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1. SITUAȚIILE DE URGENȚĂ 

1.1. – Ce sunt situațiile de urgență 

 

 

1. Priveşte imaginea de mai jos şi completează în rebusul alăturat denumirea proceselor/fenomenelor 

prezentate în imaginile indicate prin cifre. Pe verticala A-B vei obţine caracteristica situaţiilor care pot 

pune în pericol viaţa oamenilor.             A 

                                                 B 

2. Grupează silabele de mai jos în cuvinte care exemplifică situațiile de urgență prezentate în imaginile 

2, 3, 4, 8 și 9.  

Rucsacul ce-ți poate salva viața! 

Privește imaginea de mai jos și găsește obiectele pe 

care trebuie să le ai în rucsacul pregătit pentru  

situațiile de urgență:  

 

 

 

 

 

  

    1         

    2         

  3           

  6           

  5           

 8            

7             

IN VUL CA NI TO PI 

CEN TSU NA MI REA GHE 

DII TI FI LOR RI TA 

DE SER CA RE   

2  

3  

4  

8  

9 TOPIREA GHEȚARILOR – INUNDAȚII 

Cuvintele pot fi scrise pe orizontală, pe 

verticală, de la stânga la dreapta și de la 

dreapta la stânga. 
 

M E V R E S N O C 
E A T R R A D I O 
D S E U U A T T B 
I D L Y C S A P A 
C X E N S B I U T 
A Y F I A R U S E 
M U O U C M X C R 
E T N E M I L A I 
N R O B T R U T I 
T N E M A S N A P 
E L A N T E R N A 

 

Situația de urgență este orice împrejurare în care viața și sănătatea oamenilor sunt amenințate, 

aceştia având nevoie de ajutor pentru a putea fi salvaţi. În cazul existenței situațiilor de urgență trebuie 

să adopți o serie de măsuri de protecţie şi comportamente speciale.  

 

https://fiipregatit.ro/prim-ajutor/ 

 

https://fiipregatit.ro/prim-ajutor/


 
 

1.2. CUTREMURELE 

 

 

 

1. Formulează un set de reguli și de comportament sugerate de imaginile de mai jos, într-o situație de 

urgență, după modelul propus și identifică situația de urgență care necesită aceste comportamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Cutremurele sunt fenomene naturale cauzate de eliberarea de energie în interiorul Pământului în 

urma „ruperii” rocilor supuse tensiunilor acumulate. 

Ele se petrec într-un timp foarte scurt; unele sunt violente și pot avea urmări grave asupra oamenilor, 

construcțiilor și mediului natural. Față de alte catastrofe naturale, ele au cea mai mare frecvență pe 

Glob, dar majoritatea sunt de intensitate slabă și nu prezintă pericol. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zo5b7eYSQJk 

 



 
 

Căderea obiectelor grele (mobilier, cărți etc.) poate deveni periculoasă, deci îndepărtează-te de ele! 

Utilizarea liftului și coborâtul pe scări ………………………………………….. 

Trebuie să te …………… de stâlpii de înaltă tensiune pentru a nu fi în pericol de …………………! 

Rămâi ………….. în care te găsești, dar adăpostește-te sub ………………….. pentru a fi protejat de 

accidente! 

Este interzis să ………………………………………… sub poduri pentru că s-ar putea prăbuși! 

Mișcă-te ………………., pentru a nu cădea sau a fi lovit de obiecte dure! 

Urgența impune măsuri ……………….. și un comportament stabil! 

Rămâi …………….., nu te panica și nu țipa pentru a putea să iei decizii ………………..! 

 

2. Alege răspunsul corect referitor la comportamentul în situații de urgență: 

a. sunăm la 112 și țipăm ca să ne facem auziți pentru a primi ajutor 

b. sunăm la 112 și descriem în termeni clari locul în care ne aflăm și situația de urgență 

c. încercăm să intervenim pentru a ameliora situația de urgență și apoi sunăm la 112 

d. nu sunăm pentru că pierdem minute prețioase. 

3. În cazul unui cutremur: 

a. stai aproape de fereastră, pentru a cere ajutor 

b. stai în picioare în mijlocul camerei, ca să fii la distanţă de pereţi 

c. fugi pe scări, pentru a ajunge repede afară 

d. opreşti gazele şi curentul electric, pentru a preveni o posibilă explozie. 

4. Găsește cuvintele corecte sugerate de definițiile de mai jos și formează o propoziție (slogan) despre 

cum te simți în siguranță în caz de cutremur! 

1. Reprezintă o negație 

2. Verb care indică o stare indusă de frig sau de teamă 

3. Indică direcția sau este a șasea notă muzicală 

4. Situație de urgență cauzată de eliberarea de energie din interiorul Pământului 

 

Nu ……………… ….. ……………………..! 

 

 

 

 

  

Știai că… 

…Cele mai puternice cutremure din România au avut loc în: 1802 (magnitudine 7,9 pe scara 

Richter), 1940 (magnitudine 7,7 pe scara Richter), 4 martie 1977 (magnitudinea de 7,3 grade 

pe scara Richter), soldat cu mii de victime şi însemnate pagube materiale, iar în 1986 

(magnitudine de 7,1 pe scara Richter). 



 
 

1.3. INCENDII 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alege răspunsul corect: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Termenul de incendiu se referă la un proces de ardere autoîntreținută, care se desfășoară fără control 

în timp și spațiu, în urma căruia se produc pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale. 

Izbucnirea unui incendiu presupune existența unui material combustibil care trebuie încălzit peste 

punctul său de aprindere. Este necesară o intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de 

ardere, de aceea sună la Serviciile de urgență: 112! 

 

 

Știai că… 

…Cel mai mare incendiu din lume se consideră a fi cel din Tokyo (Japonia) din 1923, care a distrus 

complet orașul. Și-au pierdut viața 142.000 de oameni, cea mai mare pierdere de vieți omenești s-

a produs după ce 38.000 de oameni, adunați într-un spațiu deschis din centrul orașului au fost 

incinerați de un vârtej adus de furtuna de foc, datorat unui vânt puternic produs de un taifun. 

Dacă ești singur acasă și mâncarea pe care 

o încălzești pe aragaz ia foc: 

 închide repede aragazul 

 nu arunca apă pe o cratiță în flăcări 

pentru că uleiul va sări pe tine și te va 

arde, iar incendiul se va răspândi 

 pune un capac peste cratiță pentru că în 

lipsa oxigenului, focul din vas se stinge 

 părăsește bucătăria și închide ușa 

 ieși din casă și cere ajutor unui vecin. 

 

Dacă se întâmplă un incendiu la școală: 

 Păstrează-ți calmul! 

 Nu te ascunde! 

 Ascultă sfaturile profesorului din clasă! 

 Urmează semnele care arată calea de ieșire! 

 Nu te întoarce în clasă să recuperezi un lucru uitat! 

 Îndreaptă-te spre locul de adunare, alături de colegii tăi! 

 Așteaptă în liniște intervențiile persoanelor instruite pentru situații de urgență! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq3

NtNJHDss 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq3NtNJHDss
https://www.youtube.com/watch?v=Cq3NtNJHDss


 
 

1.4. FURTUNI ȘI INUNDAȚII 

CUM SĂ NE COMPORTĂM ÎN CAZ DE FURTUNĂ 

 

 

 

 

 

INUNDAȚIILE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Inundația reprezintă acoperirea unui teren cu apă 

provenită din ploi abundente, revărsarea apelor, topirea 

zăpezilor etc. Poate provoca victime umane, distrugeri 

materiale și afectează toată activitatea social-economică. 

     Eu, împiedic inundațiile, prentru că în pădure 

zăpezile se topesc treptat și nu se mai revarsă râurile 
peste gospodăriile oamenilor. În celelalte anotimpuri, 

pe frunzele și pe ramurile mele rămâne 50% din 

cantitatea de apă căzută în timpul unei precipitații și 

nivelul apelor râurilor nu se mai ridică. 

    Eu nu mai pot să ajut. Omul m-a tăiat. Mi-

au mai rămas rădăcinile, care mai împidică, 

nu pentru mult timp, alunecările de teren. 

Furtuna este un fenomen meteorologic, care 

constă în ploi abundente însoțite de descărcări 

electrice și vânturi puternice (peste 75km/h). 

În caz de furtună respectă următoarele reguli: 

- Dacă te joci în aer liber, adăpostește-te  în cea mai apropiată construcție sau într-un 

autoturism; 

- Închide ușile și ferestrele casei; 

- Poți să vorbești la telefonul mobil, el nu prezintă pericol; 

- Scoate din priză computerul sau aparatura electrică, se pot deteriora ca urmare a descărcărilor 

electrice. 

Dacă te prinde furtuna când ești în excursie: 

- Dacă ești la pădure, caută copaci mai puțin înalți să te adăpostești; 

- Dacă ești într-o zonă deschisă, caută o zonă mai joasă, o vale; 

- Dacă ești pe apă, ajungi de urgență la mal; 

- Evită obiectele înalte: copacii, obiectele metalice, bicicletele etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=11&v=sm8TB96retk 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=sm8TB96retk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=sm8TB96retk


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu se anunță niciun 

fenomen meteo ieșit 

din comun 

-Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase; 

-Nu este necesară nicio precauție particulară pentru perioada imediat următoare; 

 

Anunță fenomene 

meteo care temporar 

pot deveni periculoase 

-Risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, fără pagube semnificative. 

-Este necesară o atenție deosebită în zonele expuse la inundații și unde se 

desfășoară anumite activități. 

 

Anunță fenomene 

meteo periculoase 

care e posibil să 

afecteze activitățile 

umane. 

-Se prevăd precipitații abundente ce pot afecta activitățile socio-economice; 

-Sunt posibile inundații în zonele cu risc ridicat de inundație; 

-Se pot produce cantități importante de precipitații; 

-S-ar putea produce viituri pe râurile mici și scurgeri pe versanți. 

 

Anunță fenomene 

meteo extreme (ploi 

abundente, furtună). 

-Precipitații abundente ce pot afecta activitățile socio-economice; 

-Sunt posibile inundații deosebit de importante; 

-Acumulări foarte importante de apă prin precipitații căzute în intervale scurte de 

timp; 

-Risc de viituri majore care necesită măsuri de evacuare a oamenilor, restricții la 

folosirea podurilor și căilor rutiere. 

 

         Buletinele meteo de la televizor și de la radio ne avertizează din timp asupra stării vremii. Vrei să 

cunoști care este semnificația și importanța culorilor pentru atenționările meteo? 

