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Anexa nr.1 
la ordinul nr. ______/________/________/ 

 
din _____________2014 
 
 

Protocolul de cooperare  
între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii privind intervenţia 

comună  la urgenţele medico-chirurgicale prespitaliceşti în zona de nord a 
republicii  

 
 

 
Capitolul I 

Dispoziții generale 
 
1. Prezentul Protocol de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 
Sănătăţii privind intervenţia comună la urgenţele medico-chirurgicale prespitaliceşti 
pentru zona de nord a republicii (în continuare – Protocol de cooperare) este elaborat 
în baza următorului cadru normativ: 
 
Acordul dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al 
României în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 03 
decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind ajutorul 
reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la 
Chişinău la 21 februarie 2014 şi aprobat prin Hotîrărea Guvernului nr. 258 din 04 
aprilie 2014; 
Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93 din 05 aprilie 
2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 1995; 
Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24.12.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”; 
Hotărîrea Guvernului nr.945 din 13.12.2011 „Privind aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011-2015”. 
 
2. Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii 
privind intervenţia comună la urgenţele medico-chirurgicale prespitaliceşti în teren 
are drept scop: 
a) facilitarea accesului populaţiei la serviciile de urgenţă, garantării siguranţei şi 
protecţiei, cît şi utilizării eficiente a capacităţilor infrastructurii ministerelor 
implicate în deservirea urgenţelor medicale; 
b) sporirea operativităţii şi micşorarea timpului de răspuns la solicitări în caz de 
situaţii de urgenţă cu caracter medical cu implicarea unor sau mai multor persoane; 
c) respectarea prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare; 
 
3. În sensul prezentului Protocol de cooperare se definesc următoarele noțiuni: 
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a) Urgenţă medicală – accidentarea sau îmbolnăvirea acută, care necesită 
acordarea primului ajutor calificat şi/sau a asistenţei medicale de urgenţă, la unul 
sau mai multe niveluri de competenţă, după caz. Ea poate fi urgenţă cu pericol vital, 
unde este necesară/sunt necesare una sau mai multe resurse de intervenţie în faza 
prespital, continuând îngrijirile într-un spital local, raional ori regional, sau urgenţă 
fără pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea 
unor resurse prespitaliceşti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, după caz, 
la un spital; 
 
b) Asistenţă de urgenţă - asistenţă medicală şi/sau tehnică asigurată de personalul 
medical şi salvatori/pompieri în cazul în care una sau mai multe persoane se află în 
pericol imediat în urma unui accident, unei îmbolnăviri acute sau în cazul în care se 
află într-un mediu ostil vieţii; 
 
c) Asistenţă medicală integrată de urgenţă – asistenţă medicală de urgenţă care 
integrează într-un plan cadru capacităţile intersectoriale ale Ministerului Afacerilor 
Interne (Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale – în continuare 
SPCSE) şi Ministerului Sănătăţii (Serviciul Prespitalicesc de Asistenţă Medicală 
Urgentă (SPAMU) şi sectorul spitalicesc – Departamentul de medicină 
urgentă/Unitate primire urgenţe (DMU/UPU), în scopul asigurării accesului 
populaţiei la servicii de urgenţă, garantării unei asistenţe operative şi calitative în 
condiţii de siguranţă prin utilizarea eficientă a capacităţilor intersectoriale. 
 
d) Echipaj de intervenţie - grup constituit din personal medical, paramedical, de 
deblocare-salvare şi personal care asigură operarea mijloacelor de intervenţie, cu 
pregătire profesională corespunzătoare; 
 
e) Echipaj de asistenţă medicală urgenţă - grup de asistenţă medicală de urgenţă 
condus de un medic/felcer sau, după caz, de un asistent medical cu pregătire 
specifică, care deţine în dotare echipamente, materiale şi medicamente necesare 
acordării primului ajutor medical, pe durata transferului unui accidentat critic, în 
condiţiile minime necesare de siguranţă; 
 
f) Echipaj de prim ajutor – echipaj compus din minim 3 persoane, care au urmat 
cursuri speciale de formare paramedicală şi care au în dotarea lor echipamentele 
specifice acestui scop, funcţionînd sub formă de echipe de prim ajutor într-un cadru 
instituţionalizat, aflat sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne şi 
Ministerului Sănătăţii.  
 
g) Personal paramedical - personalul fără pregătire medicală, instruit special la 
diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat medical, utilizînd echipamente 
specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activînd în echipe, într-un 
cadru instituţionalizat; 
 
h) Primul ajutor calificat - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor 
persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către personal 
paramedical; 



 
 

 
i) SMURD Moldova – serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare din 
Republica Moldova; 
 
j) Aeronavă de intervenţie medicală – transport sanitar aerian cu dotare similară 
cu cea a unei ambulanţe tip C, utilizat pentru deservirea urgenţelor medico-
chirurgicale majore în care transportul medical terestru este contraindicat, iar 
factorul de timp este decisiv pentru prognosticul pacientului;  
 
k) Misiuni de intervenţie aeromedicală – intervenţii primare sau secundare ce se 
desfăşoară utilizând aeronavele special dotate, respectând standardele europene în 
vigoare, în vederea salvării unor vieţi aflate în pericol din cauza unor accidentări 
sau îmbolnăviri acute ori care se află într-un mediu ostil vieţii. 
 
4. Personalul paramedical nu poartă răspundere  penală sau civilă, dacă se constată, 
îndeplinirea de către acesta, cu bună-credinţă, a oricărui act în legătură cu acordarea 
primului ajutor calificat, cu respectarea competenţei acordate şi procedurilor 
stabilite în condiţiile prezentului Protocol de cooperare. 
 
5. Personalul paramedical care activează în cadrul echipajelor de prim ajutor 
calificat este pregătit în centrele de formare specializate aflate în structura SPCSE 
şi/sau în alte centre de formare autorizate şi acreditate de Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Educaţiei, inclusiv în centrele de formare a paramedicilor din România.  
 
6. Formarea personalului specializat în acordarea primului ajutor calificat se va 
efectua pe baza unui program aprobat de SPCSE, coordonat şi autorizat de 
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei. Acesta include condiţiile de certificare 
şi recertificare a personalului, precum şi necesităţile de formare continuă. 
 

