Anexa nr. 1
la ordinul IGSU nr.______ din ____.____.2022

Ministerului Afacerilor Interne
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Centrul Republican de Instruire

REGULAMENT
cu privire la organizarea și desfășurarea Cursului-pilot de instruire în domeniul
acordării primului ajutor, furnizat de către Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne

CHIȘINĂU 2022

I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea Cursului-pilot de instruire în
domeniul acordării primului ajutor, furnizat de către Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă al MAI, (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu
prevederile art. 12 lit. l) al Legii 93/2007 Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă.
2. Regulamentul stabileşte procedura de organizarea și desfășurare a Cursului-pilot de
instruire în domeniul acordării primului ajutor, realizat la nivelul Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă (în continuare Inspectorat), precum și normele privind înscrierea
beneficiarilor la acest curs.
3. Scopul Cursului-pilot de instruire în domeniul acordării primului ajutor (în continuare
Curs) este de a transforma procesele de instruire în domeniul acordării primului ajutor,
oferite beneficiarilor Inspectoratului, în unile accesibile, eficiente, interactive și utile.
4. Obiectivul cheie a Cursului, constă în formarea competențelor de bază a beneficiarilor
în domeniul acordării primului ajutor în situațiile de urgenţe cardiovasculare,
traumatologice, neurologice și pediatrice, din perspectiva realizării modalităților operative
de evaluare diagnostică şi aplicare a măsurilor primare de stabilizare a victimei, precum și
intervențiilor de bază în sprijinul vieții.
5. Obiectivile specifice a Cursului rezidă în:
- recunoașterea și deosebirea situațiilor care necesită acordarea primului ajutor;
- aplicarea calitativă și eficientă a principiilor de examinare a victimei;
- evaluarea corespunzătoare a gravității stării victimei;
- acordarea adecvată a tehnicilor de prim ajutor;
- cunoașterea paradigmei utilizării mijloacelor speciale, folosite în acordarea primului
ajutor de bază;
- aplicarea corectă a competențelor deținute din perspectiva teoretică și practică a
principiilor de reanimare;
- realizarea modalităților eficiente de solicitare a intervenției subdiviziunilor
specializate de acordare a ajutorului medical.
6. Valorile care stau la baza Cursului sunt:
- accesibilitatea;
- imparțialitatea;
- nedescriminarea;
- corectitudinea;
- transparența;
- responsabilitatea;

- promptitudinea;
- centrare pe cel ce învață;
- siguranța.
I.

CURSUL

7. Cursul reprezintă un ansamblu de procese didactice, realizate din perspectiva
componentelor predare-învățare-evaluare, consumate în domeniul acordării primului
ajutor, organizate și desfășurate de către Centrul republican de instruire al Inspectoratului
(în continuare Centru).
8. Cursul organizat și desfășurat de către Centru, este axat pe competențe, context reale
și metode interactive de predare, centrate pe beneficiari în dependență de categoria
acestora cu utilizarea în mod obligatoriu a inventarului didactic corespunzător domeniului
de instruire (Anexa nr. 1 la Regulament).
9. Cursul poate fi organizat și desfășurat de către Centru:
- cu prezență fizică în cadrul Centrului, sau unităților structurale subordinate acestuia;
- cu prezență fizică, în condiția deplasării specialiștilor Centrului la sediile
beneficiarilor.
10. Modalitatea potrivită de organizare și desfășurare a Cursului se stabilește de către
Centru prin comunicarea cu beneficiarii.
11. Durata Cursului, indiferent de categoria de beneficiari, constitue 16 ore academice (9ore teorie și 7 – ore practică), parcurse în timpul a două zile calendaristice lucrătoare între
orele 09:00 – 17:00, cu întrerupere la pauză.
12. În conformitate cu prevederile cadrului normativ, Cursul organizat și desfășurat de
către Centru, este furnizat beneficiarilor cu titlu gratuit.
13. Din perspectiva asigurării calității proceselor de instruire, la un singur Curs pot fi
admiși pînă la 20 de beneficiari.
14. În vederea eficientizării Cursului, acesta la final va fi evaluat de către beneficiari prin
completarea unui chestionar de evaluare (Anexa nr. 2 la Regulament).
15. Cursul planificat pentru desfășurare, poate fi contramandat în următoarele situații:
- înscrierea la curs a unui număr mai mic de 5 beneficiari;
- prezentarea la curs a unui număr mai mic de 3 beneficiari;
- în condiția sistării proceselor de instruire realizate de către Centru;
- ate situații justificate în mod obiectiv.

