Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Psihologie
Licenţă
Protecţia civilă
Facultatea Pedagogie / Pedagogie Preşcolară
Lidia Cojocari, conf. univ., dr
Cibric Iurie, lector superior
Cadre didactice implicate
Boţan Aliona, lector
e-mail lidiac@mail.ru; cibric67@mail.ru;

Codul
cursului
G.02.03.O.016

Număr de
credite ECTS

Anul

-

I

Semestrul

II

Total ore

60

Total ore
contact direct

Studiu individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Prezentul curs prezintă o parte integră a procesului instructiv educativ şi vine să faciliteze însuşirea
cunoștințelor, deprinderilor practice şi perfecţionarea calităţilor manageriale ale studenţilor în vederea realizării
măsurilor de protecţie şi intervenţie privind protecţia populaţiei, valorilor culturale şi bunurilor materiale în caz de
calamităţi naturale, catastrofe şi avarii cu caracter tehnogenic. Cursul se adresează studenţilor, în egală măsură, atât
pentru comportamentul individual, cât mai ales pentru coordonarea eforturilor unor microgrupuri, în cazul instituirii
unor situaţii excepţionale. Cursul răspunde nevoii permanente de cunoaştere, de către studenţi, a actelor normative
care reglementează comportamentul acestora în caz de dezastre, relaţiile cu instituţiile de profil ale statului, drepturile
şi obligaţiile acestora rezultate din asemenea relaţii.
Necesitatea acestui curs rezidă din faptul că în acest domeniu vast al protecţiei populaţiei şi valorilor materiale se
utilizează noţiuni, concepte, principii şi proceduri operaţionale cu caracter de noutate, iar complexul material
bibliografic, din ţară şi din străinătate, se impune a fi sistematizat şi adaptat, în permanenţă, la desele noutăţi survenite
în realitatea economico-socială a ţării.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnosiologice: de căutare, de aplicare şi analiză critică a informaţiei din diferite surse, de utilizare a
diferitor metode de structuralizare a informaţiei primare şi modificare a nucleului informaţional, referitoare la
securitatea vieții umane şi bunurilor materiale, acțiunile și măsrile de protecție individuală și colectivă în
situațiile ce pun în pericol viața umană.
 Competenţe de aplicare: de a aplica cunoştinţele obţinute în viaţa cotidiană, în activitatea profesională.
 Competenţe de analiză: de a evalua și analiza rezultatele obținute practice, care reflectă măsurile de acordare a
primului ajutor sinestrașilor, criteriile de apreciere a situațiilor excepționale ce pun în pericol viața.
 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând
tehnologiile informaţionale şi de comunicare, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale.
Finalităţi de studii
 Să descrie esenţa noţiuniunilor din sfera protecţiei civile, din domeniul legislaţiei ce reglementează activitatea
cetăţenilor pe linia protecţiei civile.
 Să identifice semnalele de înştiinţare ale protecţie Civile.
 Să posede cunoştinţe şi deprinderi practice în domeniul organizării protecţiei populaţiei, valorilor culturale şi
proprietăţii în caz de calamităţi, catastrofe şi avarii.
 Să propună măsuri de evitare a cauzelor declanșării situațiilor excepționale de geneză naturală și antropogenă.
 Să elucideze tactica principiilor de acțiune în condiții extremale.
 Să demonstreze deprinderi practice de organizare şi efectuare a acţiunilor de salvare – deblocare, de utilizare a
remediilor de protecţie individuală şi colectivă.

 Să conştientizeze necesitatea însuşirii noţiunilor de prim ajutor medical, exersarea procedeelor de acordare a
acestora, cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru pregătirea psihologică a populaţiei.
Precondiţii
Studenţii trebuie să posede cunoștințe și deprinderi din cursurile preuniversitare.
Conținutul unităților de curs
 Tema 1. Organizarea Protecţiei Civile.
Incursiune istorică. Rolul şi atribuţiile Protecţiei Civile. Legea Republicii Moldova cu privire la PC.
Organizarea şi structura Protecţiei Civile în R. Moldova. Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor la Protecţia Civilă.
Forţele Protecţiei Civile. Mijloacele de informare a PC. Semnalele de avertizare ale apărării civile şi acţiunile
corespunzătoare. Colaborarea internaţională în domeniul PC. Pregătirea şi instruirea pentru protecţia civilă.
 Tema 2. Dezastre – fenomene distructive, situaţii excepţionale.
Noţiuni generale. Clasificarea situaţiilor excepţionale: situaţii excepţionale cu caracter natural, situaţii
excepţionale cu caracter tehnogen şi situaţii excepţionale cu caracter ecologic. Managementul dezastrelor.
Dezastre naturale - seismul, inundaţiile, înzăpezirile, alunecările şi prăbuşirile de teren, epidemii, epizotii,
epifitotii etc. - caracteristica generală, măsuri de prevenţie, comportamentul şi acţiunile în caz de dezastru,
măsurile întreprinse după dezastru.
Dezastre tehnogene – accidentul chimic, accidentul radioactiv etc. - caracteristica generală, măsurile
întreprinse în dependenţă de sursa toxică.
 Tema 3. Armele de nimicire în masă.
Arma atomică. Arma biologică. Arma chimică. Mijloacele de protecţie.
 Tema 4. Traumatismele în diferite situaţii exceţionale şi urgenţa medicală.
Organizarea şi realizarea măsurilor de salvare şi urgenţă în focarele situaţiilor excepţionale. Traumatismele ca
urmări a situaţiilor excepţionale şi principiile acordării primului ajutor medical. Traumatismele ţesuturilor
moi. Traumatismele aparatului locomotor. Hemoragiile şi hemostaza. Inecul. Şocul. Sincopa. Electrocutarea.
Muşcături de insecte, animale. Obiecte străine în ochi, urechi, căile respiratorii, cavitatea abdominală. Moartea
clinică şi etapele de reanimare.
 Tema 5. Focarele epidemice şi combaterea maladiilor infecţioase. Epidemiile şi unele măsuri de protecţie a
omului.
Focrele epidemice şi maladiile declanşatoare. Măsuri de protecţie împotriva epidemiilor.
 Tema 6. Evitarea crimelor şi criminalilor.
Situaţiile ce pun în pericol viaţa umană şi evaluarea lor. Paşii de evaluare a situaţiilor ce pun în pericol viaţa.
Identificarea pesoanelor agresor: psihic normale; persoane psihic normale, dar care se află în stare de ebrietate
alcoolică sau narcotică; persoane cu dereglări psihice. Comportamentul şi acţiunile în diverse situaţii ce pun în
pericol viaţa umană şi bunurile materiale în viaţa cotidiană: în caz că eşti urmărit de infractori; în caz că eşti
victimă unei infracţiuni stradale, infracţiuni în străinătate; în caz că tu sau apropiaţii tăi sînt ameninţaţi de
infractori; acţiunile în caz că eşti agresat; cum să eviţi furturile din locuinţe, automobile, buzunare şi escrocii;
cum să recunoşti că o persoană (un copil) se droghează şi acţiunile întreprinse în acest caz; cum să eviţi a cădea
victimimă a a unui viol, a traficanţilor de fiinţe umane etc.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii,
portofolii,teste etc.
Evaluarea curenta I- lucrare scrisă
Evaluarea cruenta II - lucrare oral
Evaluarea finală colocviu se va executa în scris, metoda de evaluare - test (itemi heterogeni.)
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale
(lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin
verificări succesive (cel puţin o evaluare);
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