Capitolul II   
Clasificarea echipajelor şi mijloacelor tehnice de intervenţie de urgenţă 

 
7. Ambulanţă tip A – ambulanţe cu targă în dotare, conform standardului 
17.897/1999 C.E.N. pentru serviciul operativ. 
 
8. Ambulanţa tip B (1,2) - ambulanţă destinată intervenţiei de urgenţă şi 
transportului medical asistat al pacienţilor. Ea poate fi, după caz, utilizată în 
acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea asistenţei medicale de urgenţă. 
Dotarea ambulanţei tip B este formată din echipamente şi materiale sanitare care 
includ, după caz, un defibrilator semiautomat sau un defibrilator manual şi 
medicamentele necesare resuscitării şi acordării asistenţei medicale de urgenţă cu 
capacitatea de transport asistat a victimelor/accidentaţilor 
 
9. Ambulanţa tip C (1,2) - ambulanţă destinată intervenţiei medicale de urgenţă la 
cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al victimei, fiind dotată cu 
echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivă. Echipajul ambulanţei 
tip C este condus obligatoriu de un medic special pregătit, iar vehiculul este astfel 
construit încît să permită accesul la pacientul aflat în vehicul din toate părţile, targa 



 
 

fiind amplasată în mijloc, cu posibilitatea mutării acesteia la dreapta şi la stînga şi 
ridicării ei la o înălţime care să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în 
mod corespunzător cu capacitatea de transport asistat a victimelor/accidentaţilor 
   
10. Autospeciale de intervenţie dotate cu echipamente de descarcerare – 
autospeciale cu echipaje de salvatori şi pompieri care au în dotare dispozitive 
medicale şi echipamente pentru acordarea primului ajutor calificat şi deblocare –
salvare fără capacitatea de transportare a pacientului. 
 
 11. Echipaj de prim ajutor fără capacitate de evacuare a victimei (PA): 
- mijlocul utilizat: poate include orice tip de vehicul dotat cu echipamentele 
necesare acordării primului ajutor calificat; 
- astfel de echipaj poate acţiona şi fără vehicul, cu condiţia deţinerii echipamentului 
necesar; 
- minim doua persoane: 2 pompieri/salvatori cu instruire paramedicală; 
- dupa caz, un conducător auto cu instruire paramedicală; 
- în cazul echipajelor de salvatori şi pompieri care intervin la incendii/descarcerări 
cu autospeciale de intervenţie dotate cu echipament de prim ajutor calificat şi 
defibrilator semiautomat, cel puţin 3 persoane din cadrul echipajului vor fi cu 
instruire paramedicală. 
 
12. Echipaj de prim ajutor cu capacitate de evacuare a victimei (PA-T): 
- mijlocul utilizat: ambulanţe tip B2; 
- minim 3 persoane:  2 salvatori/pompieri cu instruire paramedicală şi un 
conducător al mijlocului de intervenţie cu instruire paramedicală. 
 
13. Echipaj medical de urgenţă cu asistent (EMU-A): 
- mijlocul utilizat: ambulanţe tip B2; 
- minim doua persoane: un asistent medical cu pregătire specială în acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi un conducător al mijlocului de intervenţie cu 
instruire paramedicală. 
 
14. Echipaj medical de urgenţă cu medic (EMU-M): 
- mijlocul utilizat: ambulanţe tip B1, C2; 
- minim 3 persoane: 
a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau 
cu competenţă/atestat în domeniu; 
b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
c) un conducător al mijlocului de intervenţie cu instruire paramedicală. 
 
15. Echipaj de terapie intensivă mobila (TIM): 
- mijlocul utilizat: ambulante tip C1; 
- minim 4 persoane: 
a) un medic de urgenţă sau un medic specialist în anestezie şi terapie intensivă;  
b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asisţentei medicale de urgenţă cu 
experienţă spitalicească în manevrele de urgenţă şi terapie intensivă şi utilizarea 
medicaţiei anestezice; 



 
 

c) o persoana cu pregătire paramedicală care a absolvit cursul de prim ajutor 
calificat şi lucrează în cadrul unui echipaj medical de urgenţă; 
d) un conducător auto salvator/pompier care a absolvit cursul de prim ajutor 
calificat. 
 

 
Capitolul III 

Autorizarea personalului echipajelor de intervenţie şi a mijloacelor tehnice 
16. Ministerul Sănătăţii va autoriza echipele de intervenţie: Echipajele de prim 
ajutor şi de urgenţă cu medic/asistent vor fi autorizate de către un medic 
coordonator din cadrul Staţiei Zonale Asistenţă Medicală Uurgentă „Nord” 
(SZAMU „Nord”), conform competenţelor.  
Pentru cazuri individuale, inclusiv să permită efectuarea manevrelor ori 
administrarea medicaţiei, care nu face parte din competenţele prevăzute în anexa 
nr.2. Medicul are obligaţia să documenteze dispoziţiile în scris, cu menţionarea orei 
la care a ordonat echipajului sa efectueze o anumită manevră sau să administreze un 
anumit medicament şi a motivului respectiv. Manevrele care pot fi autorizate, după 
caz, sunt marcate în anexa nr. 2 cu litera "R" în dreptul lor. 
 17. În cazul în care medicul care autorizează un echipaj de prim ajutor să efectueze 
anumite manevre care nu sunt în conformitate cu competenţa echipajului (anexa nr. 
2), nu face parte din structurile serviciului medical de urgenţă, echipajul are 
obligaţia să confirme ordinul la Centrul de dirijare şi intervenţie operativă „Nord” 
(CDIO „Nord”) al SPCSE, sub coordonarea căruia se află. În asemenea situaţii, 
medicul care a intervenit din afara sistemului este legitimat şi înregistrat cu datele 
de contact în fişa de solicitare. 
18. Echipajele de prim ajutor care primesc autorizaţie să depăşească anumite 
competenţe în timpul intervenţiei, documentează în fişele de solicitare (formular 
110/E) acest lucru, cu menţionarea conţinutului autorizaţiei primite telefonic sau 
personal la locul intervenţiei (cu indicarea orei şi a persoanei care a emis-o). 
19. Modul de aplicare a măsurilor terapeutice de către echipajele de prim ajutor este 
monitorizat de responsabilul/medicul coordonator al acestuia.  
20. Responsabilitatea privind modul de aplicare a măsurilor terapeutice de către 
echipajele de prim ajutor îi revine şefului echipei. 
21. Fiecare persoană care activează în cadrul echipajelor de prim ajutor are un 
carnet de formare profesională care este păstrat la şeful adjunct al Detaşamentului 
de Căutare Salvare nr.2 (DCS nr.2)/ Serviciul resurse umane.  
22. Carnetul de formare profesională va conţine următoarele date: 
a) numele şi prenumele persoanei, gradul special; 
b) funcţia ocupată; 
c) data începerii activităţii angajatului în serviciul SMURD Moldova; 
d) formarea de bază, locul, durata şi perioada în care a avut loc; 
e) cursuri specifice absolvite pe parcursul angajării (durata, perioada, locul numele 
responsabilului de curs şi rezultatul final); 



 
 

f) instruirea în vederea utilizării fiecărui aparat şi dispozitiv aflat în dotarea 
ambulanţei tip B/C (marca, modelul, durata instruirii, data instruirii, numele şi 
semnătura instructorului); 
g) cursuri anuale de confirmare a calificării (durata, locul, numele şi semnătura 
instructorului formator); 
23. Fişa de post a personalului paramedical din cadrul echipajelor de prim ajutor 
calificat se va aproba de către conducerea SPCSE şi se va coordona cu conducerea 
SZAMU „Nord”. 
 