        În interiorul pătratelor vei descoperi semnificația culorii acestora și consecințele sau efectele 

posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ploilor / furtunilor. 
 

Ce trebuie să faci înainte ca inundația să se producă: 

-Fii atenți la avertizările meteo! 

-Participă la construirea unor bariere care opresc 

pătrunderea apei în locuințe; 

-Curăță șanțurile și rigolele de scurgere; 

-Nu aruncați gunoaiele menajere și resturile vegetale în 

albiile apelor; 

-Participați la exercițiile de simulare pentru situații de 

urgență; 

-Nu uita de rucsacul pe care l-ai pregătit pentru situațiile 

de urgență! 

 
 

Ce trebuie să faci, dacă inundația s-a produs: 

-Deplasează-te spre o zonă înaltă din apropiere, 

la etajele superioare sau pe acoperiș; 

-Dacă timpul vă permite, mutați obiectele 

importante la etajele superioare; 

-Decuplați întrerupătorul general de energie 

electrică; 

-Întrerupeți instalațiile de alimentare cu apă și 

gaze; 

-Părăsește locuința pentru a fi în siguranță, dacă 

primești avertisment. 

     Îmbină fragmentele de cuvinte de mai jos, astfel încât să obții 

denumirea simbolurilor „meteo” din imaginea alăturată. 

Soa   rat   co   cer   re   în   cu ploi   re   ri    no   a lui   pe   ale   

ti   pa   mp   a   ții   cu   fru   cer   ful   mos   și   rit co   ge 

1................................................. 

2.................................................. 

3................................................. 

4................................................. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ce sunt 

inundațiile? 

 

2. Cum 

împiedică 

pădurile 

inundațiile? 

 

3. Precizează 

trei măsuri 

care pot 

preveni 

inundațiille. 

 

4. Ce trebuie 

să faci, dacă 

inundația s-a 

produs? 

 

4. Care este 

conținutul 

rucsacului de 

urgență? 

 

5. Când este 

„Luna 

Pădurii”? 

 

6. Ce măsori 

cu 

pluviometrul

? 

 

7. 

Semnificația 

codului roșu 

este? 

 

8. Precizează 

trei reguli de 

care trebuie 

să ții cont în 

caz de 

furtună 

 

9. 

Semnificația 

codului 

galben este? 

 

10. Ce este 

furtuna? 

 

11. Ce faci 

dacă te 

prinde 

furtuna în 

pădure? 

 

 

 

  

         Știai că: 

 Pluviometrul este un aparat cu care se măsoară cantitatea de precipitații căzută într-un anumit interval 

de timp și pe o anumită suprafață de teren? 

 15 Martie – 15 Aprilie este „Luna Pădurii”? Participă și tu la acțiuni de plantare a puieților și astfel 

ajuți la menținerea echilibrului în natură. 

 

STOP 

START 

     Ne jucăm și învățăm! 

     Folosind un zar, parcurgi traseul codurilor de culori, dând răspunsurile potrivite la întrebările 

din căsuțe. Aruncă zarul, iar numărul zarului indică întrebarea la care trebuie să răspunzi. Dacă ai 

răspuns corect, așează un jeton pe căsuța respectivă. Dacă nu, te întorci la start. Câștigă cel care 

ajunge primul la final. 

Pot participa 1-4 jucători, fiecare trebuie să aibă un jeton de culoare diferită. 
 



 
 

2. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

2.1. Regului de acordare a primului ajutor 

George a aflat la școală că este foarte important să acorzi primul ajutor dar trebuie să știe să evite 

anumite manevre pentru a nu pune viața în pericol. De aceea, îi solicită Anei, sora mai mare, detalii.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEORGE: În timpul pauzei, după prima 

oră de curs, un coleg a leşinat. Situația a 

fost preluată de o doamnă profesoară care 

era în zonă pentru că noi ne-am speriat! Tu 

ştii să acorzi primul ajutor? 

ANA: Bineînţeles că da! Doar fac parte din echipajul 

de „prim ajutor” al clasei şi anual ne asigurăm că 

trusa de prim ajutor a clasei este echipată 

corespunzător şi participăm alături de doamna 

profesoară la instruirea tuturor elevilor din clasă! 

 

Să ne jucăm! Hai să ghicim variantele corecte: 
1. Apelarea Serviciului de Urgenţă 112 este utilă când: 
a) tu sau alte persoane sunteţi victime ale unui act de violenţă; 

b) observaţi o persoană pe stradă care poate fi inconştientă; 

c) doriţi să verificaţi dacă 112 chiar funcţionează;  

d) doriţi să găsiţi o persoană de contact sau o organizaţie (număr de telefon, 

adresă etc). 

2. Referitor la acordarea primului ajutor este adevărat că: 

a) poate fi acordat de personal instruit sau oricine aflat într-o situaţie de 

urgenţă; 

b) se acordă înainte sau concomitent cu apelul la 112; 

c) are ca scop prevenirea complicaţiilor;  

d) are ca scop salvarea vieţii până la sosirea unui echipaj de intervenţie. 

 

Știai că… 

 În România, mai mult de jumătate din numărul total de apeluri nu reprezintă urgențe de competența Serviciului 112, 

ci solicitări de informații diverse, apeluri efectuate din greșeală, farse, dar și apeluri injurioase? 

 În anul 2017, aproape 60% dintre urgențele anunțate la 112 au reprezentat cazuri medicale? 

 Adresa incidentului este una dintre cele mai importante informații pe care trebuie să o furnizați când sunați la 112? 

 Dacă ați sunat la 112 din greșeală, nu închideți! Rămâneți pe fir și informați operatorul că nu aveți o urgență și că ați 

apelat din greșeală? 

ANA: Pentru acordarea primului ajutor trebuie să avem în vedere 

„LESA”, adică patru etape importante: 

1. Luarea măsurilor de siguranţă; 

2. Evaluarea stării accidentatului; 

3. Solicitarea ajutorului; 

4. Asigurarea primului ajutor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQmoXcyIxXs 

https://www.youtube.com/watch?v=VWlecsFt-GA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQmoXcyIxXs
https://www.youtube.com/watch?v=VWlecsFt-GA


 
 

2.2. Verificarea stării de conștiență 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

GEORGE: Cum trebuie să procedez pentru a evalua 

starea unui accidentat?  

ANA: Verifici parametrii vitali: 1. STAREA DE 

CONŞTIENŢĂ, 2. PULSUL și 3. RESPIRAŢIA! 

Dacă persoana nu răspunde, înseamnă că este INCONŞTIENTĂ! 

Verifici pulsul la nivelul antebraţului sau carotidei (gât)! 

Dacă persoana nu are puls, este în STOP CARDIAC! 
Dacă persoana nu respiră, este în STOP RESPIRATOR! 

ANA: dacă persoana nu are puls şi nu 

respiră, înseamnă că se află în stop 

cardio-respirator! 
 

Știai că… 

 Acordarea primului ajutor calificat se efectuează în regim public, este o datorie a statului şi un drept al cetăţeanului 

şi nu poate fi efectuată în scop comercial (art. 87, (3), din Legea 95/2006)? 

 Persoanele fără pregătire medicală care acordă primul ajutor de bază în mod voluntar, pe baza indicaţiilor furnizate 

de un dispecerat medical sau a unor cunoştinţe în domeniul primului ajutor de bază, acţionând cu bună-credinţă şi 

cu intenţia de a salva viaţa sau sănătatea unei persoane, nu răspund penal sau civil (art. 88 din Legea 95/2006)? 

Să ne jucăm! Adevărat sau Fals? 
Nr. 

crt. 
Primul ajutor salvează vieţi: A F 

1. Pot verifica respiraţia cu ajutorul unei oglinzi 

poziţionate în zona gurii victimei 

  

2. Dacă victima prezintă leziuni externe sau interne 

este indicat să o mişcăm 

  

3. Aşez victima fără respiraţie şi puls în PLS 

(poziţie laterală de siguranţă) 

  

4. Fiecare decizie şi minut scurs de la accident 

poate fi decisiv pentru victimă 

  

5. Victima este prietena/-ul mea/meu şi nu-mi pot 

controla emoţiile puternice 

  

6. Acord primul ajutor până la sosirea echipajului 

de intervenţie specializat 

  

 

GEORGE: După evaluarea 

accidentatului ce trebuie să fac? Cum 

procedez pentru a acorda primul ajutor?  

ANA: Te poţi afla într-una dintre 

următoarele situaţii: 

1. persoana este inconştientă, dar cu 

puls şi respiraţie – trebuie aşezată în 

poziţie laterală de siguranţă; 

2. persoana este inconştientă, fără puls 

şi fără respiraţie - trebuie resuscitată 

cardio-pulmonar; 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9IPqhJDryIs 

 

 

1. Victima se scutură ușor de umeri: 

Hei, eşti bine? Ce s-a întâmplat? 

 

3. Respirația se percepe prin 

metoda PAS (privește, ascultă 

și simte): 

   *privim ridicarea cutiei 

toracice 

   * ascultăm respirația 

   * simțim respirația pe obraz 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9IPqhJDryIs


 
 

2.3. Poziția laterală de siguranță 

 

 

  

GEORGE: Ana, cum crezi că aş putea eu, aşa mic, 

să aşez o persoană în poziţie laterală de siguranţă?  

ANA: Nu te îngrijora, George! Trebuie doar să 

deţii tehnica şi vei reuşi! Privește imaginile și vezi 

cât de ușor se poate realiza așezarea unui accidentat 

în poziția laterală de siguranță (PLS). 

Știai că… 

NU toți accidentații se pun în PLS? NU se pun în PLS: 

 accidentații cu suspiciune de traumatism al coloanei vertebrale sau politraumatizaţi; 

 victimele imersiei (cei înecaţi); 

 femei gravide în PLS dreapta. 

Să ne jucăm! 
 

Realizaţi, pe echipe, alături de colegii de clasă, 

scenarii privind “Acordarea primului ajutor în caz 

de inconştienţă” în care să interpretaţi pe rând unul 

dintre rolurile: 

-victima 

-salvatorul 

-operatorul din dispeceratul serviciului de urgenţă. 

Se vor avea în vedere: 

1. Luarea măsurilor de siguranţă; 

2. Evaluarea stării accidentatului; 

3. Solicitarea ajutorului la serviciul 112; 

4. Asigurarea primului ajutor-PLS. 

 

ANA: PLS permite degajarea şi protejarea 

căilor respiratorii care pot fi cauzate de: 

înghiţirea limbii (muşchi relaxat în caz de 

inconştienţă), a vomei sau a sângelui 

produs în cazul unui traumatism. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=N42ZcGDy_pE 



 
 

2.4. Resuscitarea cardio-respiratorie 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGE: Atunci, ajută-mă Ana. Sunt gata să exersez şi să acord mai 

multă importanţă exerciţiilor fizice de la ora de sport. Trebuie să fiu 

puternic! 

