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Asociația Învățătorilor din județul Bacău a inițiat în primăvara anului 2017 proiectul „Într-o 

situație critică, orice secundă contează!” în vederea obținerii finanţării nerambursabile de la bugetul 

local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 

aferente anului 2017. 

Aprobarea proiectului a fost binevenită în contextul realizării unui curs acreditat în vederea 

constientizării de către elevi a riscului expunerii la toate tipurile de accidente, concomitent cu formarea 

și dezvoltarea unei atitudini adecvate în astfel de situații; a însușirii cunoştinţelor de bază şi a 

deprinderilor practice, pentru acordarea primului ajutor în situaţii de accidente, de către elevi, alături 

de cadrele didactice ale acestora, în spiritul intervenției până la ajungerea echipajului medical cât și a 

diversificării  comunicării între elevi și dascăli și creşterea capacităţii de relaţionare a elevilor în cadrul 

unităţilor de învăţământ. 

Dorim să participăm activ, în calitate de organizaţie reprezentativă a învățământului 

băcăuan  la nivelul județului si țării,la toate evenimentele specifice titulaturii orașului Bacău – 

Capitala Tineretului din România, în anul 2017 si prin intermediul activităţilor propuse în cadrul 

proiectului realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Municipiului Bacău şi 

nu implică nicio responsabilitate din partea acestora. 

Prin proiectul „Într-o situaţie critică, orice secundă contează!” contribuim la sprijinirea 

tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale.  

 Grupul țintă este format din 120 elevi cu vârsta cuprinsă în intervalul 9 - 11 ani și 20 cadre 

didactice din municipiul Bacău.  

 Proiectul urmărește implementarea educației pentru acordarea primului ajutor în situaţii de 

accidente, încă din copilărie, cu reactualizare la intervale regulate (după formarea elevilor și cadrelor 

didactice din municipiul Bacău va urma formarea elevilor și cadrelor didactice din județ de către 

grupul de formatori organizat la nivelul asociației ce va continua pregătirea în acordarea primului 

ajutor și după finalizarea implementării proiectului și care va continua participarea la viitoare proiecte 

și promovarea cursurilor de pregătire în acordarea primului ajutor). 

 Tot în prima etapă ne-am propus să formăm și aproximativ si un număr de 60 de cadre didactice 

din județ, membri ai Asociației Învățătorilor din județul Bacău, din fondurile asociației. Din rândul 

cadrelor didactice formate în prima etapă vom constitui grupul de formatori pentru cursurile de 

pregătire în acordarea primului ajutor.  

 Elevii și cadrele didactice formate vor ști în urma parcurgerii cursului cum trebuie să 

reacționeze și să acționeze în cazul unui accident până la sosirea ambulanțelor și a personalului 

medical calificat 

Cadrele didactice, care vor urma cursurile de acordare a primului ajutor de bază, fără 

echipament specific, vor fi capabile să acorde primul ajutor de bază, elevilor aflați în situații de risc, 

până la sosirea ambulanțelor și a personalului medical calificat.  

Regulile de conduită în acordarea primului ajutor vor fi împărtășite de către beneficiarii finali 

cu familiile lor, prietenii și colegii, direct sau prin intermediul grupului permanent de prim ajutor 

constituit prin proiect, pentru fiecare zonă. În mod indirect vor beneficia și unitățile de învățământ în 



care învață/predau elevii/cadrele didactice care participă la instruiri, precum și întreaga comunitate 

locală. 

 

Relevanţa proiectului „Într-o situație critică, orice secundă contează!”  

pentru obiectivele programului de finanţare 

 

Potrivit statisticilor, până la 90% dintre victimele accidentelor ar fi supraviețuit, dacă 

cineva le-ar fi acordat primul ajutor medical calificat. În ţările europene, 85% din populaţie este 

instruită să acorde primul ajutor medical. 

Proiectul realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al 

Municipiului Bacău urmărește implementarea educației pentru acordarea primului ajutor în situaţii de 

accidente, încă din copilărie, cu reactualizare la intervale regulate, motorul fiind spiritul civic sau 

propriul interes, mai degrabă, decât o obligație legală. 

Elevii, împreună cu cadrele didactice vor participa la cursurile de prim ajutor, care nu sunt 

obligatorii, cu excepția unor categorii profesionale expuse riscurilor de accidentare (în România 

conform Legii 524/2004), încurajând, astfel, participarea activă la procesul de dezvoltare a comunității 

locale din proximitatea lor. 

Însuşirea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice, pentru acordarea 

primului ajutor în situaţii de accidente, va facilita și dezvolta, pentru aceștia, conştientizarea riscului 

expunerii la toate tipurile de accidente. În același timp, beneficiarii vor învăța să abordeze o anume 

atitudine, adecvată în astfel de situații. 

Învățarea de către elevi și cadrele didactice a tehnicilor de prim ajutor, în spiritul intervenției 

de a oferi primul ajutor până la ajungerea echipajului medical, va contribui la formarea unor deprinderi 

practice, dar și a unor atitudini şi comportamente responsabile. 

Deoarece o mare parte din aceste cursuri se vor desfașura în grupe comune de elevi și cadre 

didactice, se va dezvolta și diversifica o comunicare eficientă între elevi și dascăli, dar și între elevii 

de vârste apropiate. 

 

Probleme şi necesitãţi legate de grupul ţintă/beneficiarii proiectului  „Într-o 

situație critică, orice secundă contează!” 