24. Dotarea și corespunderea tehnică a ambulanţelor din cadrul SPCSE/DCS-nr.2 
va fi în corespundere cu standardele Uniunii Europene. 
25.Ambulanţele care funcţionează în cadrul SPCSE/(DCS nr.2) vor fi inscripţionate 
cu „Salvatori şi Pompieri - 901-SMURD Moldova”. 
26. Ambulanţele care funcţionează în cadrul SPCSE/(DCS nr.2) vor avea culoarea 
de bază roşie, benzile reflectorizante alb şi galben, inscripţionarea de culoare albă, 
iar amplasarea semnalelor luminoase şi sonore de avertizare conform legislaţiei în 
vigoare. 
27. Ambulanţele şi mijloacele tehnice de intervenţie vor fi dotate cu staţie radio tip   
TETRA şi două extinctoare – faţă/spate. 
 
  

Capitolul IV 
Organizarea şi funcţionarea echipajelor de prim ajutor 

28. Conducerea Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală de Urgenţă „Nord” (în 
continuare SZAMU „Nord”) şi conducerea DCS nr. 2 a SPCSE, vor repartiza 
pentru fiecare autospecială de intervenţie (ambulanţă), conform destinaţiei 
(B1,2/C1,2) un echipaj pentru fiecare tură format din: personal medical specializat, 
personal paramedical şi paramedic conducător auto, conform clasificării 
echipajelor. 
29. În cazul în care echipajele de prim ajutor, unde formarea profesională a 
membrilor echipajului poate fi identică, şeful echipei este cel cu gradul special mai 
mare sau cel numit de medicul coordonator, cu aprobarea şefului DCS nr.2. 
30. Numirea şefului echipei se va face printr-o dispoziţie în scris pentru o perioadă 
determinată sau nedeterminată. 
31. Schimbul dintre ture a echipajelor se va face fără întreruperea activităţii din 
locul de staţionare. 
32. În cazul în care echipajul se află în afara locului de dislocare pentru activitate şi 
intervenţie, acesta este obligat să răspundă solicitărilor din dispecerat, indiferent de 
locul solicitării sau intervalul de timp necesar intervenţiei, chiar fiind şi peste 
program conform orarului de lucru. 
33. În cazul apariţiei unei defecţiuni la una din ambulanţele aflate în activitate, 
conducerea DCS nr.2 va asigura înlocuirea imediată a ambulanţei cu una dintre cele 
de rezervă, astfel încît echipajul să fie funcţional pe durata turei respective. 



 
 

 34. Fiecare ambulanţă va avea un jurnal de bord propriu (prevăzut la anexa 
Protocolului), în care se vor consemna următoarele date, la fiecare schimb de tură: 
•  numărul de kilometri înregistraţi la intrarea în tură; 
•  numărul de kilometri înregistraţi la ieşirea din tură; 
•  numărul total de kilometri parcurşi; 
•  numărul de solicitări efectuate în tura respectivă; 
•  numele paramedicului conducător auto; 
•  numele membrilor echipajului medical sau paramedical care a lucrat în tura 

respectivă; 
• starea de funcţionare a ambulanţei la intrarea şi la ieşirea din tură. 
• starea de curăţenie a ambulanţei (exterior şi interior) la intrarea şi la ieşirea din 

tură; 
• funcţionalitatea la parametri normali a sistemului de avertizare audio-vizuală; 
• funcţionalitatea la parametri normali a sistemelor de comunicaţii din ambulanţe, 

precum şi a celor portabile; 
• funcţionalitatea echipamentelor medicale din ambulanţă; 
• dacă lista de medicamente şi materialele sanitare este completă; 
• dacă ambulanţa s-a defectat în timpul turei precedente şi durata defecţiunii;  
• momentul efectuării ultimei dezinfecţii a cabinei medicale; 
• data şi ora la care s-a efectuat preluarea ambulanţei. (în cazul în care ambulanţa 

nu va fi utilizată în tura care urmează, echipajul are obligatia să se asigure că 
ambulanţa are rezervorul plin, echipamentele medicale sunt în stare de 
functionare, stocul de materiale sanitare şi medicamente este complet, iar în 
cazul ambulanţelor de tip В şi C, că sunt conectate la о sursă de curent electric 
de 220V, în vederea încărcării echipamentului din interiorul ambulanţei. 

 
 

 
Capitolul V 

Siguranţa membrilor echipajelor de intervenţie şi a pacienţilor pe parcursul 
intervenţiilor în teren 

  
35. Reguli generale privind siguranţa membrilor echipajului şi a pacienţilor pe 
parcursul intervenţiilor:  
1) cuplarea centurilor de siguranţă de către toţi membrii echipajului aflaţi atît în 
cabina conducătorului auto cît şi în cabina medicală a ambulanţei. 
2) fixarea pacientului cu centurile de siguranţă prevăzute la tărgile aflate în dotarea 
ambulanţelor, pe tot parcursul deplasării. Pentru fixarea pacientului se utilizează 
întregul set de centuri, aflat în dotarea sistemului de transport din ambulanţă; 
3) interzicerea transportării unui numar mai mare de persoane decît capacitatea 
autorizată de transport a ambulanţei; 
4) interzicerea transportării în ambulanţă a persoanelor neautorizate, cu excepţia 
cazului în care pacientul este un minor care va fi insoţit doar de o singură rudă; 
5) interzicerea prezenţei în cabina conducătorului auto a mai multor persoane decît 
prevede construcţia originală a ambulanţei; 
6) interzicerea fumatului în ambulanţă atît în cabina conducătorului auto cît şi în 
cabina medicală, indiferent dacă ambulanţa se află în mers sau staţionează, precum 



 
 

şi în apropierea acesteia la о distanţă de cel puţin 10 m; 
7) echipajele de intervenţie vor purta echipamente de protecţie prevăzute cu benzi 
reflectorizante; 
8) în cazul solicitărilor de pe drumurile publice se vor menţine în funcţiune 
semnalele vizuale de alarmare pe tot parcursul intervenţiei, pîna la plecarea de la 
locul intervenţiei; 
9) în cazul în care ambulanţa nu poate fi parcată în siguranţă pe durata unei 
intervenţii indiferent de locul acesteia, se vor menţine în funcţiune semnalele 
vizuale de alarmare pe tot parcursul intervenţiei, pîna la plecarea de la locul 
intervenţiei. În cazul în care ambulanţa este parcată în siguranţă pe durata unei 
intervenţii, cu excepţia intervenţiilor pe drumurile publice, se poate menţine în 
funcţiune doar sistemul de avarie, renunţîndu-se 1a sistemul de alarmare vizuală pe 
durata staţionării; 
10) purtarea caştilor de protecţie din dotarea ambulanţei în cursul intervenţiilor la 
accidentele rutiere care necesită descarcerare, la incendii, explozii sau alte incidente 
cu risc major pentru personalul de intervenţie; 
11) interzicerea utilizării la mai mulţi pacienţi a aceloraşi materiale sanitare de 
unică folosinţă datorită riscului de transmitere a infecţiilor. În această categorie sunt 
incluse şi maştile de oxigen, sondele de intubaţie, dispozitivele pentru căile 
orofaringiene şi materialele similare; 
12) dezinfectarea dupa fiecare utilizare a componentelor aparatelor de resuscitare, a 
măştilor acestora, a tubulaturii de ventilaţie, a lamelor de laringoscop şi a 
materialelor similare, care nu sunt de unică folosinţă, conform prevederilor legale 
în vigoare. Echipajele vor asigura dezinfecţia ambulanţei şi a maţerialelor sanitare 
de fiecare dată cînd este necesara această operaţiune, conform prevederilor legale; 
13) utilizarea filtrelor antimicrobiene în cazul ventilării mecanice a unui pacient cu  
ajutorul aparaturii de ventilaţe. 
14) în cazul în care о ambulanţă necesită о procedură de dezinfecţie îndelungată, 
personalul acesteia va interveni cu una din ambulanţele de rezervă, pâna la 
finalizarea operaţunilor de dezinfecţie; 
15) prezenţa mănuşilor de examinare/protecţie în fiecare ambulanţă, într-o cantitate 
suficientă, şi utilizarea acestora de către personalul de intervenţie; 
16) utilizarea camerelor video de bord (registrator video) orientate cu obiectivul în 
direcţia deplasării ambulanţei, cu asigurarea filmării întregii perioade de 
intervenţie. 