ANA: Ai văzut că este ușor să așezi accidentatul în PLS, dar este mai 

greu să realizezi manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, George! 

Trebuie să fii destul de puternic şi să ai o bună rezistenţă! Nu este uşor 

să acorzi primul ajutor, dar merită! Este înălţător faptul că AI SALVAT 

O VIAŢĂ! 

Resuscitarea cardio-pulmonară / Tehnica HELP ME:  

H – hiperextensia capului, pentru acces uşor la căile aeriene; 

E – eliberarea căilor respiratorii de eventualele corpuri străine care se pot afla în gura victimei; 

L – luxarea mandibulei - se deschide mandibula, cât de tare ne permite, astfel, se elimină şi riscul ca limba 

accidentatului să acopere căile respiratorii („să înghită limba”); 

P – pensarea nasului (prinderea nasului între degete) şi  începerea ventilaţiilor; 

ME – masaj cardiac extern, prin compresia toracelui. 

Să ne jucăm! 
 

Realizaţi, pe echipe, alături de colegii de 

clasă, scenarii privind “Acordarea 

primului ajutor în caz de resuscitare 

cardio-pulmonară” în care să interpretaţi 

pe rând unul dintre rolurile: 

-victima 

-salvatorul/salvatorii (1-2 elevi) 

-operatorul din dispeceratul serviciului de 

urgenţă. 

Se vor avea în vedere: 

1. Luarea măsurilor de siguranţă; 

2. Evaluarea stării accidentatului; 

3. Solicitarea ajutorului la serviciul 112; 

4. Asigurarea primului ajutor-resuscitarea 

cardio-pulmonară (cu unul sau doi 

salvatori). 

 

ANA: În cazul STOPULUI CARDIO-

RESPIRATOR raportul dintre masajul cardiac şi 

respiraţia artificială este de 30 compresii toracice / 2 

insuflaţii. Este mult mai simplu dacă ar exista doi 

salvatori: unul să realizeze masajul cardiac, iar 

celălalt ventilaţia artificială. 

Respiraţia artificială: În genunchi lângă pacient, se lasă pe spate capul 

victimei (hiperextensia capului). Cu o mână i se menține gura usor 

întredeschisă, în timp ce cu cealaltă se pensează nasul. Inspiri profund, așezi 

gura pe gura victimei (acoperită cu o batistă/compresă) și insufli aer timp de 

2-3 secunde. Fiecare respirație trebuie să fie suficient de amplă, astfel încât 

toracele să se ridice. Se repetă manevra la fiecare 4-5 secunde (volumul de 

aer introdus este mai important decât ritmul în care este administrat). 

 

Pentru masajul cardiac: 

Masajul cardiac se incepe o data cu respiratia artificiala. Se inspiră 

profund aer, se aşează etanş gura pe gura victimei şi se expiră timp de 2-

3 secunde. În acelaşi timp se verifică dacă toracele se ridică în timp ce se 

insuflă aer (10 ventilaţii/minut). 

Masajul cardiac: Masajul cardiac se începe o dată 

cu respirația artificială. Victima trebuie așezată pe 

spate pe un plan dur. Se localizează punctul de 

compresie care se află în partea inferioară a 

sternului, unde se pune o mână, peste care se așază 

cealaltă mână, fără ca degetele să se sprijine pe 

torace. Cu coatele întinse şi braţele sprijinite 

perpendicular pe stern, se încep compresiile astfel 

încât să se înfunde sternul cu 4-5 cm. Compresiile şi 

decompresiile trebuie să fie egale ca interval de timp. 

Frecvenţa compresiilor externe trebuie să fie de 80-

100 de compresii pe minut. 

STOP CARDIAC 

STOP RESPIRATOR 

https://www.youtube.com/watch?v=5nSDMLoA94A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5nSDMLoA94A


 
 

2.5. Acordarea primului ajutor în caz de: 

2.5.1. Obstrucție a căilor respiratorii. Astm bronșic 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Primul ajutor în caz de obstrucție a căilor respiratorii cu alimente 

  

Obstrucție

aeriană

ușoară

• PERSOANĂ CONȘTIENTĂ

• se încurajează tusea până când corpul străin este eliminat

• se verifică starea persoanei și dacă tusea este eficientă

Obstrucție

aeriană

medie

• PERSOANĂ CONȘTIENTĂ

• dacă tusea nu a fost eficientă, se aplică 5 lovituri în 
spate, între omoplați

• se aplică 5 compresii abdominale - metoda Heimlich

Obstrucție

aeriană 
severă

• PERSOANĂ INCONȘTIENTĂ

• pacientul se întinde pe jos

• sunați după ajutor  la numărul de telefon 112

• începeți manevrele de resuscitare cardio-respiratorie

Primul ajutor în caz de obstrucție a căilor respiratorii cu alimente 

    La nivelul faringelui calea respiratorie se întâlnește cu calea digestivă. Când 

înghițim alimentele, calea respiratorie se închide cu un căpăcel numit epiglotă, 

iar bolul alimentar are cale liberă spre esofag și apoi stomac. 

    Atunci când vorbim sau respirăm în timp ce înghițim, epiglota nu mai 

închide laringele și putem să ne înecăm. 

 

        Semnele care ne arată că un 

corp străin s-a blocat pe căile 

respiratorii: 

Persoana duce mâinile la gât 

Nu poate să tragă aer în piept  

Nu poate să vorbească 

Nu poate să tușească 

Intră în panică 
 

FII 

ATENT! 



 
 

Metode de eliberare a căilor respiratorii 

1) Metoda loviturilor în spate 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                      

2) Metoda Heimlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cum faci manevra Heimlich pentru o persoană: 

 Așază-te în spatele victimei, cu brațele în jurul taliei 

sale 

 Plasează un pumn pe abdomenul victimei, sub stern 

 Acoperă pumnul strâns cu cealaltă mână și efectuează 

4 mișcări de apăsare bruscă și împingere în sus, 

rapid și cu forță (în forma literei ”J”). 

Lovitura în spate 

 Persoana se apleacă în față. 

 Cu latul palmei aplică 5 lovituri între omoplați 

 Se verifică după fiecare lovitură dacă s-au eliberat căile 

respiratorii. 

Dacă manevra nu are rezultat, se aplică metoda Heimlich. 

 

 

Cum faci manevra Heimlich pentru tine 

Dacă tu eşti persoana care s-a înecat şi eşti singur: 

 pune un pumn sub stern, iar cu cealalată mână prinde pumnul 

şi apasă, cu o mişcare rapidă, trăgând în sus, în acelaşi timp.  

 o altă variantă este să te apeşi cu abdomenul pe marginea unui 

scaun sau a unei mese şi să împingi repede în sus, până când 

iese obiectul sau alimentele blocate pe căile respiratorii. 

REȚINE ACESTE 

INFORMAȚII - TE POT 

AJUTA SĂ TE SALVEZI 

SAU SĂ SALVEZI O 

PERSOANĂ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6_Ux5WJlAM 

 



 
 

 

 

 

Verifică-ți cunoștințele! 

Rezolvă corect rebusul și vei obține pe coloana marcată numele cartilajului care nu te lasă să respiri 

atunci când bei apă: 

1. cale blocată de hrană, care determină starea de 

sufocare 

2. zonă a corpului unde se aplică lovituri pentru 

eliberarea căilor respiratorii 

3. organ comun respirației și digestiei 

4. moment al digestiei în care se poate produce 

sufocarea 

5. medic german care a inventat o tehnică de 

salvare în caz de obstrucție a căilor aeriene 

6. zonă a corpului care se apasă pe spătarul unui scaun pentru eliberarea căilor respiratorii 

7. blocarea căilor respiratorii 

8. organ respirator care se poate bloca cu hrană sau obiecte străine. 

Să aflăm mai multe despre…ASTMUL BRONȘIC 

CAUZE: inflamarea și îngustarea brohiilor, contracția bronhiilor 

determinată de alergeni, fum de țigară, aer rece sau de o infecție virală. 

MANIFESTĂRI: senzație de sufocare, mai ales nopatea, respirație 

șuierătoare. 

PREVENIRE: evitarea factorilor alergeni și a surselor de infecție, 

asigurarea anumitor parametri ai aerului inspirat (temperatura 180C-

220C, umiditate, puritate). 

 

 

 

 MĂSURI DE PRIM AJUTOR: 

 încurajarea şi calmarea pacientului, stresul emoţional fiind un factor agravant; este îndemnat să 

inspire adânc şi să expire încet 

 menţinerea persoanei în poziţie şezut, cu spatele drept, poziţie care favorizează respiraţia 

 dacă pacientul are deja prescris un tratament, îl supraveghem pentru a şi-l administra 

 dacă nu dispare criza, se apelează 112. 

  

   1         

   2         

 3           

  4          

5            

 6           

 7           

   8         

Știai că? 

   Medicul Henry Heimlich este inventatorul tehnicii de salvare Heimlich. El a folosit această metodă, în 

anul 1974, pentru a salva viața unei femei de 87 de ani internată într-un azil de bătrâni din orașul 

Cincinati, care s-a înecat cu un hamburger. 

   Această metodă a salvat peste 100000 de vieți numai în S.U.A., printre care fostul președinte Ronald 

Reagan, starul pop Cher și actorii Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Jack Lemon. 

 

 

Știai că ...în România, 1 din 20 de copii de vârsta școlară are astm bronșic,  diagnosticat sau nu? 

 

Reține!  

Copiilor astmatici le sunt recomandate exerciții ușoare de respirație: 

Se umflă și se desumflă baloane, antrenând astfel musculatura respiratorie. 

 



 
 

2.5.2. Acordarea primului ajutor în caz de fracturi, entorse, luxații 

Să aflăm mai multe despre FRACTURI, ENTORSE, LUXAȚII, CONTUZII 

FRACTURILE reprezintă discontinuitatea (ruperea) unui os ca rezultat al 

unui traumatism (lovitură puternică). Fracturile pot fi: 

1. închise 

2. deschise 

Fracturile închise afectează doar osul. Acesta rămâne în locul în care s-a 

rupt fără a ieși prin piele. 

 

Primul ajutor în cazul fracturilor închise: 

În funcție de regiunea corpului în care s-a produs fractura, manevrele de 

prim ajutor sunt diferite: 

*dacă fractura este la braț - se folosesc două triunghiuri de pânză; 

*dacă fractura este la antebraț - se folosește un singur triunghi de pânză; 

*dacă apare la membrele inferioare - membrul cu fractură este imobilizat de membrul sănătos (acesta 

funcționând pe post de atelă). 

