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PROCEDURA – ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 
 
SCOP 
 

• Susținerea funcțiilor vitale până la intervenția cadrelor medicale de specialitate – 
medicii de urgență (serviciul SMURD). 

 
 
DOMENIUL DE APLICARE 
 

• Procedura se aplică tuturor elevilor Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei, 
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic și elevilor de serviciu pe școală. 

 
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE 
 
1. Legislație primară 
 

• SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calității. Cerințe. 

• SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale 
și vocabular. 

• SR EN ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al cali-
tății și/sau al mediului. 

• Legea educației naționale nr. 1/2011. 

• Regulamentul de ordine interioară. 

• ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern ma-
nagerial al entităților publice. 

 
 
RESPONSABILITĂȚI 
 
Responsabili cu aplicarea procedurii sunt toți profesorii, responsabilii cu serviciul pe 

școală. 
CEAC are responsabilitatea de revizuire anuală a procedurii. 
 
 
CONȚINUTUL PROCEDURII (modul de lucru) 
 

• Etapele de asigurare a primului ajutor sunt: 
o să se asigure locul accidentului; 
o se asigură securitatea persoanei accidentate, a celor din jur și a salvatorului; 
o se iau măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutățească. 

• Personalul de prim-ajutor trebuie să examineze accidentatul, să evalueze situația 
și să înțeleagă cauzele care l-au provocat. 

• Tratamentul aplicat în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la agravarea 
situației. 
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• Se apreciază starea de conștiență: Cum este respirația? Care este culoarea feței? 
Cum este pulsul? Cum este pielea? Se examinează corpul, dacă sunt urme de leziuni externe 
sau traumatisme. 

• După evaluarea funcțiilor vitale se acordă primul ajutor. 

• Se scutură umărul accidentatului și se strigă: „Sunteți treaz?” Dacă nu există nicio 
reacție se deschid căile de acces ale aerului și se urmărește dacă accidentatul respiră. 

• Dacă accidentatul nu respiră, dar are puls, se începe respirația artificială. Dacă nu 
respiră și nu are puls, se încep manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. În tot acest timp, 
accidentatul este așezat pe un plan dur, iar membrele inferioare sunt susținute ridicate. Re-
suscitarea se oprește la preluarea accidentatului de către personalul medical calificat sau la 
reluarea funcțiilor vitale. 

• Dacă accidentatul și-a reluat funcțiile vitale, dar este inconștient, se așează în pozi-
ție laterală stabilă, până la preluarea de către personalul specializat. 
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LISTA DE DIFUZARE 
 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Exem-
plar nr. 

Compartiment Funcţia 
Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnă-
tura 

-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1. Aplicare  1 Conducere, 
CM, CA, CCDȘ 

Director/Res-
ponsabil 
CM/CCDȘ 

   

2. Informare 2 
 

CP, elevi Profesori, ma-
iștri instruc-
tori, elevi 

   

3. Arhivare 3 Secretariat Secretar șef    

 
 
MONITORIZEAZĂ 
 

• Director: profesor ing. Vasile Cătărău. 

• Director adjunct: profesor Gabriela Truși. 

• Responsabil CEAC: profesor ing. Ion Crîșmaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAT: prof. Ion Crîșmaru 

VERIFICAT: prof. Elena Cătărău 

APROBAT: prof. Vasile Cătărău 
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NUMELE ȘI SEMNĂTURA:  



LICEUL TEHNOLOGIC 
„H. VASILIU” PODU ILOAIEI – IAȘI 

Procedura generală: 
„Acordarea primului ajutor” Data elaborării: 15.02.2013 

Data reviziei: 16.09.2019 COD: PG 3.06 

Ediția 1 Revizia 1 