 
 

Capitolul VI 
Dispecerizarea şi fluxul informaţional 

 
36. Echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele de urgenţă cu medic/asistent 
dislocate pe teritoriul DCS nr.2, vor fi dispecerizate direct de către dispeceratul 
 SPCSE (CDIO „Nord”), unde se vor afla şi operatori detaşaţi în tura de serviciu 
din cadrul Dispeceratul zonal „Nord 903”. Coordonarea echipajelor va fi efectuată 
de medicul coordonator, care este și șeful echipei de Terapie Intensivă Mobilă 
(TIM). 
 
37. Echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele de urgenţă cu medic/asistent 



 
 

dislocate pe teritoriul DCS nr.2, vor fi dispecerizate conform indexului de cooperare 
şi intervenţie dintre echipajele de prim ajutor şi echipajele de asistenţă medicală 
urgentă din cadrul DCS nr.2 al SPCSE şi echipajele de asistenţă medicală urgentă a 
SZAMU „Nord” (anexa nr. 4). 
 
 38. În situaţia în care după indicaţii medicale va fi necesară intervenţia primară în 
teren a aeronavei de intervenţie medicală, în zona de nord a republicii, medicul 
coordonator din CDIO „Nord”, va solicita direct Sistemul Naţional Unic de Apel de 
Urgenţă (SNAU) 112  Iaşi la numărul de telefon 004(0)232 209050 şi va comunica 
locul intervenţiei şi persoana de contact nemijlocită, cu datele de legatură. 
 
39. Echipajul aeronavei de intervenţie medicală comunică cu persoana de contact 
nemijocită (medicul din cadrul echipajului de urgenţă 903/SMURD – 901 - 
Moldova) sau cu medicul coordonator din CDIO „Nord”, stabilind detaliile 
medicale şi tehnice ale intervenţiei. 
40. Monitorizarea continuă, din punct de vedere operativ, a activităţii echipajelor de 
prim ajutor calificat în teren, se va face de către medicul coordonator din CDIO  
„Nord”. 
 
41. CDIO „Nord” al SPCSE şi Dispeceratul medical zonal „Nord - 903” va fi 
informat zilnic în scris, prin fax sau format electronic (e-mail) de către şeful DCS 
nr.2 de numărul şi competenţa echipajelor de urgenţă care sînt funcţionale şi sînt 
dislocate pe teritoriul Detaşamentului în ziua respectivă. 
  
42. Trimiterea în sprijinul echipajelor de prim ajutor a unuia sau a mai multor 
echipaje medicale de urgenţă se face în următoarele situaţii: 
 a) dacă din informaţiile obţinute rezultă necesitatea trimiterii imediate a unui 
echipaj medical de urgenţă sau a mai multor echipaje fără aşteptarea informaţiilor 
din partea echipajului sau a echipajelor de prim ajutor; 
 b) dacă echipajul de prim ajutor nu are capacitate de evacuare/transport a 
pacientului; 
 c) dacă informaţiile obţinute radio-telefonic de la echipajul de prim ajutor calificat 
aflat la locul solicitării denotă necesitatea trimiterii unui echipaj medical de 
urgenţă; 
 d) dacă echipajul de prim ajutor calificat solicită sprijinul unui echipaj medical de 
urgenţă. 
 
43. Transportarea pacienţilor, după caz, se va efectua către Instituţiile Medico-
Sanitare Publice dislocate pe teritoriul mun. Bălţi, conform competenţelor de 
activitate şi conform indicaţiilor medicului coordonator/dispeceratului coordonator. 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

Capitolul VII 
Asigurarea logistică şi financiară a intervenţiilor 

 
44. Cheltuielile de personal (plata salariilor) pentru personalul paramedical din 
cadrul echipajelor de prim ajutor calificat din cadrul DCS nr.2 al SPCSE se vor 
efectua din bugetul SPC şi SE conform funcţiilor ocupate anterior recalificării.  
45. Cheltuielile de personal (plata salariilor) pentru dispeceri 903,  medici/asistenţi 
medicali din cadrul echipajelor de urgenţă medicală dislocate pe teritoriul DCS nr. 2 
al SPCSE, se vor efectua conform tarifelor aprobate de Ministerul Sănătăţii, 
conform funcţiilor ocupate din bugetul SZAMU „Nord”. 
46. Materialele consumabile medicale şi paramedicale din dotarea ambulanţelor 
dislocate pe teritoriul DCS nr. 2 al SPCSE se va efectua din fondul SZAMU 
„Nord”. 
47. Medicamentele şi materialele sanitare se asigură lunar sau ori de cîte ori este 
nevoie în vederea asigurării continuităţii activității echipajelor de intervenţie 
SMURD Moldova.  
48. Deservirea tehnică a autospecialelor de intervenţie (ambulanţelor), inclusiv 
alimentarea cu combustibil, asigurarea obligatorie auto, CASCO etc. se va efectua 
din bugetul DCS nr.2 al SPCSE. 
49. Deservirea tehnică şi verificarea periodică conform instrucţiunilor de folosire a  
echipamentelor, accesoriilor şi materialelor specifice acordării primului ajutor se va 
efectua de către  SZAMU „Nord”. 
 
