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Fii un erou!



DE CE CURSURI DE
PRIM AJUTOR?

În România,  t impul aproximativ până
când o ambulanță ajunge la locul
sol ic itări i  este aproximativ de 12 minute.
În tot acest t imp tu ce faci?

În cadrul  unui curs de prim ajutor
abordam situati i  s i  cazuri  reale,
prezentate de experti i  din acest
domeniu:  medici  de ATI ,  paramedici
SMURD si  voluntari .

Cu noi  eșt i  mereu în siguranță la locul  de
muncă: legislaț ia obl igă f irmele să
faci l i teze acordarea primului  ajutor prin
pregătirea angajați lor.

În cazul  persoanelor juridice,  legea
impune să existe in f iecare companie
personal instruit  in acordarea primului
ajutor.  
Conform art .  10 din legea 319 /  14.07.2006 priv ind securitatea
munci i ,  angajatorul  are obl igaț ia să ia masuri le  necesare
pentru acordarea primului  ajutor,  ț inând seama de restul
angajaț i lor .  
Sol ic i tă oferta pentru mai multe informați i .

Fondarea companiei  MENSAVE a plecat de
la dorința și  motivația de a ajuta,  la
instruirea populației  în acordarea de
prim ajutor și  de a educa generați i le
vi i toare să part ic ipe activ la
îmbunatățirea sistemului  medical  de
urgență din România.  



MENSAVE SRL
str.  XXXVI,  nr.  2,  Șag,  
jud.  Timiș,  ROMÂNIA

0746 643 872
off ice@mensave.ro

www.mensave.ro
 

DE CE NOI?

MENSAVE a fost înf i ințat din pasiunea
de a oferi  primul ajutor în situați i le de
urgență.
Simulăm cele mai reale cazuri .

Cursuri le sunt susținute de personal
cal i f icat:  Medici  de Anestezie și  Terapie
Intensiva,  Paramedici  SMURD, Medici
de Medicina Munci i  ș i  formatori  ANC
(Autoritatea Națională pentru
Cal if icări ) .

MENSAVE este membru al  Consi l iului
European de Resuscitare,  iar cursuri le
noastre sunt acreditate și  respectă
toate ghiduri le Consi l iului  European și
Român de Resuscitare,  împreună cu
toate normele emise de Ministerul
Sănătăți i  ș i  Ministerul  Educației .

EXPERIENȚĂ, ECHIPĂ ȘI
PARTENERI

Uti l izăm manechine cu software și
tehnici  de simulare a situați i lor reale,
care oferă feedback în t imp real .   
Cursuri le MENSAVE se bazează foarte
mult  pe practică.

ECHIPAMENTE PROFESIONALE
CU FEEDBACK DIGITAL



SERVICIILE NOASTRE

1. Cursuri de prim ajutor pentru companii  
(durată 2-4 ore)
Suportul  v ital  de bază,  arsuri ,  fracturi ,
leșinul ,  manevra Heimlich,  diferite situați i
medicale -  part icularizare în funtie de
profi lul  de activitate al  f irmei.
Sol ic ită oferta pentru mai multe informați i .

2. Cursuri de prim ajutor pentru populație 
(durată 4 ore)
Suportul  v ital  de bază,  arsuri ,  fracturi ,
leșinul ,  manevra Heimlich,  diferite situați i
medicale.
Sol ic ită oferta pentru mai multe informați i .

3. Cursuri de prim ajutor pentru nou-
născuți și  copii  
(durată 4 ore)
Atunci  când vorbim de copi i  /  nou nascuți  /
bebeluși ,  lucruri le stau diferit .  În cadrul
cursului  suntem pregătiț i  să te invățăm
următoarele:  suportul  v ital  de bază,
dezobstrucția de căi  aeriene,  traumatisme,
arsuri  ș i  restul  noțiuni lor pentru a f i
pregătit  să acț ionezi .  
Sol ic ită oferta pentru mai multe informați i .