Atenție! * nu se mai folosesc atele pentru imobilizare. Dacă totuși 

nu există alte opțiuni, imobilizarea se realizează ca în figura 

alăturată, iar înainte de a aplica atelele, regiunea, unde se găsește 

osul fracturat, trebuie protejată cu materiale moi (haine moi, cârpe, 

vată, etc.). Atelele folosite se fixează cu feșe. 

Primul ajutor în cazul fracturilor deschise 

- în cazul fracturii deschise capetele oaselor pot ieși prin piele; 

- osul ieșit prin piele este considerat un corp străin; 

- imobilizăm corpul străin cu rulouri de fașă astfel încât să 

ajungem la același nivel cu capătul osului și apoi pansăm; 

- dacă fractura s-a complicat cu hemoragie, nu se face compresie pe punctul hemoragic, nu se folosește 

antiseptic, deorece sângele are acest rol. 

Atenție! * în cazuri extreme, în care nu avem materialele 

necesare putem să improvizăm un garou pentru a opri 

hemoragia. 

În ambele cazuri, pacientul trebuie transportat la spital unde să 

primească îngrijiri specializate. 
 

  Știai că: 

…cel mai lung os al organismului uman este femurul, os situat la nivelul coapsei? 

…locul unde se produc cele mai multe accidentări ale copiilor este parcul? 

https://www.youtube.com/watch?v=zEDPP8XdeHs 

https://www.youtube.com/watch?v=KGH_-9UMEnU 

 



 
 

BIFEAZĂ RĂSPUNSURILE CORECTE! 
 

1. Semnele probabile ale unei fracturi sunt: 

o durere spontană sau într-un punct fix, mai ales la 

palpare sau mișcare; 

o zona afectată nu poate fi mișcată; 

o deformarea şi scurtarea regiunii afectate; 

o apariția unor vânătăi (echimoze); 

o umflarea (tumefacția) porțiunii în care este osul rupt; 

o creşterea temperaturii locale. 

 

2. Metoda cea mai sigură de diagnostic în cazul suspectării 

unei fracturi este:  

o să efectuezi o radiografie; 

o apariția echimozelor. 
 

 

3. Afecțiunile osteo-articulare la copii pot fi cauzate de 

folosirea: 

o bicicletei; 

o rolelor; 

o patinelor; 

o skateboard-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ENTORSELE sunt provocate de mișcări bruște, răsuciri sau întinderi ale ligamentelor, fără ca oasele să 

iasă din articulații. 

Primul ajutor: se respectă protocolul R.I.C.E.: 

R (de la rest) – repaus: foarte important pentru refacere 

I (ice – gheață) – gheața este un remediu excelent pentru 

scăderea edemului (umflăturii); aplicarea gheții câte 20 

minute/oră 

C (compression – compresie) – compresia are ca scop reducerea 

edemului rezultat din procesul inflamator. Se realizează astfel: 

- se sprijină confortabil zona afectată 

- se aplică un bandaj elastic până la articulația următoare (de 

exemplu, pentru o leziune la nivelul gleznei, bandajul trebuie să 

se extindă de la baza degetelor până la genunchi) 

- se verifică circulația în exteriorul zonei bandajate din zece în 

zece minute (pentru a nu fi afectată circulația în zona 

respectivă).  

E (elevation – ridicare) – reducerea edemului prin creșterea întoarcerii venoase – scăderea edemului și a 

intensității durerii 

 

În cazul LUXAȚIILOR, ligamentele se rup și osul iese din 

articulație. Locul vătămat se învinețește, se umflă și se 

deformează, devenind dureros. 

Primul ajutor: 

Se respectă protocolul R.I.C.E: 

- așezarea în poziția cea mai bună pentru accidentat pentru a 

înlătura durerile (piciorul luxat pe o pernă, mâna luxată va 

atârna într-o eșarfă) 

-cele mai frecvente luxații sunt ale umărului, cotului, 

pumnului, mandibulei 

- se pun comprese reci 

- se imobilizează membrul și se vor acorda îngrijiri medicale 

 

CONTUZIILE (vânătăile) pot apărea ca urmare a unei fracturi, entorse sau luxații, dar nu trebuie 

confundate cu acestea. Sunt traumatisme provocate prin lovire cu un obiect dur și constă în strivirea 

țesuturilor profunde, fără ruperea tegumentului. 
Primul ajutor în caz de contuzii: 

- spălare cu apă rece și cu soluții dezinfectante 

- curățarea și aplicarea de anticoagulante, unguente calmante, 

antialgice (medicamente ce calmează durerea), antiinflamatoare 

- se aplică plasturi sau se pansează rana 

O contuzie la nivelul abdomenului poate conduce la afectarea 

organelor interne, hemoragii, de aceea este important să apelăm 

la servicii medicale. 

  



 
 

GEORGE: Acum înţeleg că la 

traumatisme se referea doamna 

învăţătoare când ne spunea să 

avem grijă la contactul cu 

sângele accidentatului! 

 

2.5.3. Primul ajutor în caz de traumatisme prin lovire 

 

                                                                                                                        

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEORGE: Ana, cum se acordă primul ajutor în caz de 

traumatism? De exemplu, dacă mă rănesc în cazul 

deplasării cu bicicleta, rolele sau pennyboard-ul? 

ANA: Depinde, George, de tipul de traumatism. Poate fi 

o contuzie (traumatism închis: echimoză sau hematom), 

iar aceasta se vindecă singură, de la sine, în câteva zile 

sau cu minimă atenţie, cum ar fi o compresă rece. Dar 

poate fi vorba despre o plagă (traumatism deschis: julituri, 

plăgi superficiale sau profunde), însoţită sau nu de 

hemoragie. Plăgile necesită o atenţie specială pentru că 

prezintă risc de infecţie. 

Să ne jucăm! 
 

I. Identificaţi tipul de traumatisme din imaginile A-C.  
 

II. Aşezaţi în ordinea realizării operaţiile de acordare 

a primului ajutor în caz de tratament al unei plăgi, 

prin numerotarea de la 1-5: 
 

___aplicarea pansamentelor şi bandajarea plăgii; 

___hemostaza / oprirea hemoragiei; 

___imobilizarea membrului traumatizat; 

___curăţarea plăgii prin spălare (dacă este 

superficială), cu apă oxigenată, rivanol, sau alcool 

iodat; 

___imobilizarea oricărui corp străin în plagă. 

Știai că… 

 Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de 

cel puţin 14 ani (art. 70 din OUG 195/2002, actualizată prin OUG 63/2006)? 

 În data de 25 mai se celebrează anual Ziua Siguranţei Rutiere? 

 În cazul apariţiei de echimoze (vânătăi) şi hematoame fără a fi efecte ale unor traumatisme se 

recomandă consultarea medicului, acestea putând ascunde probleme de coagulare a sângelui? 

 În cazul plăgilor rezultate prin penetrarea cu obiecte a ţesuturilor (aşchie, sticlă, cuţit etc), NU SE 

ÎNDEPĂRTEAZĂ obiectul penetrant? Se bandajează plaga astfel încât obiectul să fie stabilizat? 

 

 

 

A 

B 

C 



 
 

2.5.4 Primul ajutor în caz de hipotermie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGE: Ana, te rog spune-mi ce este şi cum se 

manifestă hipotermia. Este o situaţie gravă, de 

urgenţă? 

ANA: Hipotermia apare când corpul uman se 

răceşte şi pierde căldura atunci când este expus la 

temperaturi joase, mai mult timp. Este o situaţie de 

urgenţă în care, dacă se intervine la timp, persoana 

se poate recupera  în totalitate. 

 

GEORGE: Ana, care sunt simptomele hipotermiei? 

ANA: George, simptomele hipotermiei sunt: 

frisoane, piele rece, palidă, chiar cu tentă albastră, 

apatie (lipsă de interes  pentru propria persoană), 

tulburări de echilibru şi vorbire, scăderea 

capacităţilor intelectuale, amorţeli la nivelul 

mâinilor şi picioarelor. 

GEORGE: Înseamnă că trebuie să iau măsuri să restabilesc temperatura normală a corpului. Cum pot face 

acest lucru?  

ANA: Hipotermia se poate trata astfel: 

- se introduce victima într-un mediu încălzit: dacă 

este afară se aduce în casă; 

- se înfăşoară zonele degerate în haine groase sau 

pături; 

- se poate introduce extremitatea degerată în apă 

cu o temperatură de 34-37 grade Celsius; 

- daca victima e conştientă i se pot oferi lichide 

calde (nu fierbinţi); 

- se transportă victima la spital sau se anunţă 

serviciul de urgenţă. 

 

Știai că… 

 NU este recomandat în cazul hipotermiei  să se maseze zonele degerate, să se expună 

persoana sau zonele afectate la temperaturi crescute: calorifere, sobe, apă fierbinte etc  şi 

nu se dau băuturi alcoolice victimei? 

 

Să ne jucăm! 
 

Vă închipuiţi că sunteţi consilier al primarului 
la nivelul localităţii în care locuiţi. Propuneţi 
minim trei măsuri pentru creşterea calităţii 
vieţii prin eradicarea sărăciei şi prevenirea 
situaţiilor de hipotermie în cazul persoanelor 
fără adăpost în timpul anotimpului rece 
(persoane cu risc crescut de manifestare a 
hipotermiei). 

https://www.youtube.com/watch?v=UJZSxa3n5T8  



 
 

2.5.5. Primul ajutor în caz de insolație și arsuri 

A. Primul ajutor în caz de insolație 

Insolația reprezintă un caz de urgență medicală ce poate apărea în cazul expunerii prelungite la razele 

soarelui. Inițial apare o stare de epuizare de căldură, iar dacă nu se iau măsuri viața pacientului 

poate fi pusă în pericol. 

Manifestări ale stării: epuizare de căldură Manifestări ale stării de insolație 

- creșterea temperaturii corpului: 

  peste 370C 

tahicardie - creşterea ritmului bătăilor inimii, 

scăderea tensiunii arteriale, dureri şi crampe 

musculare, oboseală, slăbiciune 

- creșterea temperaturii corpului: peste 400C 

- tegumente uscate şi fierbinţi, oboseală extremă, 

cefalee, vărsături “în jet” (fără senzaţie de greaţă), 

diaree, tahicardie, scăderea tensiunii arteriale, tulburări 

ale stării de conştienţă (confuzie, anxietate, pierderea 

cunoştinţei), convulsii, dificultăţi în respiraţie 

1. Bifează răspunsul corect privind regulile de prevenire a insolației și completează soluția 

alternativă de prevenire a insolației, dacă este cazul. 