16. Cursul contramandat, în mod obligatoriu și planificat se transferă pentru a fi desfășurat
într-o altă perioadă, cu informarea beneficiarilor.
II.

ÎNSCRIEREA BENEFICIARILOR LA CURS

17. Beneficiarii Cursului sunt reprezentanți ai societății civile din republică, care în
dependență de proveniența organizațională a acestora, se clasifică în persoane fizice și
juridice, iar în dependență de vîrsta atestată conform cadrului normativ, se clasifică în copii
și maturi.
18. Beneficiarii din categoria persoane juridice, spre deosebire de categoria persoane
fizice, pot solicita Centrului înscrierea la Curs a persoanelor care sunt angajați ai acesteia.
19. Beneficiarii din categoria “Copii”, sunt admiși la Curs începînd cu vîrsta de 14 ani.
20. Centrul va organiza și desfășura Cursul în mod separat pentru copii și maturi.
21. Beneficiarilor Cursului, indiferent de categoria acestora, la absolvire li se eliberează
un certificat care atestă absolvirea cursului (Anexa nr. 3 la Regulament).
22. Înscrierea beneficiarilor la Curs se va realiza prin:
- contact direct, la numerele de telefon (+373-22-77-44-00, +373-22-50-50-88);
- on-line, prin completarea și depunerea Formularului de înscriere (Anexa nr. 4 la
Regulament) la adresa de e-mail (cancelaria.cri@dse.md).
23. Înscrierea beneficiarilor minori la Curs se va realiza de către părinții acestora sau
reprezentanții legali.
24. Datele privind înscrierea la Curs, recepționate de la beneficiari de către persoana
responsabilă, desemnată în acest sens prin act administrative, aprobat de către șeful
Centrului, se vor înregistra în Registrul de evidență a solicitărilor privind înscrierea la
Cursul de instruire (Anexa nr. 5 la Regulament).
25. Formularele de înscriere recepționate de la beneficiari, de către persoana responsabilă
se vor stoca într-o mapă de acumulare.

III.

DISPOZIŢII FINALE

26. În dependență de categoria beneficiarilor, pentru înscrierea la Curs aceștea necesită să
prezinte:
1) Copii:
- formularul de înscriere la curs;

- copia certificatului de naștere a copilului;
- copia buletinului de identitate a părintelui sau reprezentantului legal;
- copia actului care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului.
2) Maturi:
- formularul de înscriere la curs;
- copia buletinului de identitate;
- adeverința privind achitarea cursului de instruire (după caz).
27. În scopul implicării active a beneficiarilor în activitățile Cursului, aceștia vor purta o
vestimentație corespunzătoare și comodă, precum și deținerea rechizitelor necesare de
birou (caiet, pix, etc.).
28. Din perspectiva pauzelor acordate în timpul Cursului, beneficiarilor li se recomandă
dispunerea hranei și apei potabile.

Ex. Ciumac Andrian
Tel. 069053879
E-mail: andrian.ciumac.cri@dse.md

Anexa nr. 1 la Regulamentul
cu privire la organizarea și desfășurarea cursursului-pilot
de instruire în domeniul acordării primului ajutor, furnizat de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
al Ministerului Afacerilor Interne

INVENTAR DIDACTIC
Denumirea
inventarului
Manechin adult

Destinația
inventarului
Resuscitarea cardio
pulmonară.

Manechin
sugar

Resuscitarea cardio
pulmonară.

Manechin adult Resuscitarea cardio
pulmonară.
(planșet)

Aspect inventar

Manechin
adolescent

Resuscitarea cardio
pulmonară.

Manechin
sugar

Resuscitarea cardio
pulmonară.

Set de
Setul de module
include:
simularea a
traumatismelor Capul traumat pentru
intubație
Arsuri termice a
membrelor de gradul I
II și III
Traumatismele
industrial
Trauma abdomenului:
Plăgi de intrare și ieșire
de calibru mare și mic:
Obiecte penetrante :
Fractura deschisă de
femur:
Fractură închisă a tibiei
și fibulei:
Trauma gleznei și a
piciorului:

Antrenament a
Manechin adult manevrei a Heimlich a
compresiilor
abdominale simularea
cu bolusuri alimentare .