 

Capitolul VIII 
Dispoziții finale 

 
50. Evaluarea activităţii echipajelor de urgenţă din cadrul proiectului pilot în zona 
de nord a republicii se va efectua lunar sau ori de cîte ori este necesar de către o 
echipă interdepartamentală formată de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul 
Sănătății. 
51. SZAMU „Nord” şi Direcţia Situaţii Excepţionale, mun. Bălţi va organiza 
informarea populaţiei despre modul de funcţionare a echipajelor de urgenţă 
dislocate pe teritoriul DCS nr. 2 a SPCSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Anexa nr.2 
la ordinul nr. ______/________/________/ 

 
din _____________2014 

 
 

 
Competenţele echipajelor de urgenţă dislocate pe teritoriul Detaşamentului de 
căutare–salvare nr.2 al Serviciului Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale  

 
Abrevierile echipajelor de urgenţă, utilizate în Anexă: 
- PA – prim ajutor 
- PA-T - echipaj de prim ajutor calificat 
- EMU-A - echipaj medical de urgenţă cu asistent 
- EMU-M – echipaj medical de urgenţă cu medic 
- TIM – echipaj de terapie intensivă mobilă 

 
1. Prim ajutor de bază fără echipamente  

PA PA-T EMU-A EMU-M TIM 
A-B-C 

Evaluarea primară a pacientului (ABC) 
+ + + + + 

Recunoaşterea stopului cardiac 
+ + + + + 

Deschiderea manuala a căilor aeriene la adult, copil şi nou nascut 
+ + + + + 

Menţinerea libertăţii căilor aeriene fără echipament la adult, copil şi nou-născut 
+ + + + + 

Poziţia de siguranţă 
+ + + + + 

Ventilaţia gură la gură la adult, copil şi nou- născut 
+ + + + + 

Ventilaţia gură la mască 
+ + + + + 

Manevra Heimlich 
+ + + + + 

Masaj cardiac extern 
+ + + + + 

Hemostaza prin pansament compresiv 
+ + + + + 

2. Prim ajutor cu echipamente 
PA PA-T EMU-A EMU-M TIM 

Management căi respiratorii 
 

Eliberarea căilor respiratorii superioare utilizând aspiratorul de secreţii 
+ + + + + 

Eliberarea căilor respiratorii inferioare utilizând aspiratorul de secreţii prin intermediul tubului de 
traheostomie 

La pacienţii care  
au deja 

La pacienţii care  
au deja 

La pacienţii care  
au deja 

La pacienţii care  
au deja 

+ 

Utilizarea căilor orofaringiene 
+ + + + + 



 
 

Ventilaţie 
 

Ventilatia cu balonul şi masca la adult, copil şi nou-născut 
+ + + + + 

Utilizarea adjuvanţilor de ventilaţie: Combitube/easytube/obturator faringian sau dispozitive similare 
-/+ 

Doar în caz de stop 
C-R 

-/+ 
Doar în caz de stop 

C-R 

-/+ 
Doar în caz de stop 

C-R 

+ + 

Masca laringiană 
-/+ 

Doar în caz de stop 
C-R 

-/+ 
Doar în caz de stop 

C-R 

-/+ 
Doar în caz de stop 

C-R 

+ + 

Administrare medicaţie 
 

Oxigen 
+ + + + + 

Adrenalină în caz de Stop C-R 
- - + + + 

Atropină în caz de Stop C-R 
- - R + + 

Adrenalină în caz de şoc anafilactic 
- - R + + 

Nitroglicerină spray sau tablete sublingval în caz de dureri precordiale –angină pectorală 
+ + + + + 

Aspirină la pacienţi cu dureri precordiale – suspiciune IMA 
+ + + + + 

Glucoză 33% 
- - + + + 

Defibrilare/electroversie/stimulare cardiacă 
Defibrilare semi-automată 

+ + + + + 
Imobilizare/manevrare/evacuare-transport pacient 

Imobilizare coloană 
+ + + + + 

Aplicare guler cervical 
+ + + + + 

Utilizare echipamente de imobilizare coloană 
+ + + + + 

Utilizare echipamente de extracţie (KED) 
+ + + + + 

Utilizare atele membre 
+ + + + + 

Utilizare atelă tracţiune 
-/+ -/+ -/+ + + 

Evaluare/Monitorizare 
 

Măsurarea TA ne-invaziv 
+ + + + + 

Pulsoximetrie 
-/+ + + + + 

Capnometrie calitativă 
-/+ -/+ -/+ -/+ + 

3. Asistenţa medicală de urgenţă 
 

PA PA-T EMU-A EMU-M TIM 
Management căi respiratorii 

Eliberarea  căilor respiratorii inferioare utilizînd aspiratorul de secreţii prin intermediul tubului de intubaţie 
endotraheală 

- - În cazul pacienţilor + + 



 
 

în Stop C-R 
Minitraheostomie de urgenţă 

- - - + + 
Intubaţie endotraheală 

- - -/+ 
În cazul pacienţilor 

în Stop C-R 

+ + 

Ventilaţie/respiraţie 
 

Ventilaţie mecanică controlată a adultului cu ventilatorul prin intermediul tubului endotraheal sau 
traheostomie 

- - - + + 
Decomprimare toracică cu ac 

- - -/+ + + 
Acces intravenos 

 
Acces intravenos periferic şi vena jugulară externă 

- - + + + 
Administrare medicaţie 

 
Administrare aerosoli 

+ + + + + 
Administrare Heliox (amestec heliu şi oxigen) 

- - - -/+ -/+ 
Administrare sedative/anticonvulsivante – IV (intra venos) 

- - -/+ -/+ + 
Administrare analgetice ne-opioide 

- - + + + 
Administrare analgetice opioide 

- - R + + 
Administrare anti-aritmice IV (intra venos) 

- - + + + 
Administrare medicaţie inotropă IV prin seringă automată 
- Nitroglicerină 
- Dopamină 
 

- - - -/+ + 
Administrare antihipertenzive orale 

- - + + + 
Administrare antihipertensive IV (intra venos) 

- - + -/+ + 
Administrare antispastice IV (intra venos) 

- - + + + 
Administrare diuretice IV (intra venos) 

- - + + + 
Administrare antibiotice IV (intra venos) 

- - + -/+ + 
Administrare antidoturi 

- R R + + 
Administrare Calciu IV (intra venos) 

- - + + + 
Defibrilare/electroversie/stimulare cardiacă 

 
Defibrilare manuală 

- - + + + 
Pacemaker extern 

- - + -/+ + 
Electroversie sincronă 

- - - -/+ + 



 
 

4. Terapia Intensivă Mobilă (TIM) 
PA PA-T EMU-A EMU-M TIM 

Management căi respiratorii 
Traheostomie 

- - - - + 
Tehnici alternative pentru intubaţia dificilă 

- - - - + 
 

Ventilaţie/respiraţie 
 

Ventilaţie mecanică controlată a adultului cu ventilatorul prin intermediul tubului endotraheal sau 
traheostomie 

- - - -/+ + 
Alte modalităţi de ventilaţie specializate – adulţi/copii 

- - - - + 
Drenaj toracic 

- - - - + 
Acces intravenos 

 
Acces intravenos central 

- - - - + 
Acces intraosos 

- - - - + 
Administrare medicaţie 

 
Administrare hipnotice IV 

- - - - + 
Administrare anestezice IV 

- - - - + 
Administrare succinilcolină 

- - - - + 
Administrare paralizante musculare de lungă durată 

- - - - + 
Administrare medicaţie inotropă cu seringa automată IV 
- Dobutamină 
- Adrenalină 