Reguli de prevenire a insolaţiei DA NU Alternativa corectă 

 

Acoperirea capului cu o pălărie    

 

Expunerea la soare sub umbrelă    

 

Expunerea la soare se poate realiza pentru 

orice perioadă a zilei, dacă nu sunt nori  

   

 

Se recomandă consumul de alcool pentru 

prevenirea deshidratării şi a hipertermiei 

   

 

Se recomandă purtarea articolelor de 

îmbrăcăminte închise la culoare; nu contează 

țesătura 

   

 

Treburile gospodăreşti sau orice activitate 

care implică efort fizic se pot realiza pe 

căldură fără rezerve 

   

 

 

 

Știai că… 

 Principalele simptome ale insolaţiei pot fi: arsurile, crampele, starea de epuizare, accidentul vascular cerebral? 

 Pentru rehidratare se recomandă consumul de lichide fără cafeină sau alcool: ½ pahar la fiecare 15 minute? 

 Utilizarea jaluzelelor, draperiilor, obloanelor, reduc până la 80% căldura într-o încăpere în timpul verii? 

https://www.youtube.com/watch?v=y_9JCFu2arI 

 



 
 

B. Primul ajutor în caz de arsuri!  CLIP VIDEO: https://fiipregatit.ro/prim-ajutor/  

Să ne jucăm! 

Alege răspunsurile corecte: 

1. Arsurile pot fi determinate de:  

a. căldură 

b. electricitate 

c. substanţe chimice 

d. raze ultraviolete sau alte radiaţii 

e. utilizarea solarului pentru obţinerea unui bronz uniform 

f. accidente casnice cu obiecte/substanţe fierbinţi (tigaie cu ulei încins, ceai fierbinte etc). 

Identificaţi şi alte situaţii din viaţa cotidiană care pot fi factori determinanţi în apariţia 

arsurilor:................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2. Asociaţi coloanele:  

 

Grad  

arsură 

Caracteristici 

1. Gradul I a. vezicule cu lichid şi pereţi subţiri, dureroase 

2. Gradul II b. roşeaţă, sensibilitate, durere epitelială 

3. Gradul III 
c. pielea este distrusă în totalitate, dar şi 

ţesuturile subcutanate (muşchi, oase) 

4. Gradul IV 
d. pielea este albă ca de hârtie, iar vasele de 

sânge aglutinate  

3. Calculaţi estimativ utilizând „regula lui 9”(detalii Ştiaţi că...) suprafaţa corporală afectată în 

cazul unui adult care a suferit o arsură cauzată de un incendiu la nivelul părţii anterioare a 

trunchiului şi a membrului superior stâng. 

4. Întrucât 60% dintre arsurile prin lichide fierbinţi sunt la copii, care credeţi că este cauza 

producerii acestora? 

5. Enumeraţi patru modalităţi de prevenire a arsurilor în diferite situaţii de viaţă. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.   

8.  

 

Știai că… 
 Cel mai mare organ uman, pielea (5 kg adult, 1,5 m2, grosime variabilă), este şi cel mai expus pericolelor 

exterioare? 

 Se poate face o estimare aproximativă a extinderii arsurii/arsurilor, folosind suprafaţa palmei victimei ca 

unitate de referinţă, aceasta reprezentând 1% din suprafaţa totală a pielii? 

 Estimarea aproximativă a extinderii arsurii/arsurilor la adult se realizează după „regula lui 9”: pielea capului 

şi a gâtului  reprezintă aproximativ 9% din suprafaţa totală a corpului unui adult, la fel şi fiecare membru 

superior, 18% reprezintă fiecare membru inferior, alte 18% reprezintă fiecare faţă a trunchiului, iar zona 

genitală 1%; În cazul copiilor capul reprezintă 18%, iar extremităţile inferioare câte 14%; 

 Numai arsurile uşoare, adică gradul I, şi uneori gradul II nu lasă urme definitive, adică cicatrici? 

https://fiipregatit.ro/prim-ajutor/


 
 

1. Rezolvă puzzle-ul disponibil la adresa https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17e58a7f3ceb şi 

răspunde următoarelor cerinţe: 

a) tipul de arsură identificat; 

b) criteriul de recunoaştere; 

c) stratul din piele afectat. 

2. Notează cu Adevărat / Fals enunţurile: 

____a) Arsurile de gradul III prezintă timp de vindecare între 5-10 zile. 

____b) Arsurile solare repetate (arsuri de gr. I) sporesc riscul apariției cancerului de piele în timp. 

____c) Arsurile din jurul gurii sau ale părului din nas pot indica faptul că au avut loc arsuri ale căilor 

respiratorii. 

____d) Arsurile minore se pot trata în siguranţă doar într-o unitate spitalicească sau într-un centru 

special pentru arşi.  

3. Notaţi cu cifre de la 1 la 6 ordinea corespunzătoare a efectuării etapelor de acordare a primului 

ajutor în caz de arsuri (https://www.csid.ro/health/masuri-de-prim-ajutor/ingrijirea-unei-victime-care-

sufera-de-arsuri-ale-pielii-in-urma-expunerii-la-o-sursa-de-caldura-2842094): 

         acoperiţi zona arsă cu ceva uscat și curat 

         îndepărtaţi toate hainele, pantofii care au intrat în contact cu apa fierbinte 

         sunaţi la 112 

         îndepărtaţi victima de sursa arsurii 

         nu aplicaţi creme sau unguente 

         răcoriţi zona arsă cu apă rece 

4. Completaţi spaţiile libere cu următoarele noţiuni: suprafața corporală, celulita, majore, vârsta 

persoanei, moderate, infecţiile. 

a) Inhalarea unor substanţe chimice şi electrocutarea pot produce arsuri.......................sau 

.......................... 

b) Clasificarea arsurilor după criteriul severităţii ţine cont de: ......................., anumite părţi 

anatomice afectate, .............................şi alte afecţiuni de care poate suferi persoana. 

c) Cele mai frecvente complicaţii ale arsurilor sunt:.................................. şi................................... ... . 

 

 

 

 

 

 

 

Știai că… 
 

 Dacă diametrul zonei afectate de arsură depăşeşte 8 cm necesită intervenţia personalului medical specializat? 

 Grefele utilizate pentru înlocuirea ţesuturilor necrozate pot fi de mai multe feluri: allogrefe – artificiale, homogrefe 

– de la donatori şi autogrefe – de la pacient. “Numai autogrefele sunt definitive, orice altă grefă este temporară şi se 

foloseşte în cazul arsurilor mari când nu există suficiente autogrefe”? 

 Folosirea unor alimente precum mierea, albuşurile, uleiul sau multe altele direct pe arsură a dus întotdeauna la 

îngreunarea muncii personalului medical şi agravarea situaţiei pacientului? 

 Dacă arsura este de grad IV, niciodată nu se îndepărtează hainele rănitului din zona afectată, pentru că bucăţi de 

ţesătură pot fi prinse de pielea arsă? 

 Şansele de supravieţuire în cazul unei arsuri de 40% din corp la o persoană de 20 de ani sunt de 92%, iar în cazul 

unei persoane de 70 de ani şansele pot ajunge la 6%? 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17e58a7f3ceb
https://www.csid.ro/health/masuri-de-prim-ajutor/ingrijirea-unei-victime-care-sufera-de-arsuri-ale-pielii-in-urma-expunerii-la-o-sursa-de-caldura-2842094
https://www.csid.ro/health/masuri-de-prim-ajutor/ingrijirea-unei-victime-care-sufera-de-arsuri-ale-pielii-in-urma-expunerii-la-o-sursa-de-caldura-2842094


 
 

2.5.6. Primul ajutor în caz de înec 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Scrie, în căsuța liberă, dacă este permis/interzis scăldatul, în funcție de culoarea indicatorului. 
    
 

 

 

 

 

  

Plajele cu destinație turistică aflate pe teritoriul Mării Negre au obligația să înființeze servicii de salvare 

acvatică – salvamar și posturi de prim ajutor. 

Când mergi la mare și vezi plaja semnalizată de steagul roșu cu galben, te arunci în apă? 

      a) nu, deoarece apa este rece; 

      b) nu, deoarece este vânt puternic; 

      c) da, deoarece acesta ne indică prezența salvamarului pe plajă și scăldatul este permis. 

    Este vară. Zilele toride te îndeamnă să mergi la scăldat cu prietenii. Ca 

să fii în siguranță este bine să respecți următoarele reguli: 

 Scaldă-te în locuri amenajate și sigure. 

 Nu te arunca în apă dacă nu stăpânești bine înotul. 

 Poartă o vestă de siguranță. 

 Nu te duce singur în apă. Este bine să fii însoțit de o persoană care știe 

să înoate. 

  
 

      Când mergi la scăldat este bine să ai în preajma ta o persoană care să știe 

să acorde primul ajutor în caz de înec. Poți să fii chiar tu salvatorul dacă 

cunoști următoarele reguli: 

 Aruncă-i victimei un colac de salvare sau o funie. 

 Dacă știi să înoți, poți să mergi în ajutor. 

 Apropie-te de victimă, prin spatele ei apuc-o de păr sau de subraț și o tragi 

afară menținându-i capul la suprafață. 

 După ce ai scos victima eliberează-i căile respiratorii de lichidul 

responsabil de blocarea acestora. 

 Dacă este conștientă, așază victima cu capul mai jos decât picioarele, în 

poziție laterală. 

 Dacă victima nu este conștientă se începe resuscitarea cardio-respiratorie. 

 
 
 

 Sună la 112 și solicită 

ajutor de specialitate 

Scăldatul interzis Vânt puternic, nu este recomandat scăldatul 
Plajă supravegheată de salvamar 

Studiază imaginile și 

așază numerele în 

ordinea în care trebuie să 

acorzi primul ajutor. 



 
 

 

 

Frecvent, alergenii alimentari dau reacții încrucișate! Dacă ești o 

persoană predispusă la alergii, evită următoarele combinații de alimente:  

- GRÂUL cu SECARA; 

- NUCILE cu ALUNELE; 

- MERELE, ALUNELE cu ȚELINA și MORCOVUL; 

- MIEREA (obținută din polenul de mesteacăn) cu ALUNELE sau cu MURELE. 