4. Cursuri de prim ajutor pentru medici  și
medici  stomatologi 
(durată 4-5 ore)
Suportul  v ital  de bază,  arsuri ,  fracturi ,
leșinul ,  manevra Heimlich,  diferite situați i
medicale,  suportul  v ital  avansat.
Sol ic ită oferta pentru mai multe informați i .



Alegem suportul  potrivit  pentru compania
dumneavoastră din categoria servici i .

STABILIM NEVOIA 

Cursuri le noastre sunt modelate pentru
fiecare obiect de activitate.  

CONFIRMĂM NUMĂRUL DE
PARTICIPANȚI ȘI  SEMNĂM

CONTRACTUL

Durata medie a cursului  este de 4 ore.  Se
prelungește în funcție de interestul

acordat.
 

STABILIM LOCAȚIA, DATA ȘI ORA

ECHIPA NOASTRĂ SE DEPLASEAZĂ
LA LOCAȚIA STABILITĂ

 
 
 
 
 

VĂ OFERIM CERTIFICATUL IMEDIAT
DUPĂ CURS

Certif icatele sunt oferite atât persoanelor
care au part ic ipat,  cât ș i  entităț i lor

organizatoare.

CUM DESFĂȘURĂM
CURSUL?



Echipa noastră



CRISTIAN GHIȚĂ

Din experiență af irm că t impul scurs
de la producerea unui eveniment și

până când sosește echipajul
special izat de salvare,  decide viața
unei vict ime. Consider că avem o

obligație morală de a cunoaște
măsuri le elementare de prim ajutor.
Vreau să facem echipă și  să oferim
un plus de valoare comunități i  în

care trăim. 
Gândește-te că trebuie să acorzi

primul ajutor unei  persoane dragi
(copi l ,  mamă, tată,  frate sau sora,

prieten).  Timpul de răspuns al  unei
ambulanțe în România este între 6 -
8 minute.  În unele cazuri  se poate
ajunge și  la 10 -  15 minute.  În tot

acest t imp îț i  propun să acționezi .  
 

Sunt Crist ian Ghiță,  iar de peste 4
ani sunt voluntar și  paramedic

SMURD. Îț i  expun aceste informați i
din experiența acumulată în multele

misiuni  la care am partic ipat.  Am
văzut și  s imțit  ce " inamic" ascuns

este t impul.  Împreuna cu t ine vreau
să facem echipă pentru binele

societăți i  în care trăim. 
 

CEO, Paramedic și Voluntar
SMURD

Cristian Ghiță



ROXANA POPA

În t impul carierei  mele din Digital
Marketing am interacționat foarte

mult  cu diferite companii  din
diferite țări  -  Angl ia,  Franța,  Statele

Unite ale Americi i ,  Germania,  Belgia,
Olanda, etc. ,  iar acolo am observat
accentul  deosebit  pe care ei  î l  au în
privința cursuri lor de prim ajutor.

 
Tot ce am învățat prin ei ,  vreau să

apl ic  aic i .
Primul ajutor presupune doar o

decizie de câteva ore ca să î l  înveți .
Este uti l ,  urgent și  cel  mai

important,  poate salva vieț i .  
 

Compania MENSAVE oferă servici i  de
înaltă cal i tate,  la standarde

europene și  nu numai.  Apl icăm prin
compania MENSAVE tot ce am

învățat ș i  încă învățăm prin
networking-ul  nostru internațional.

 
Compania se af lă în prezent în

parteneriate cu Statele Unite ale
Americi i ,  Spania și  I tal ia.

Co-Fondator și Director
Marketing

Roxana Popa



VĂ MULȚUMIM PENTRU
ATENȚIA ACORDATĂ!

Contact
str.  XXXVI,  nr.  2,  Șag,  
jud.  Timiș,  ROMÂNIA

0746 643 872
0765 258 686

off ice@mensave.ro
www.mensave.ro



8 DIN 10 ROMÂNI NU
ȘTIU SĂ ACORDE
PRIMUL AJUTOR 

Fii un erou!