 
- - - - + 

Administare antihipertensive IV 
- Nitroprusiat de sodiu 

- - - - + 
Evaluare/Monitorizare 

 
Măsurarea TA/PVC invaziv 

- - - - + 
Capnometrie cantitativă 

- - - -/+ + 
5. Consultaţii de urgenţă la domiciliu 

PA PA-T EMU-A EMU-M TIM 
Prescriere recete 

- - - -/+ -/+ 
Decizia de a lăsa pacientul la domiciulu 

- - R + + 
Lăsarea pacientului la domiciliu sau la locul intervenţiei contra semnăturii acestuia sau a apărţinătorilor în 
fişa de solicitare (refuz de transport sau asistenţă de urgenţă) 

R R R + + 
ECG 12 derivaţii şi interpretarea 

- - - + + 
 



 
 

Anexa nr.3 
la ordinul nr. ______/________/________/ 

 
din _____________2014 

 
 

Lista dispozitivelor medicale şi medicamentelor obligatorii pentru dotarea 
echipajelor şi mijloacelor tehnice de intervenţie pentru acordarea asistenţei medicale 

de urgenţă, primul ajutor calificat şi transportului sanitar 
 
Lista mijloacelor de intervenţie şi transport: 
1.Ambulanţa tip C 
a) Echipaj terapie intensivă mobilă    (C1) 
b) Echipaj medical de Urgenţă cu Medic (C2) 
2. Ambulanţă tip B1 cu Medic 
a) Echipaj medical de Urgenţă cu Medic (B1) 
3. Ambulanţă B2 cu alt personal acreditat fără medic  
a) Echipaj Medical de Urgenţă cu Asistent (B2) 
b) Echipaj de Prim ajutor (B2) 
4. Ambulanţă tip A1 
a) Echipaj transport sanitar ne-asistat (A1) 
5. Autosanitara tip A2 
a) Echipaj transport sanitar ne-asistat (A2) 
 

I. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea şi transportul pacientului 
 

Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 Suport targă/sistem prindere-asigurare targă în timpul transportului, sistem independent de 

amortizare, targa putînd fi amplasabilă în mijloc, lateral stîng şi lateral drept permiţînd acces la 
pacient din toate părţile respectînd regulamentele din standardul CEN 1789 

 + + 
C2 

- - - 

2 Suport targă/sistem prindere-asigurare targă în timpul transportului amplasat lşateral sau în 
mijloc 

 - + 
B1 

+ + - 

3 Targă principală (cu roţi în cazul autosanitarelor), cu sistem fixare pacient 
 + + + + - 
4 Targă lopată     
 + + + - - 
5 Saltea Vacuum     
 + + + - - 
6 Scaun cu rotile (în afara cazului cînd targa principală are şi această funcţie), cu sistem fixare 

pacient 
 + + + + + 
7 Cearşaf de transport sau saltea de transfer 
 + + + + + 
8 Targă rigidă completă pentru coloană (cu imobilizare/fixare pentru cap dacă nu este inclusă 

fixarea capului în targa lopată) 
 +/- +/- +/- - - 
9 Sistem de încălzire cabina medicală 
 + + + + + 
10 Dispozitiv de tracţiune pentru fracturile de femur 
 + + -/+ - - 



 
 

11 Set atele vacuum sau gonflabile 
 + + + - - 
12 Atele cervicale adulţi/copii set complet sau număr minim de 3 gulere cervicale reglabile la care 

se vor adăuga mărimile pediatrice 
 + + + - - 
13 KED (extractor pentru imobilizarea în ax a extremităţii cefalice/gâtului şi trunchiului în vederea 

extragerii accidentaţilor din autovehicule) 
 + + + - - 
14 Suport agăţare perfuzii 
 + + + + -/+ 
 

 
II. Aparatura/echipamente pentru resuscitare-respiraţie (cerinţe minime) 

 
 
Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 Oxigen staţionar – minim 2x10 l, contor debit/ventil debit cu capaciatte maximă de cel puţin 

15l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă 
 + + + + + 
2 Oxigen portabil - minim 5l , contor debit/ventil debit cu capaciatte maximă de cel puţin 15l/min. 

şi robinet de reglare conexiune rapidă 
 + + + + + 
3 
 

Balon ventilaţie adult/copil cu măşti de diferite mărimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen 

 + 
(2 buc.) 

+ + + + 

4 Set căi orofaringiene adult/copil 
 + 

(2 buc.) 
+ + - - 

5 Laringoscop cu lame de diferite mărimi (adult/copil) şi cu mandren 
 + 

(2 buc.) 
+ + - - 

6 Pensă Mcgill diferite mărimi 
 + 

(2 buc.) 
+ + - - 

7 Ventilator volumetric adult/copil portabil cu PEEP şi cu posibilitatea de conectare la sursa fixă 
de oxigen 

 + + 
C2 

- - - 

8 Piesă intermediară de ventilaţie artificială cu gura (mască de insuflaţie) 
 + + + + + 
9 Aspirator staţionar electric cu capacitatea min. a rezervorului de 1 L 
 + + + - - 
10 Aspirator portabil electric reîncărcabil cu rezervor minim 1 L 
 + + + + + 
 

III. Aparatura de monitorizare-defibrilare-evaluare-administrare medicamente/soluţii (cerinţe 
minime) 

 
Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 Defibrilator/monitor EKG manual cu stimulator cardiac extern 
 + + 

C2 
- - - 

2 Defibrilator semiautomat 
 - + + - - 



 
 

B1 
3 Tensiometru automat (poate fi integrat în defibrilator cu exceptia elicopterului şi a avionului) 
 + + 

C2 
- - - 

4 Pulsoximetru (poate fi integrat în defibrilator cu exceptia elicopterului şi a avionului) 
 + + + - - 
5 Capnometru (poate fi integrat în defibrilator cu exceptia elicopterului şi a avionului) 
 + + 

C2 
- - - 

6 Termometru central (poate fi integrat în defibrilator cu exceptia elicopterului şi a avionului) 
 + + 

C2 
- - - 

7 Monitor EKG cu pulsoximetru, capnometru, ТА invaziv, ТА neinvaziv, Termometru central 
 - - - - - 
8 Injectomat (Seringă automată) 
 + + - - - 
9 Sistem incălzire soluţii perfuzabile 
 + + - - - 
10 Glucometru 
 + + - - - 
11 Stetoscop 
 + + + - - 
12 Tensiometru manual 
 + + + - - 
13 Lampă pentru examinarea pupilelor 
 + + + - - 
14 Ciocan reflexe 
 + + - - - 
15 Dispozitiv pentru perfuzie sub presiune 
 + + - - - 

