
 
Curs de Acordare PRIM AJUTOR 

 
Cursul  de prim ajutor se organizeaza in conformitate cu prevederile Legii 319/2006, art.10 si 11, care 

stipuleaza ca, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, aceste cursuri sunt obligatorii. 
 
Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca, prevede: 
 ART. 10 

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii: 
a) sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 
lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte 
persoane prezente; 
b) sa stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul 
ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri. 

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucrătorii care aplica măsurile de 
prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor. 
(3) Numărul lucrătorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie 
sa fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii. 
 ART. 11 

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii: 
a) sa informeze, cat mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav şi 

iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie sa fie 
luate pentru protecţia lor; 
………………….. 
(3)Angajatorul trebuie sa se asigure ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a 
altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi sa 
aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, 
pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. 
 

Daca te-ai aflat vreodata in situatia de a primi sau de a acorda primul ajutor unei persoane, cu 
siguranta stii cat de important este un curs de prim ajutor medical. 

 
Primul ajutor este doar un ajutor temporar acordat in caz de urgenta pentru salvarea vietii, 

prevenirea unor complicatii ulterioare si ameliorarea suferintelor pana in momentul in care un serviciu 
medical adecvat poate sa intervina. 

Accidentele, ranirile si bolile pot aparea pe neasteptate. Ajutorul imediat depinde adesea de membrii 
familiei, colegi sau trecatori. Avand cunostinte despre modul de acordare a primului ajutor, oricine poate fi de 
folos in asemenea situatii. 

 
Dar, in mod sigur, prevenirea este intotdeauna mai buna decat tratamentul! 
Pentru a fi cu adevarat de ajutor victimei, in cazul unui accident, este important ca acest ajutor sa fie 

oferit corect.In caz contrar, acesta nu va avea niciun efect sau va produce si mai mult rau. 
Cursurile sunt predate de medici specialisti, atestati ca formatori de prim ajutor, iar SC ANDIRIVAC SRL 

GALATI pune la dispozitie logistica, suport de curs, materiale didactice, examenul final, eliberarea certificatelor 
de absolvire. 

Cursul de prim ajutor se finalizeaza cu un examen, in urma caruia se primeste un certificat de absolvire 
care confirma ca persoana este instruita sa acorde primul ajutor. 

Acest curs ofera posibilitatea de a invata tehnici cheie de salvare a vietii pana la sosirea ajutoarelor 
calificate (ambulanta). 

 
Dupa absolvirea cursurilor de prim ajutor, veti sti sa acordati prim ajutor in caz de: 

- pierderea cunostintei; 
- stop cardio-respirator; 
- hemoragii; 
- luxatii, entorse, fracturi; 
- arsuri (in caz de electrocutare sau insolatie); 
- innec sau sufocare cu un corp strain, etc. 
 

Durata cursului:  12 ore. 


