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„EDUCAŢIE PENTRU ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR”  

DEZVOLTAT DE SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA 

 

Nr. Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare O.M.E.N.C.Ş. nr. 5132 / 02.09.2015 

2 Perioada de acreditare 4 ani 

3 Categorie program 3 

4 Grup țintă Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

5 Scop 
Dezvoltarea competențelor de acordare a primului ajutor de bază în rândul cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar 

6 Nr. Credite (CPT) 5 

7 Nr. ore de formare 20 

8 Tip formare Face – to – face 

9 Competențe vizate 

 Cunoașterea și aplicarea principiilor de bază în acordarea primului ajutor   

 Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de suport vital de bază la adult și copil și 

utilizarea defibrilatorului extern semiautomat   

 Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de acordare a primului ajutor de bază până 

la sosirea echipajelor de intervenție în următoarele situații: corpi străini în 

căile respiratorii, hemoragii, fracturi, plăgi, arsuri, degerături, hipertermie, 

hipotermie, mușcături de insecte și animale, înec, electrocutare 

 Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de acordare a primului ajutor în caz de 

urgențe medicale: dureri toracice, AVC, diabet zaharat, alergii, șoc, leșin, 

deshidratare, convulsii, intoxicații, otrăviri 

10 
Titlurile modulelor sau ale 

temelor / nr. ore asociate 

Modul 1. Primul ajutor de bază. Suportul vital de bază la adult. Suport vital 

de bază copii și poziția de siguranță. Prim ajutor în sufocare cu corpi străini 

și utilizare DAE. 

6 

ore 

Modul 2. Primul ajutor în caz de hemoragii, plăgi diverse. Probleme cauzate 

de căldură. Probleme cauzate de frig și altitudine. Probleme de sănătate 

cauzate de mediu. 

6 

ore 

Modul 3. Primul ajutor în caz de leziuni specifice. Urgențe medicale: diabet, 

șoc, leșin, convulsii. Urgențe medicale: intoxicații, otrăviri, deshidratare, 

probleme gastrointestinale. Urgențe medicale: dureri toracice de origine 

cardiacă, atacul cerebral, reacții alergice și dificultăți de respirație. 

6 

ore 

11 Evaluare finală Evaluare finală — susținerea unei teme din portofoliu                                       2 ore 

12 Sustenabilitate / Impact 

Dezvoltarea competențelor de acordare a primului ajutor de bază în rândul cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar. Pregătirea cadrelor didactice pentru 

disciplina “Educație pentru sănătate”. Pregătirea profesorilor însoțitori în taberele 

școlare în domeniul primului ajutor de bază.  

13 
Formatori (în ordine 

alfabetică) 

Dr. Baciu-Ureche Mihaela, Bobîrnea Iulian-Andrei, Dr. Botescu Sorina Gladis, Dr. 

Dogaru Adelina, Dr. Ifrosă Mia-Miahela, Dr. Ionescu Dorin, Dr. Mihăescu Victoria, 

Dr. Păstrăv Paula-Elena, Dr. Pârvulescu Elena Corina, Piele Florentin-Ionuţ 

14 Cost program / participant 200 lei 

15 
Responsabil program 

SNCRR 
Dr. Sorina Botescu, email: sorina.botescu@crucearosie.ro 

16 
Responsabil curs  

CCD București 
Paragină  Florica, email: florica.paragina@ccd-bucuresti.org  
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