Mangmentul
căilor aeriene.

Masca AMBU

Pentru a efectua
intubarea (pipa guedel,
sonda nazală)

Pentru ventilarea
sinistraților în caz de
stop cardiac.

Aspirator
electric

Targa rigidă

Fixator de cap

Aspirator de secreții și
lichide.

Targa pentru
imobilizarea fracturilor
a colonaei vertebrale.

Imobilizarea a capului
cu targă

Guler cervical,
reglabil.

Vesta de
extragere
(KED)

Imobilizarea regiunii
cervicale a coloanei
vertebrale.

Extragere a sinistraților
traumatizați.

Salteaua vacum Imobilizarea fracturilor.

Trusa medicală Kitul conține: 2 folii
izoterme pentru adulți,
set de pansament steril,
set de pene, set de pene
elastice, mănușă pentru
mănuși, leucoplast, set
de canule Guedel,
mărimea IOT 6-7-8-9,
Megill, ciocan
reflectorizant, set de
infuzie sub presiune de
infuzie, tensiometru,
stetoscop, termometru
digital, glicometru,
sonda Yankauer, set 3
sonde de aspirație moi,
Combitube, set mâner
pentru laringoscop și 3
lame.

Anexa nr. 2 la Regulamentul
cu privire la organizarea și desfășurarea cursursului-pilot
de instruire în domeniul acordării primului ajutor, furnizat de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
al Ministerului Afacerilor Interne

CURS-PILOT DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
ACORDĂRII PRIMULUI AJUTOR
CHESTIONAR DE FEEDBACK

Stimați beneficiari ai cursului,
În vederea evaluării Cursului de instruire în domeniul acordării primului ajutor, vă rugăm să
completați chestionarul de mai jos. Completând acest chestionar, dvs. ne veți ajuta să evaluăm calitatea
programului de instruire în domeniul enunțat și să operăm îmbunătățiri acolo unde va fi cazul.
Feedback-ul dumneavoastră este important pentru noi.
Echipa Centrului republican de instruire al IGSU al MAI
1. Data desfășurării cursului:
___________________________________________________________________________
2. De unde ați aflat despre acest curs:

□ site-ul IGSU;
□ colegi;
□ altele: ______________________________________________________________
3. În opinia dvs., cât de importantă este acest curs:

□ foarte important;
□ important;
□ puţin important;
□ neimportant.
4. Cât de util pentru dezvoltarea dvs. personală a fost cursul?
Marcați cifra respectivă, unde 1 înseamnă „deloc util”, iar 10 – „foarte util”:

□1 □2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□ 10

5. Vă rugăm să apreciați fiecare dintre aspectele de mai jos pe o scară de la 1 la 4, în care

1 este dezacord total, 2 – dezacord, 3 – acord 4 – acord total.
1 2 3 4
1. Cursul a răspuns așteptărilor dumneavoastră ?
2. Conținuturile cursului au fost adecvate nevoilor dumneavoastră personale de
formare ?
3. Conținuturile cursului au fost accesibile ?

4. Metodele de instruire au fost adecvate ?
5. Suporturile pedagogice au fost utile ?
6. Formatorii au demonstrat competență profesională ?
7. Am avut posibilitatea să-mi exprim liber opinia ?
8. Am fost implicat/ă activ în instruire ?
9. Reacțiile mele vizavi de curs sunt pozitive ?
11. Atmosfera a contribuit la succesul cursului ?
12. Au fost asigurate condiții optime ?
6. În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte, pe care le consideraţi importante din
perspectiva preferinţelor pentru propria formare în domeniul enunțat şi pe care doriţi să le semnalaţi,
vă rugăm să le notaţi în spaţiul de mai jos:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Sugestii de îmbunătățire a cursului:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Ați constatat abateri regulamentare în desfășurarea cursului? Daca da, vă rugăm să specificați:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Data completării chestionarului __________________________

VĂ MULŢUMIM PENTRU TIMPUL ACORDAT!