2.5.7. Alergiile. Primul ajutor în caz de șoc anafilactic 

Să aflăm mai multe despre ALERGII 

Alergiile (reacții anormale ale organismului la una sau mai multe substanțe, inofensive pentru 

majoritatea oamenilor) sunt determinate de factori alergeni. Se manifestă prin afecțiuni fizice, care pot fi 

determinate sau agravate de factori psiho-emoționali, precum stresul, frica, furia etc. 

Categorii de factori alergeni: pneumalergeni: polenul, praful de casă, peri, epiderme și saliva 

unor animale de casă (câine, pisică); alimentari: albușul de ou, laptele de vacă, căpșunele, ouăle, peștele, 

carnea, nucile, fragii, soia, arahidele; alergeni proveniți de la insecte (veninuri), organisme parazite; 

alergeni medicamentoși și chimici. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul ajutor în caz de ȘOC ANAFILACTIC 

Anafilaxia reprezintă o reacție alergică severă generalizată care survine la contactul/apropierea cu un 

alergen și poate cauza diferite reacții, chiar și moartea.  

 Identifică factorii alergeni din imaginile de mai jos şi apoi grupează-i în funcţie de categoria din care 

fac parte:  
 

 

 

 

 

  

Știai că… 

…. 15% din populația umană din țările industrializate suferă de diverse tipuri de alergie? 

….7 din 10 părinți care au alergii vor transmite copiilor posibilitatea ca aceștia să fie alergici? 

 

Simptome posibile în: 

a) alergii ușoare: 

- mâncărime cutanată, curgerea nasului, strănut, ochi roşii, 

lacrimaţie, mâncărime la nivelul ochilor. 

b) reacțiile severe pot conduce la: dificultăţi respiratorii, ameţeală, 

greaţă, vărsături sau diaree, senzaţie de constricţie toracică sau 

dureri în piept, wheezing (respiraţie şuierătoare), se ajunge la  crize 

de astm, în rare cazuri, șoc anafilactic. 



 
 

 

Factorii declanșatori ai șocului anafilactic sunt universali, dar au fost identificate unele variații 

geografice: 

 alimentare - în Europa, cele mai frecvente alimente alergene sunt: laptele, ouăle de găină, peștele, 

fructele de mare, alunele/arahidele, făina de grâu, soia;  

 insectele – cele mai studiate insecte din Europa sunt albinele, viespile și bondarii  

 medicamentele – antibioticele (ex. penicilina), antiviralele, antimicoticele, antiinflamatoarele etc. 

sunt substanțe alergene. 

SEMNE ȘI SIMPTOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ȘOC ANAFILACTIC 

Injecții cu adrenalină (epinefrină) în mușchiul exterior al coapsei. Trebuie să existe în trusa de prim 

ajutor, pentru a le administra până la sosirea medicului. 

- Dezbracă persoana. 

- Nu-i da nimic de băut. 

- Dacă vomită, întoarce persoana pe-o parte pentru a evita sufocarea. 

-Dacă pare inertă, nu mișcă și nu respiră, poți începe resuscitarea prin masaj cardiac (cam de 100 de ori 

pe minut). 

Nu te opri până la venirea ambulanței. 

Ce ai face în cazul în care o persoană alergică la veninul de albină a fost înțepată de această insectă: 

a) lași acul albinei în pielea persoanei înțepate 

b) lași persoana alergică să stea în picioare 

c) pansezi locul afectat 

d) nu-i dai nimic de băut persoanei respective. 
 

  

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Știai că? 

…alimentele pot declanșa un șoc anafilactic mai frecvent la copii și la adolecenți, iar 

înțepăturile de insecte și medicamentele pot declanșa un șoc anafilactic mai frecvent la 

adulți și vârstnici? 

…există persoane alergice la frig? 



 
 

2.5.8. Primul ajutor în caz de electrocutare 

 

Atenție!  

 Nu atinge echipamentele electrice dacă sunt ude ori stau 

în apă! Există pericol de electrocutare! Dacă observi 

conductoare (cabluri) căzute la pământ sau alte situaţii 

neconforme, anunță de urgenţă o astfel de situație! 

 În caz de electrocutare a unei persoane sună imediat la 

112! 

Primul ajutor în caz de electrocutare presupune: 

 

 

1. Scoaterea accidentatului din instalația aflată sub tensiune este 

permisă numai de către personalul special instruit în acest sens și care 

utilizează mijloace de protecție electroizolante adecvate: cizme și 

mănuși de înaltă tensiune, ștangă de manevră corespunzătoare tensiunii 

nominale a instalației! 

 

 

2. Pentru separarea celui accidentat de 

părțile conducătoare de curent sau a conductei electrice de aceasta, poate 

să se folosească o haină, o frânghie uscată sau un băț, sau orice mijloc 

asemănător neconductor și uscat; nu se pot întrebuința în aceste cazuri 

obiecte metalice sau umede! 

 

 

 

 

 

3. Orice persoană care a suferit un accident prin electrocutare va fi 

transportată la spital pentru supraveghere medicală, deoarece pot apărea 

complicații grave. 

 

 

 

 

  



 
 

3. REGULI PENTRU UN COMPORTAMENT ALIMENTAR SĂNĂTOS 

 Mens sana in corpore sano! 

 Reguli de bază pentru un comportament alimentar sănătos: 

1. Respectă micul dejun! 

2. Consumă mese mici și dese! 

3. Hidratează-te corect! 

4. Respectă orarul meselor! 

5. Mănâncă fructe crude! 

6. Nu consuma desert seara! 

7. Consumă legume, sunt vitale pentru organism! 

8. Alimentele trebuie preparate corect și în condiții de igienă! 

9. Nu mânca pe fugă! Mestecă încet! 

10. Evită situațiile stresante în timpul meselor! 

Un comportament sănătos presupune o supraveghere a dietei alimentare dar și mișcare zilnică! 

  



 
 

3.1. Tulburări de comportament alimentar: anorexia și bulimia 

Anorexia 

 

    

                                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBUTUL ANOREXIEI NERVOASE LA ADOLESCENT SAU TÂNĂR 

 

 

  

       Anorexia este o tulburare de alimentație întâlnită la  persoanele  care 
reduc exagerat consumul de alimente sau chiar refuză să se hrănească. 
        
 

        În mass-media este popularizat modelul 

unui trup ideal: femei înalte și slabe, bărbați 

supli, atletici și plin de mușchi. 

         În realitate majoritatea persoanelor nu 

au talia unui fotomodel. Nici tu? Acest lucru 

nu trebuie să-ți producă suferință, fericirea nu 

depinde de acesta. Învață să te accepți așa cum 

ești, să te menții într-o formă fizică bună, să 

te hrănești corespunzător. 

Dorința de a avea un corp perfect este de cele mai multe ori de nerealizat și poate conduce la 

sentimente de nemulțumire ce pot declanșa boli grave care se manifestă prin tulburări de 

comportament alimentar ca: anorexia, bulimia, obezitatea și mâncatul pe nerăsuflate, repede și 

cu lăcomie (binge-eating). 

SEMNE DE RECUNOAȘTERE A ANOREXIEI 

- Teama de a te îngrășa, senzații de greață la vedera 
mâncării 

- Imagine de sine alterată ( se văd grași deși au greutatea 

mult sub valoarea normală) 

- Izolarea de ceilalți 

- Evitarea participării la petreceri pentru a nu mânca 

- Cântărire pentru verificarea greutății, excesiv de des 

FACTORI CARE PREDISPUN LA ANOREXIE 

- Genul feminin 

- Istoric familial de tulburări alimentare 

- Perfecționism 

- Dificultăți în exprimarea emoțiilor 

negative 

- Dificultăți în rezolvarea conflictelor 

- Stimă de sine scăzută 

Are greutate normală sau este ușor 

supraponderal și decide să înceapă o 

dietă însoțită de exerciții fizice 

Scade în 

greutate 

Familia și prietenii îl felicită, îl laudă 
pentru rezultatele obținute →îl 

recompensează pentru efortul depus 

Recompensa conduce la continuarea dietei 

și acesta este pasul spre ANOREXIE 



 
 

Bulimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecințele 

                  bulimiei 

  

Bulimia este o tulburare de alimentație ce se caracterizează prin episoade de 

hrănire în exces urmată de vărsături autoprovocate și de consumul de laxative 

(care forţează eliminarea materiilor fecale din organism) și diuretice (care 

măresc cantitatea de urină eliminată). 

CAUZE CARE CONDUC LA APARIȚIA 

BULIMIEI 

- după o dietă severă 

- alimentație excesivă declanșată de o 

situație stresantă 

- idealul unei siluete perfecte, dar fără a 

limita consumul de alimente 

- senzație de confort, de bine, după o masă 

copioasă 

- lipsa respectului de sine 

- stimă de sine scăzută 

SEMNE DE RECUNOAȘTERE A 

BULIMIEI 

- bulimicii se ascund de cei din jur și 

afecțiunea rămâne necunoscută ani de zile 

- dispariția bruscă a unei cantități mari de 

alimente din frigider 

- fuga la baie după masă 

- schimbarea bruscă a bunei dispoziții 
 

Test de sinceritate: „Cum mă văd eu” 

 Acasă, pe o foaie din blocul de desen, desenează-te așa cum te vezi tu, îmbrăcat cum îți place ție. 

  Acesta trebuie să fie un autoportret, nu o caricatură. 

 Prezintă desenul unui prieten apropiat sau unui membru al familiei. 

 Roagă-i să îți spună dacă ei te văd la fel ca în desenul prezentat de tine. 

 Discută cu aceștia dacă descoperi ceva deosebit față de cum te vezi tu. 

     Nu uita că acesta este un test de sinceritate. Dacă descoperi că persoana căreia i-ai prezentat 

desenul are păreri diferite despre imaginea ta, ești dispus să ții cont de părerile acesteia? 

Acceptă-te așa 

cum ești! 

Acceptă ajutorul 

 Afecțiuni dentare prin distrugerea smalțului 

 Dureri și usturimi cronice ale gâtului 

 Umflarea mâinilor și a picioarelor ca urmare a 

retenției de apă 

 Spargerea vaselor de sânge ale ochilor 

 Constipație, balonare și dureri abdominale 

 Apare amețeală și chiar leșin 

 Somnul devine neodihnitor, se instalează insomnia 

 Ulcere, sângerări ale organelor interne 

 Aritmii cardiace 

 Boli de rinichi 

 



 
 

3.2. Obezitatea, consecință a unui regim alimentar nesănătos 

 

                                                                    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obezitatea este o creștere exagerată a greutății corporale cauzată 

de acumularea unei cantități mari de grăsime. 