 

Viața unei persoane accidentate depinde, în mare măsură, de momentul acordării primului 

ajutor și de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Din păcate, mulți oameni mor 

zilnic în România din cauza unor incidente în care acordarea primului ajutor, până la sosirea 

ambulanței, ar fi putut salva vieți. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006. În art. 87, aliniatul 1 se face 

precizarea că acordarea primului ajutor de bază, fără echipamente specifice, se efectuează de către 

orice persoană instruită în acest sens.  

Cu toate că primul ajutor nu este o substituire a intervenției medicale de urgență, este un pas 

inițial vital în intervenția care oferă o contribuție efectivă și rapidă. Aceasta reduce severitatea 

traumatismelor și îmbunătățește șansele de supraviețuire, în același timp. 

Dascălii din școli și părinții elevilor, ba chiar și unii dintre elevi, consideră că insuşirea 

cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice, pentru acordarea primului ajutor în situaţii de 

http://www.crucearosie.ro/uploads/Legislatie/Lege%20nr524%20din%202004.pdf


accidente este imperios necesară deoarece îi vor ajuta în viitor și vor ști cum trebuie să reacționeze și 

să acționeze în cazul unui accident. 

O măsură de prim ajutor este importantă indiferent de vârstă. Normal că un adult poate să fie 

mai eficient, poate să prindă mai repede şi să facă mai bine manevrele, dar şi pentru cei 120 de elevi 

este binevenită instruirea în acordarea primului ajutor, din mai multe puncte de vedere: se 

acomodează cu utilizarea limbajului specific acestui domeniu, deprind aceste manevre în contextul 

unei activități extrașcolare şi li se dezvoltă un comportament de protejare a sănătății personale și a 

vieții celorlalți, pentru ca, pe viitor, când vor crește, să pună în practică cele învățate. Pentru cei mai 

mici dintre elevi este foarte important să învețe să ceară ajutor și să descrie situația cât mai clar posibil. 

Asociaţia Învăţătorilor din județul Bacău susține necesitatea ca dascălii să știe să acorde primul 

ajutor, însă rămâne problema asigurării instruirii specifice, care este furnizată contra cost, de 

organizații nonprofit sau instituții care se ocupă de formarea cadrelor didactice, aceasta fiind una dintre 

sursele de venit ale acestor organizații, iar în învățământul primar, în viitorul apropiat, acest domeniu 

ne dorim să fie acoperit de o disciplină opțională. 

Începând cu noul an școlar au debutat și cursurile. Înscrierile cadrelor didactice și elevilor au 

fost gestionate de către membrii echipei proiectului.  

Proiect realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Municipiului Bacău şi nu 

implică nicio responsabilitate din partea acestora. 

 

„Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017”  

Rodica LEONTE, Președintele Asociației Învățătorilor din 

județul Bacău, managerul proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DESFĂȘURĂRII CURSULUI 

„Într-o situație critică, orice secundă contează!” 

 

1. Sâmbătă, 16 septembrie 2017, a debutat cursul de bază pentru acordarea primului ajutor 

susținut de formatorii Școlii Postliceale „Sanity” Bacău, din cadrul proiectului „Într-o situaţie 

critică, orice secundă contează!” realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău. Beneficiarii proiectului sunt 20 de cadre didactice și 

120 de elevi ai claselor a III-a și a IV-a din municipiul Bacău.  

 

2. 20.09.2017 – formarea cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului. 

 

3. 25 septembrie 2017, au debutat la Școala Postliceala „Sanity" Bacău, orele de instruire pentru 

cei 120 elevi beneficiari ai proiectului realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia 

Municipiului Bacău şi nu implică nicio responsabilitate din partea acestora. 

 

4. O nouă zi de curs pentru grupul țintă al proiectului „Într-o situație critică, orice secundă 

contează!"- 26.09.2017 

 

5. 5 OCTOMBRIE 2017 - ZIUA EDUCAȚIEI sărbătorită prin finalizarea cursului de bază 

pentru acordarea primului ajutor pentru cei 120 de elevi din școlile băcăuane, beneficiari ai 

proiectului „Într-o situație critică, orice secundă contează!” inițiat de Asociația Învățătorilor 

din județul Bacău și realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local 

al Municipiului Bacău. Mulțumim Primăriei Bacău, Școlii Postliceale Sanity, formatorilor 

profesioniști, echipei de proiect, cadrelor didactice implicate și tuturor susținătorilor acestui 

proiect care a avut un mare impact la nivelul comunității locale. Cursul continuă pentru cadrele 

didactice care aparțin grupului țintă, cu sesiuni de formări în lunile octombrie și noiembrie 

2017. 

 

6. Grupul țintă al proiectului „Într-o situație critică, orice secundă contează!” a participat la o 

nouă sesiune de formare, sâmbătă, 21 octombrie 2017, la sediul Școlii Postliceale Sanity 

Bacău. Cadre didactice din școli băcăuane au deprins și exersat tehnici de prim ajutor sub 

atenta îndrumare a colectivului de formatori și specialiști în medicina de urgență. Cursul de 

inițiere în acordarea primului ajutor face parte din proiectul „Într-o situație critică, orice 

secundă contează!” realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local 

al Municipiului Bacău sub egida „Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017”  

 

7. 11 noiembrie 2017- finalizarea cursului prin activități de evaluare, diseminare, feed-back, 

înmânare de mape ce conțin diplome, dvd-uri cu suportul de curs și fotografii reprezentative. 

Informații relevante despre proiect sunt postate si on-line: 

www.aibacau.ro 

https://www.facebook.com/aibacau.ro/ 

http://www.aibacau.ro/
https://www.facebook.com/aibacau.ro/


 


