
 
Instruiri pe teme de prim ajutor și educație pentru sănătate 

 
 

Continuă lecțiile de prim-ajutor și educație pentru sănătate, derulate de 
echipa Crucii Roșii Bacău în unitățile de învățământ din comuna Blăgești și din 
cartierul Șupan-Comănești, localități în care se implementează în perioada 
01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o 
viață mai bună!” 

Elevii învață principalele reguli de igienă și măsuri de prim ajutor de 
bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, 
bandajarea și tipuri de bandaje, eliminarea corpilor străini în caile aeriene 
superioare, modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană.  

“Educarea copiilor în domeniul primului ajutor este esentială pentru 
pregătirea unei generații viitoare mai informată și mai dornică să acționeze 
pentru propria protecție și a celor din jur. Ne dorim ca prin aceste instruiri, în 
cadrul cărora punem accent pe practică, copiii să învețe să evite pericolele în 
viața de zi cu zi și să stie cum sa acționeze într-o situație de urgență”, a afirmat 
Mirela Blănaru, asistent medical și instructor de prim ajutor în cadrul Crucii 
Roșii Bacău.  

În total, până la finalizarea proiectului, 865 de elevi (dintre care 440 
romi) în școlile din comunitățile vizate vor parcurge instruiri pe teme de 
educație pentru sănătate și prim-ajutor.  

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” 
este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria 
Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres 
și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-
2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în 
calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea 
incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane 
marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana 
Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea 
grantului este de 2.912.558,75 lei. 
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https://www.facebook.com/dezvoltare.locala/?__cft__%5b0%5d=AZVsgjIvtTzKqjBl8I058hXLLigOdXY8TCkhWh3221Woa5EYaXz7XjYc2g6TRE6ZaCO9VoPlCJOsoLg612SqkkP_9EX1TR4nAGIOijn6pTUMEGZKm9HZ1SkI48ASPKeXZOo0S6ejh75kWS9hKe-wwRhgFCPBlR8eAUjaoI0q86X0StYxzkARSqsmVL-VD6nSsLk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FondulRoman?__cft__%5b0%5d=AZVsgjIvtTzKqjBl8I058hXLLigOdXY8TCkhWh3221Woa5EYaXz7XjYc2g6TRE6ZaCO9VoPlCJOsoLg612SqkkP_9EX1TR4nAGIOijn6pTUMEGZKm9HZ1SkI48ASPKeXZOo0S6ejh75kWS9hKe-wwRhgFCPBlR8eAUjaoI0q86X0StYxzkARSqsmVL-VD6nSsLk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/EEANorwayGrants/?__cft__%5b0%5d=AZVsgjIvtTzKqjBl8I058hXLLigOdXY8TCkhWh3221Woa5EYaXz7XjYc2g6TRE6ZaCO9VoPlCJOsoLg612SqkkP_9EX1TR4nAGIOijn6pTUMEGZKm9HZ1SkI48ASPKeXZOo0S6ejh75kWS9hKe-wwRhgFCPBlR8eAUjaoI0q86X0StYxzkARSqsmVL-VD6nSsLk&__tn__=kK-R


 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