OBEZITATEA – CAUZE: 

- Aport caloric în exces 

- Diete bogate în grăsimi și 

carbohidrați rafinați 

- Istoricul familial 

- Unele medicamente 

(corticoizi, antidepresive) 

- Boli endocrine care pot 

perturba reglarea greutății 

corporale 

- Tulburările de tip bulimic acut 

și sindromul alimentării 

nocturne 

 

 

REGULI CARE TE VOR AJUTA SĂ 

NU FII OBEZ: 

- Hrănește-te cu alimente sănătoase; nu 

mânca între mese 

- Acordă mai mult timp exercițiilor 

fizice și mișcării  (mergi pe jos spre 

școală, plimbă-te cu bicicleta etc) 

- Dormi suficient. Nu sta prea mult în 

fața calculatorului sau a televizorului. 

- Fii o persoană activă! Petrece-ți 

timpul cu cei de vârsta ta. 

- Nu căuta plăceri în mâncare, în special 

în dulciuri. 

 
CONSECINȚE: 

 Boli de inimă, diabet (creșterea 

glucozei în sânge) 

 Hipertensiune arterială, accident 

vascular cerebral 

 Afecțiuni ale articulațiilor 

 Unele tipuri de cancer 

Cura de slăbire poate 

avea urmări grave 

asupra creșterii și 

dezvoltării  organismului 

   Calculează masa corpului tău prin metoda BMI (Body mass index - indicele masei corporale). 

Valoarea acestui indice te poate ajuta să afli în ce categorie te încadrezi: persoană obeză, subponderală 

sau ai masa corporală normală. 
 

Formula de calcul este: masa (în kg)/înălțimea2 (în metri2) 

De exemplu: masa corporală = 60 kg, înălțimea = 1,60 m       60: (1,60)2 = 23,43 
 

   Dacă indicele de masă corporală este cuprins în intervalul 18,50-25 beneficiezi de o stare de sănătate 

bună. Depășirea acestui interval, în plus sau în minus, reprezintă un risc pentru starea de sănătate. 

    ATENȚIE! Aceste valori sunt orientative. Consultă un medic, doar el are competența să te 

îndrume, să te ajute să ai un corp sănătos. 

 

 



 
 

 

                

                                                                                         

 

Cum poți ajuta o persoană care suferă de o tulburare de comportament alimentar? 

 Informează-te cât mai bine despre semne și simptome ale tulburării de comportament vizată, dar și 

despre ceea ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Dacă persoana prezintă semnele și simptomele 

caracteristice, sfătuiește-o să meargă la un specialist.  

 Întreabă persoana cum o poți ajuta. 

 Învață să asculți cu atenție, să ai răbdare și să nu judeci. Majoritatea celor care suferă de bulimie sau 

anorexie se ascund, refuză ajutorul și ajung la un specialist ca urmare a solicitării unor persoane 

apropiate.  

 Sugerează vizita la un specialist cu blândețe și oferă-te să însoțești persoana. Pentru eficiența 

tratamentului, este indicat ca persoana să aibă sprijinul celor apropiați, care observă, de regulă, 

problema. 

 Când vorbești cu o persoană care are o tulburare de comportament alimentar, evită să faci referiri la 

înfățișare, pentru a nu fi interpretate în mod personal și să-i agraveze tulburarea.  

 Învață să ai răbdare – tulburările de comportament alimentar au o evoluție cronică, de regulă, iar 

vindecarea necesită timp. Recuperarea și vindecarea este a persoanei afectate, tu nu poți decât să o 

susții în eforturile de vindecare.  

 Nu interveni mai mult decât ești calificat, bunele intenții pot pune viața persoanei afectate în pericol.  

 Dacă apreciezi că viața persoanei este în pericol, sună la 112 deoarece, netratate, tulburările alimentare 

pot provoca deces. 

 

 

 

 

 

 

  

Știai că 

       Anorexia nervoasă a fost descrisă prima dată în 1964 de către Richard Morton, medicul 

regelui James al II-lea al Angliei? 

     Morton a descris cazul unei fete de 18 ani, fără poftă de mâncare, care ajunsese doar „piele și 

oase”, care pierduse și ciclul menstrual. Terapia pe care a propus-o medicul nu a ameliorat starea 

de sănătate a fetei, iar aceasta a decedat după câteva luni? 

 



 
 

3.3. Toxiinfecțiile alimentare 

 

 

                                                 

 

                                                                                                

                                                                                                                                              

 

                                          

 

  

      Organizația Mondială a 

Sănătății și Centrul European de 

Prevenire și Control al Bolilor au 

formulat 10 reguli, pe care trebuie 

să le respecți, pentru a preveni 

toxiinfecțiile alimentare. 

Completează spațiile libere (cu 

ajutorul imaginilor) și le vei 

obține! 

      Toxiifecțiile alimentare (TIA) sunt provocate de microorganisme patogene și de toxinele produse de 

acestea. Sunt mai des întâlnite în sezonul cald deoarece în această perioadă sunt consumate alimente ușor 

alterabile și apă care nu este potabilă. 

1.Cumpără alimente prelucrate 

corect 

Consumă apă potabilă. Evită contactul alimentelor  

preparate cu cele nepreparate. 

Păstrează 

curățenia în 

bucătărie. 

10. Spală mâinile cât mai des, cu apă și săpun, nu numai după 

utilizarea toaletei, înainte de masă sau după ce te-ai jucat cu 

animalele. 

2.Gătiți complet alimentele 

crude 

3.Pregătiți-vă alimente doar 

pentru o masă 

4. …………….……………… 

……………………………… 

5………………….... 

………………………

………………………. 

6………………….... 

………………………

………………………. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 8 7 

9 

10 



 
 

Verifică-te și rezolvă! 

1. Unele alimente au un risc mai mare de producere a  toxiinfecțiilor alimentare. Descoperă-le rezolvând 

careul și notează-le! Pentru a evita îmbolnăvirea: spală-te pe mâini, gătește alimentele corespunzător sau 

spală-le bine înainte de a le consuma.   

A X L Y M Q W M I C 

I C E T A O U Ă N R 

B A G S I R V C F E 

U R U T O R T Z R M 

D N M O N T S S U E 

I E E I E Y A P C T 

T Y U B Z P E Ș T E 

U R O N Ă M N B E R 

L A C T A T E U D E 

2. Se recomandă, ca în sezonul cald, alimentele să nu fie ținute la temperatura camerei deoarece crește 

riscul de contaminare a acestora cu microorganisme patogene. De exemplu, o oală cu supă nu trebuie 

lăsată pe aragaz, la răcit, mai mult de patru ore. Chiar dacă supa are aspect și miros plăcut, ea poate 

produce toxiinfecție alimentară. 

Printre microorganismele patogene sunt și bacterii, care găsesc un mediu propice (sursă de hrană, 

temperatură, umiditate) pentru a se înmulți și produc toxine. 

      a) Calculează câte bacterii rezultă din înmulțirea a 10 bacterii, care se găsesc în oala cu supă, lăsată pe 

aragaz la răcit 5 ore, știind că acestea se divid fiecare la un interval de 30 minute. 

      b) Menționează regula care nu a fost respectată și regula pe care trebuie să o aplici pentru a preveni o 

toxiinfecție alimentară dacă vrei să consumi o porție de supă. 

 
 

 

  

Știai că... 

 În fiecare an, pe 15 octombrie, se sărbătorește „ Ziua mondială de spălare a mâinilor” și are ca 

scop informarea populației despre importanța spălatului pe mâini pentru prevenirea unor boli? 

 O mână a unui individ conţine în mod normal circa 3 000 de bacterii de cel puţin 100 de tipuri. 

Mâna stângă şi mâna dreapta au doar 13% aceleaşi tipuri de bacterii? 

 Creionul, telecomanda, telefonul, tastatura, balustrada, banca, bancomatul, banii ascund milioane 

de bacterii? 

 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 



 
 

4. BULLYING-UL ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

Bullying-ul reprezintă un comportament ostil/de 

excludere şi de umilire a unei persoane, în cazul 

școlii, a unui elev.  

Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în 

cercul său de cunoştinţe sau de către colegi care îl 

strigă într-un anume fel.  

Uneori aceste tachinări se transformă în 

îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice. 

Bullying reprezintă o formă de abuz emoţional şi 

fizic, care are trei caracteristici: 

Intenţionat – agresorul are intenţia să 

rănească pe cineva; 

Repetat – aceeaşi persoană este rănită mereu; 

Dezechilibrul de forţe – agresorul îşi alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, 

slabă şi nu se poate apăra singură. 

Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume şi repercusiuni ireversibile asupra adaptabilităţii 

copilului în societate. Cazurile de bullying implică cel puţin un agresor şi o victimă, iar, în unele cazuri, 

există şi martori. 

Bullying nu înseamnă numai un comportament agresiv în viaţa reală a copiilor, ci şi în cea virtuală.  

Bullying-ul este ceva ce se repetă sistematic în viaţa unui copil având drept consecințe:  

asupra victimei: 

 - tulburări anxioase-depresive, chiar tendințe suicidale 

 - abandonul școlar 

asupra agresorului:   - determină tulburări de comportament – delicvență 

Ia atitudine!  

Organizează în şcoala ta săptămâna anti-

bullying, prezentând cât mai multe 

informaţii despre subiect şi cum poate fi 

combătut. 

Organizează o expoziţie cu afişe anti-bullying realizate de elevi, după 

modelele alăturate.     http://lumealuijunior.ro/wp-content/uploads/2016/02/no-bullying-senecascratchingpost-com.png 

 

  

http://lumealuijunior.ro/wp-content/uploads/2016/02/no-bullying-senecascratchingpost-com.png


 
 

5. GADGET-URILE ȘI INTERNETUL 

  

GEORGE: Astăzi mă jucam pe 

telefon și o doamnă mi-a reproșat că 

suntem o generație dependentă de 

gadgeturi? 

De ce oare? Este un lucru rău? 
ANA: Dependența copiilor, dar și a 

adulților pentru telefoane este foarte 

reală! Iată câteva gadgeturi care te-ar 

interesa pe tine dar și pe părinții noștri! 

 

WOW… 

ANA: Cred că avea dreptate. Toată lumea utilizează 

gadget-urile și de aceea se crede că sunt sigure. Sunt 

lucruri bune, dar și multe pericole pentru sănătatea 

noastră și a mediului. Apariția telefoanelor mobile a 

permis comunicarea între oameni. Dar se exagerează! 

Ele nu sunt folosite doar pentru comunicare, iar copiii au 

uitat să se mai joace, chiar și când sunt în parc. 

