № 25/2018 al 

Curții europene de conturi privind executarea Directivei UE; Reguli comportamentale și 

acțiuni în caz de inundație, emise de Direcția Generală pentru Siguranța privind 

Incendiile și Protecția Populației de pe lângă Ministerului Afacerilor Interne; Surse de pe 

internet 
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