 
IV. Materiale sanitare (cerinţe minime) 

 
Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 Sonde de aspiraţie tip Yankauer 
 + + + + + 
2 Sonde de aspiraţie flexibile endotraheale/incl. pediatrice 
 + + + - - 
3 Seringi 5 şi 10 ml 
 + + + - - 
4 Truse perfuzie 
 + + + - - 
5 Seringi şi truse pentru injectomat 
 + + - - - 
6 Sonde de intubaţie traheală (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10) 
 + + - - - 
7 Sonde de intubaţie traheala (6, 7, 8, 9) 
 - - + - - 
8 Combitube/easytube (2 marimi) 
 - - + - - 
9 Mască laringiana (adulţi/copii) 
 + - - - - 
10 Trusă mimnitraheostomie 
 + + - - - 
11 Pături minim 2 
 + + + + + 
12 Cerceaf 



 
 

 + + + + + 
13 Feşi şi pansamente sterile şi nesterile 
 + + + - - 
14 Truse pentru drenaj toracic (2 adulţi/2 copii) 
 + - - - - 
15 Pansamente speciale pentru arsuri şi folie izolanta 
 + + + - - 
16 Container "pentru replantare" cu menţinerea temperaturii interne la 4 ±2°C, pentru cel putin 2 

ore 
 + + + - - 
17 Tăviţă renală 
 + + + + + 
18 Saci pentru vomă 
 + + + + + 
19 Trusa sondaj urinar/pungi colectoare urina 
 + + - - - 
20 Ploscă urinară 
 + + + + + 
21 Container materiale ascutite 
 + + + + + 
22 Sondaj gastric 
 + + - - - 
23 Manuşi chirurgicale sterile 
 + + - - - 
24 Manuşi nesterile/de consult/de unica folosinţă 
 + + + + + 
25 Canule intravenoase periferice diferite mărimi adulţi/copii 
 + + + - - 
26 Catetere acces IV central 
 + - - - - 
27 Ac pentru acces intraosos pediatric 
 + - - - - 
28 Valiză/rucsac pentru materialele de intervenţie portabile 
 + + + - - 
 

 
V. Medicamente şi soluţii – Cerinţe minime la care se pot adăuga şi alte medicamente conform 

categoriei mijlocului de intervenţie şi luînd în consideraţie pregătirea personalului medico-sanitar 
 

Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
 Conform ordinului MS nr. 85 din 30.03. 2009 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Serviciului de Asistenţă Medicală de Urgenţă din Republica Moldova 
      

 
VI. Echipament protecţie personal (pentru fiecare 
membru al echipajului  (protecţie şi identificare 
personală, grad şi pregătire profesională) 

 
 

Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 îmbracaminte protecţie de bază de culoare vizibilă la distanţă şi reflectorizante (bluză/pantalon 

sau salopeta) 
 + + + + + 
2 îmbracaminte protecţie avansată (haina de protecţie/salopeta ignifugă cu reflectorizante) 



 
 

 - - - - - 
3 Manuşi protecţie din material gros (pentru accidente) 
 + + + - - 
4 Bocanci de protectie/pantofi de protectie 
 + + + - - 
5 Casca de protecţie (în mijlocul de intervenţie pentru fiecare membru al echipajului) 
 + + + - - 
6 Ochelari de protecţie (în mijlocul de intervenţie pentru fiecare membru al echipajului) 
 + + + - - 

 
 

VII. Materiale şi dispozitive auxiliare 
 

Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 Material pentru curaţenie şi dezinfecţie (în cantitate suficientă) 
 + + + + + 
2 Trusă de prim ajutor 
 - - - - - 
3 Cuţit tăiere pentru centura de siguranţă 
 + + + + + 
4 Foarfecă medicală pentru tăiat haine 
 + + + - - 
5 Triunghi/lămpi de avertizare 
 + + + + + 
6 Proiector mobil sau pe mijlocul de intervenţie 
 + + + - - 
7 Lanternă (cu acumulator) 
 + + + - - 
8 Stingător de incendiu 
 + + + + + 

 
VIII. Aparate pentru comunicaţii/avertizare 

 
Nr. 
d/o 

Echipament 

 C1 B1/C2 B2 A1 A2 
1 Staţie radio emisie-recepţie mobilă 
 + + + + + 
2 Staţie radio emisie-recepţie portabilă 
 + + + + + 
3 Acces la reţeaua telefonică prin emiţătorul radio sau cu telefon mobil 
 + + + - - 
4 Comunicaţie internă între compartimentul şofer şi cabina medicală  
 + + + - - 
5 Semnale luminoase de avertizare conform legislaţiei rutiere 
 + + + - - 
6 Sistem de avertizare sonoră 
 + + + - - 
7 Sistem de adresare publică 
 + + + - - 

 
 



 

Anexa nr.4 
la ordinul nr. ______/________/________/ 

 
din _____________2014 
 

Indexul de cooperare şi intervenţie dintre echipajele de prim ajutor şi echipajele de asistenţă medicală urgentă din cadrul 
Detaşamentului de căutare–salvare nr.2 al Serviciului Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale şi echipajele de asistenţă 

medicală urgentă a Staţiei Zonale Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”. 
 

Poliţie (IGP) Inspectoratul General de Poliţie al MAI  
SPCSE (DCS nr.2 mun. Bălţi)   
SAMU (Bălţi)   
Ordine Publică (INP) Inspectoratul Naţional de Patrulare al MAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACCIDENTE DE AVIAŢIE 
 
 
 
 

COOPERARE SPCSE  SAMU  POLIŢIE ORDINE 
PUBLICĂ 

 

ACTE DE VIOLENŢĂ-
VANDALISM ÎN AERONAVĂ 

X X 1 X  

ATERIZARE FORŢATĂ 1 X X1 X2  
PRĂBUŞIRE AERONAVĂ      
INCENDIU LA BORD 1 X X1 X2  
PACIENT LA BORD X 1 X   
SUBSTANŢE PERICULOASE LA 
BORD 
 

1 X X  
 

 
 

      

2. ACCIDENTE DIVERSE AMPUTAŢII ALE 
MEMBRELOR/DEGETELOR, etc. 

1 X    



 

AUTOINCENDIERI 1 X X1 X2  
BLOCĂRI PERSOANE ÎN 
ASCENSOARE 

1 X    

CĂDERE DE LA ÎNĂLŢIME 1 X X1 X2  
CĂDERI ŞI/SAU BLOCĂRI 
PERSOANE ÎN CANALE-
SUBSOLURI-FÎNTÎNI-LACURI-
etc. 

1 X X   

CU VICTIME 1 X X1 X2  
ELECTROCUTĂRI/FULGERAŢI 1 X X   
 SPCSE  SAMU  POLIŢIE ORDINE 

PUBLICĂ 
 

PERSOANE IMOBILIZATE ÎN 
LOCUINŢĂ 

1 X X1 X2  

PERSOANE ÎNECATE SAU 
PERICOL DE ÎNEC 

1 X X   

PERSOANE IZOLATE LA 
ÎNĂLŢIME 

1 X X1 X2  

PRĂBUŞIRI 
UTILAJE/CONSTRUCŢII/ARBORI 
 

1 X X1 X2  

SPÎNZURARE, STRANGULARE 1 X X   
STRIVIRE DE 
MEMBRE,TORACE, ABDOMEN, 
etc. 