 

Știai că… 

Lars Magnus Ericsson, inventator și om de afaceri și-a instalat încă din 1910, în mașina sa, un 

dispozitiv de telefonie mobilă? 

Gadget este un cuvânt împrumutat din limba engleză și înseamnă un obiect tehnologic mic 

(dispozitiv sau aparat) care îndeplinește o anumită funcție, fiind de obicei o noutate? 

Să ne jucăm! 

A. Identifică din listă gadgeturile indicate prin cifre: 

1………………………………..2………………………… 

3. căști la care poți asculta muzică și vorbi la telefon;  

4. șemineu mobil; 5…………………………………………..  

6. veioză LED cu aromaterapie………………………… 

7………………………………..8………………………….... 

B. Dacă ai merge pe o insulă pustie și ai fi complet izolat, care 

ar fi cele trei gadgeturi pe care le-ai alege? De ce?  

Copii, gadget-urile și internetul! 

GEORGE: Astăzi mă jucam pe telefon și 

o doamnă mi-a reproșat că suntem o 

generație dependentă de gadgeturi? 

De ce oare? Este un lucru rău? 

ANA: Cred că avea dreptate. Toată lumea utilizează gadget-

urile și de aceea se crede că sunt sigure. Sunt lucruri bune, dar 

și multe pericole pentru sănătatea noastră și a mediului. Apariția 

telefoanelor mobile a permis comunicarea între oameni. Dar se 

exagerează! Ele nu sunt folosite doar pentru comunicare, iar 

copiii au uitat să se mai joace în natură, chiar și când sunt în 

parc. 

 

ANA: Dependența copiilor, dar și a 

adulților pentru telefoane este foarte reală! 

Iată câteva gadgeturi folosite de noi, dar și 

de părinții noștri! 

 

WOW… 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 
 

 

  

GEORGE: Ana, tu ești mai mare, poți să-mi explici de ce un copil este în pericol atunci când intră 

pe internet? Pentru că nu te vede totuși nimeni, nu? 

În plus, Internetul este foarte folositor: descarci imagini, te poți uita la filme, poți să-ți faci o adresă 

de e-mail ca să primești vești de la prieteni, iar unii din colegii mei au și pagină de facebook…își 

pun fotografii…este foarte frumos! 

Unde este pericolul? Ce înseamnă siguranță când navighezi pe internet?  

Știai că… 

Termenul internet provine din unirea parțială a două cuvinte englezești: interconnected 

(interconectat) și network (rețea)? 

Termenul Internet (scris cu majusculă) înseamnă rețea mondială unitară de calculatoare și alte 

aparate cu adrese computerizate, iar atunci când este scris cu literă mică – internet – 

desemnează rețele speciale ce interconectează două sau mai multe rețele autonome aflate la 

mare depărtare unele față de altele? 

ANA: Este adevărat că te expui unor pericole 

când navighezi pe internet. Pentru a fi în 

siguranță când ai conturi de mail pe internet 

sau intri pe site-uri de socializare este bine să 

cunoști riscurile la care te expui (informațiile 

personale să fie distribuite și altor persoane 

fără să aibă acceptul tău, să devii ținta unor 

”atacuri” verbale sau a unor persoane cu 

intenții rele). 

GEORGE: Dar sunt destul de mare pentru a 

sesiza intențiile rele ale unor persoane! 

ANA: Este foarte greu chiar și pentru adulți! Iar la 

vârsta ta este greu să faci diferența între imaginație 

și realitate. De aceea, toate gadgeturile pe care le 

folosim sunt deja setate, controlate de părinți, 

pentru a filtra informațiile accesibile doar copiilor. 

Uite, răspunde la întrebări pentru a-mi arăta că ai 

înțeles discuția noastră! 

A. Te joci on-line și o persoană, pe care nu o cunoști, vrea să te adauge ca prieten. Ce faci? 

a) accepți prietenia deoarece ești interesant să ai foarte mulți prieteni on-line; 

b) îți informezi părinții pentru ca ei să poată verifica persoana care te-a contactat; 

c) adresezi persoanei care te-a contactat câteva întrebări pentru a o cunoaște mai bine. 

 

B. Prietenul tău cel mai bun îți spune care este parola lui de e-mail și îți cere și ție să o dezvălui. Ce 

faci? 

a) nu dezvălui parola deoarece este personală; 

b) inventezi o altă parolă pentru a nu pierde prietenia lui; 

c) îi spui parola pentru că este cel mai bun prieten al tău. 



 
 

Știai că… 

Specialiştii de la universitatea de medicină din Viena au descoperit că 

folosirea îndelungată a telefonului mobil creşte cu nu mai puţin de 71 % 

riscul de tinitus (senzaţia de zgomot în urechi) la persoanele care îl folosesc 

mai mult de zece minute pe zi? 

Să aflăm mai multe despre INTERNET 

Avantajele internetului se pot reduce la avantaje temporale: economisești timp în a căuta 

informații utile în realizarea proiectelor școlare, având acces la știri, articole, imagini, filme din întreaga 

lume. 

Dezavantajele internetului sunt și ele multiple și se pot restrânge tot la dezavantaje temporale: 

consumi  timpul jucându-te on-line, vizionând filme, videoclipuri, socializând pe diverse site-uri. 

Test de sinceritate: Ești dependent/ă de internet? 

1. Lași pornite datele mobile, pe smart-phone, pentru a primi notificările în timp real? 

o DA 

o NU 

2. Când te întâlnești cu prietenii tăi îți verifici tot timpul conturile de pe rețele de socializare? 

o DA 

o NU 

3. Intri în panică când nu există semnal pentru rețeaua wifi în locația în care îți petreci vacanța? 

o DA 

o NU 

Dacă la întrebările de mai sus toate răspunsurile sunt afirmative, trebuie să ai o discuție cu părinții 

tăi pentru a înțelege și dezavantajele folosirii internetului! 

 

 

 

 

Să aflăm mai multe despre LEGISLAȚIE! 

În România sunt în vigoare acte normative privind: publicitatea online, viața privată (protecția 

datelor cu caracter personal), criminalitatea informatică, comunicațiile electronice, servicii video 

pe internet. Protecția datelor și a vieții private în mediul on-line sunt reglementate prin norme europene. 

Crezi că este necesară o lege care să reglementeze timpul petrecut folosind internetul pentru copii? 

 

  

Să fim primii care formulează un articol dintr-o astfel de lege! Deci, completează spațiile punctate: 

”se permite folosirea internetului de către copiii cu vârsta cuprinsă între 2-10 ani timp de .........ore/zi, 

pentru copiii cu  vârsta cuprinsă între 10- 14 ani timp de .........ore/zi, iar pentru tinerii cu  vârsta 

cuprinsă între 14-18 ani timp de .........ore/zi.” 

Știai că… 

Un copil, chiar dacă se limitează la 2 ore petrecute zilnic folosind un gadget conectat la internet, se 

expune unui risc foarte mare de a suferi de probleme psihologice, chiar dacă restul de 22 de ore sunt 

petrecute în aer liber, odihnindu-se? 



 
 

 

CONCLUZII 

 

Acesta a fost Cursul de informare și pregătire pentru a fi în siguranță, atât tu cât și cei apropiați. Ai 

aflat ce trebuie să faci și cum trebuie să te comporți în situațiile de urgență. De acum, va trebui să pui în 

practică ceea ce ai învățat și să transmiți și celor din jurul tău aceste informații!  

 Pentru că, oricând, un anumit moment se poate transforma într-o situație de urgență. 

Important, pentru tine și pentru cei implicați, este cum vei gestiona acest moment! Informația te va ajuta 

să depășești cu bine orice situație de urgență, să minimalizezi pagubele și să optimizezi șansele. 

 

Și acum, la sfârșit, câteva gânduri pentru tine: 

Experimentează și învață ceva nou în fiecare 

zi, astfel vei descoperi ce-ți place și vei învăța 

cum să faci față provocărilor! 

Respectă un program echilibrat de activitate 

și somn, pentru a te trezi binedispus și odihnit. 

Citește și informează-te zilnic, așa vei avea o 

viață mai bogată și interesantă! 

Ai grijă de tine și de lumea din jurul tău, 

pentru că un mediu curat și sănătos îți  

împrospătează viața! Respectă viața! 

Fă mișcare în fiecare zi, fie că mergi la 

plimbare, te joci în aer liber sau faci sport. 

Respectă regulile de igienă și vei ține departe 

bolile! Sănătatea înseamnă fericire! 

Fă-ți prieteni, învață să ajuți pentru că 

ajutându-i pe alții, te ajuți pe tine! 

Mănâncă sănătos pentru că organismul tău 

este ceea ce ai mâncat! 

Descoperă ce-ți place să faci, găsește-ți 

hobby-uri, creează lucruri 

Învață să-ți exprimi sentimentele, să-ți 

recunoști emoțiile, să fii în contact cu corpul 

tău. 

Gândește pozitiv, fii vesel și optimist! Viața este un dar care trebuie prețuit! 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

REZOLVĂRI 

 

1.1. Situații de urgență – Exercițiu 1. Rebus: Vertical: URGENȚĂ; Orizontal: 1.CUTREMUR; 2. 

ARDERE; 3. URAGAN; 5. VIJELIE; 6. TORNADĂ; 8. SECETĂ; 7. INUNDAȚII. Exercițiu 2: 2 – 

INCENDII; 3 - TSUNAMI; 4 – VULCANI; 8 –DEȘERTIFICARE. Exercițiu 3: MEDICAMENTE, 

BATERII, LANTERNA, CONSERVE, RADIO, PANSAMENT, TELEFON, RUCSAC, ALIMENTE, 

APA. 2.5.1. Obstrucție a căilor respiratorii. Rebus: Vertical: EPIGLOTĂ; Orizontal: 1. AERIANĂ; 2. 

SPATE; 3. FARINGE; 4. ÎNGHIȚIRE; 5. HEIMLICH; 6. ABDOMEN; 7. OBSTRUCȚIE; LARINGE. 

3.3. Toxiinfecțiile alimentare: LEGUME, FRUCTE, CARNE, LACTATE, CREME, MAIONEZĂ, 

PEȘTE; OUĂ. 
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A parcurs întregul caiet și a rezolvat jocurile și exercițiile propuse pentru înțelegerea 

SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ și a acordării PRIMULUI AJUTOR 

și a devenit  SPECIALIST  și  MAESTRU  al intervențiilor 

în cazurile de urgență. 
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Pentru tine, pentru siguranța ta și a celor 

din jurul tău, informează-te, diseminează 

informația și  fii pregătit pentru a te 

descurca și a-ți ajuta semenii în  

situații de urgență! 