Anexa nr. 3 la Regulamentul
cu privire la organizarea și desfășurarea cursursului-pilot
de instruire în domeniul acordării primului ajutor, furnizat de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
al Ministerului Afacerilor Interne

Anexa nr. 4 la Regulamentul
cu privire la organizarea și desfășurarea cursursului-pilot
de instruire în domeniul acordării primului ajutor, furnizat de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
al Ministerului Afacerilor Interne

_______________________________________________________________________
FORMULAR DE ÎNSCRIERE /maturi/
la cursul-pilot de instruire în domeniul acordării primului ajutor, organizat și desfășurat
de către Centrul republican de instruire al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă
_______________________________________________________________________
1. Numele
2. Data, luna, anul nașterii
3. Domiciliat localitatea
4. Locul de muncă
5. Funcția deținută
6. GSM
7. E-mail
8. Solicit înscrierea la cursul de instruire

Prenumele

9. La data
Data

_______________________________________________________________________
Atenție!
- Prezentul formular se va depune la adresa de e-mail cancelaria.cri@dse.md
- Pentru informații adăugătoare, apelați persoanele de legătură la numerele
de contact (+373-22-77-44-00, +373-22-50-50-88)
_______________________________________________________________________
Se completează de către responsabelul de înregistrare a formularelor recepționate
Formular înregistrat nr.
Data

_______________________________________________________________________
FORMULAR DE ÎNSCRIERE /copii/
la cursul-pilot de instruire în domeniul acordării primului ajutor, organizat și desfășurat
de către Centrul republican de instruire al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă
_______________________________________________________________________
Părintele/reprezentantul legal
1. Numele
2. Data, luna, anul nașterii
3. Domiciliat localitatea
4. Locul de muncă
5. Funcția deținută
6. GSM
7. E-mail
8. Solicit înscrierea la cursul de instruire
9. La data
Pentru copilul care îl reprezint în calitate de:
1. Numele
2. Data, luna, anul nașterii
3. Domiciliat localitatea
4. Locul de studii
5. Clasa
Data depunerii formularului

Prenumele

Prenumele

_______________________________________________________________________
Atenție!
- Prezentul formular se va depune la adresa de e-mail cancelaria.cri@dse.md
- Pentru informații adăugătoare, apelați persoanele de legătură la numerele
de contact (+373-22-77-44-00, +373-22-50-50-88)
_______________________________________________________________________
Se completează de către responsabelul de înregistrare a formularelor recepționate
Formular înregistrat nr.
Data

_______________________________________________________________________
FORMULAR DE ÎNSCRIERE /persoane juridice/
la cursul-pilot de instruire în domeniul acordării primului ajutor, organizat și desfășurat
de către Centrul republican de instruire al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă
_______________________________________________________________________
Conducătorul persoanei juridice
1. Numele
Prenumele
2. Data, luna, anul nașterii
3. Domiciliat localitatea
4. Locul de muncă
5. Funcția deținută
6. GSM
7. E-mail
8. Solicit înscrierea la cursul de instruire conform listei anexate la formular a angajaților din subordine:
9. La data
Data

_______________________________________________________________________
Atenție!
- Prezentul formular se va depune la adresa de e-mail cancelaria.cri@dse.md
- Prezentul formular se expediază în mod obligatoriu cu anexa stabilită.
- Pentru informații adăugătoare, apelați persoanele de legătură la numerele
de contact (+373-22-77-44-00, +373-22-50-50-88)
_______________________________________________________________________
Se completează de către responsabelul de înregistrare a formularelor recepționate
Formular înregistrat nr.
Data

ANEXĂ LA FORMULAR DE ÎNSCRIERE A PERSOANELOR JURIDICE
Nr.
NPP
Funcția
Instituția
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Notă: Din perspectiva asigurării calității proceselor de instruire, la un singur curs de
instruire pot fi admiși pînă la 20 de beneficiari.

Anexa nr. 5 la Regulamentul
cu privire la organizarea și desfășurarea cursursului
de instruire în domeniul acordării primului ajutor, furnizat de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
al Ministerului Afacerilor Interne

Ministerului Afacerilor Interne
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Centrul Republican de Instruire

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a solicitărilor privind înscrierea la cursul-pilot de instruire în domeniul
acordării primului ajutor, furnizate de către Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne

CHIȘINĂU 20___

Nr.
și data de
înregistrare

N.P.P.

Data luna
și anul
nașterii

E-mail
Tel.

Categoria/
denumirea
benefeciarului

Data
planificată
pentru curs

Solicitare
acceptată/
respinsă