1 X    

SURPĂRI DE TEREN CU 
PERSOANE SURPRINSE 

1 X    

SURPĂRI DE TEREN CU 
ANIMALE SURPRINSE 

1   X  

 
 

     

3. ACCIDENTE FEROVIARE AUTOVEHICOLE LOVITE PE 
CALEA FERATĂ 
 

1 X X   

DERAIERE CU VICTIME 
 

1 X X1 X2  

ÎNCĂRCĂTURI PERICULOASE 1 X X1 X2  



 

 
4. 
 

ACCIDENT 
NUCLEAR,BIOLOGIC,CHIMIC,RADIOLOGIC 

 1 X X1 X2  

5. ACCIDENTE RUTIERE CU VICTIME, CU PERSOANE 
BLOCATE 
 

1 X X   

CU VICTIME FĂRĂ PERSOANE 
BLOCATE 
 

1 X X   

ÎN LANŢ CU PERSOANE 
BLOCATE 

1 X X   

ÎNCĂRCĂTURI PERICULOASE 
 

1 X X1 X2  

URMAT DE INCENDIU 1 X X   
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
ACTE DE TERORIZM 

 SPCSE SAMU POLIŢIE ORDINE 
PUBLICĂ 

 

AMENINŢARE CU MATERIALE 
EXPLOZIVE 
 

X X 1 X  

AMENINŢARE CU SUBSTANŢE 
PERICULOASE 
 

X X 1 X  

ATENTAT 
 

X X 1 X  

DETURNARE X X 1 X  
7. AGRESIUNE SEXUALĂ VIOL  X 1   
8. ALUNECĂRI DE TEREN CU AFECTAREA 

INFRASTRUCTURII 
1  X1 X2  

ZONE LOCUITE 
 

1  X1 X2  

        
9. AVARII SAU ACCIDENTE INDUSTRIALE  

 
     

DIGURI, BARAJE,LACURI DE 
ACUMULARE ŞI ALTE 
CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE 
 

1  X1 X2  

LA REŢELELE ELECTRICE, 1  X1 X2  



 

COMBUSTIBIL 
POLUĂRI ACCIDENTALE ALE 
RÎURILOR 

1  X1 X2  

        
10. BOLNAV PSIHIC AGRESIV X 1 X1 X2  
        
11. CĂDERI OBIECTE DIN 

ATMOSFERĂ/COSMOS 
 1 X X1 X2  

        
12. CONFLICTE ŞI AGRESIUNI FIZICE ÎN LOCUINŢE 

 
X X 1 X  

INSTITUŢII ŞI OPERATORI 
ECONOMICI 
 

X X 1 X  

LOCURI PUBLICE X X 1 X  
        
13. CUTREMURE CU VICTIME ŞI/SAU PAGUBE 

MATERIALE 
1 X X1 X2  

14. EXPLOZII CU PERSOANE BLOCATE 1 X X1 X2  
CU VICTIME 
 

1 X X1 X2  

URMATE DE ACCIDENTE DE 
CIRCULAŢIE 
RUTIERĂ/FEROVIARĂ 
 

1 X X1 X2  

URMATE DE INCENDIU 1 X X1 X2  
        
15. FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE INUNDAŢII ÎN AFARA 

LOCALITĂŢII CU AFECTAREA 
DRUMURILOR PUBLICE 

1 X X1 X2  

      
INUNDAŢII ÎN AFARA 
LOCALITĂŢII FĂRĂ 
AFECTAREA DRUMURILOR 
PUBLICE 

1 X X1 X2  



 

INUNDAŢII ÎN ZONE LOCUITE 
 

1 X X1 X2  

INUNDAŢII PE RAZA MAI 
MULTOR LOCALITĂŢI 
 

1 X X1 X2  

NINSORI ABUNDENTE 
 

1 X X1 X2  

VIITURI 1 X X1 X2  

        

16. FENOMENE METEO PERICULOASE POLEI, ÎNZĂPEZIRI 1  X1 X2  
FURTUNI ŞI URAGANE 
 

1  X1 X2  

   SPCSE SAMU POLIŢIE ORDINE 
PUBLICĂ 

 

17. GĂSIRE MUNIŢIE SAU ELEMENTE DE 
MUNIŢIE 

 1 X1 X X2  

        

18. HEMORAGIE GRAVĂ  1 X    

        

 
 
 
 
 
 
19. 

 
 
 
 
 
 
INCENDII 

 SPCSE  SAMU  POLIŢIE ORDINE 
PUBLICĂ 

 

CENTRALE TERMICE 
 

1 X X1 X2  

CONSTRUCŢII AGRO-
ZOOTEHNICE 
 

1 X X1 X2  

CONSTRUCŢII CIVILE 
 

1 X X1 X2  

CONSTRUCŢII INDUSTRIALE 
 

1 X X1 X2  

CONSTRUCŢII 
PROVIZORII/ŞANTIER 
 

1 X X1 X2  

DEPOZITE MATERIALE 1 X X1 X2  



 

DIVERSE 
 
DEPOZITE MATERIALE 
INFLAMABILE 
 

1 X X1 X2  

FOND FORESTIER 
 

1 X X1 X2  

LIVEZI ŞI CULTURI AGRICOLE 
 

1 X X1 X2  

MIRIŞTE ŞI VEGETAŢIE 
USCATĂ 
 

1 X X1 X2  

        

20. INCIDENTE PE TIMPUL DESFĂŞURĂRII 
MANIFESTĂRILOR CULTURAL SPORTIVE 
ŞI RELIGIOASE 

 X X X 1  

        

21. INTOXICAŢII  X 1    

        

22. LIPSIRE DE LIBERTATE LUARE DE OSTATICI 
 

X X 1 X  

RĂPIRE DE PERSOANE 
 

  1 X  

SECHESTRARE DE PERSOANE   1 X  
        
   SPCSE  SAMU  POLIŢIE ORDINE 

PUBLICĂ 
 

23. PERSOANĂ DECEDATĂ MOARTE SUSPECTĂ  X 1   
24. PERSOANĂ INCONŞTIENTĂ  1 X    
        
25. PERSOANE CONŞTIENTE CĂZUTE ÎN 

LOCURI PUBLICE 
 X 1 X   

26. GREVĂ/MITING/ MARŞ DE PROTEST CU BLOCAREA CĂILOR DE 
ACCES ÎN INSTITUŢII 

X X X 1  



 

SPONTAN NEAUTORIZAT  

CU BLOCAREA CĂILOR DE 
COMUNICARE 
 

X X X 1  

GRUP DE PERSOANE 
 

X X X 1  

PICHET INDIVIDUAL 
 

X X X 1  

PICHET INDIVIDUAL URMAT 
DE AUTOINCENDIERE 
 

X X X 1  

27. PROBLEME RESPIRATORII SEVERE  1 X    
28. SUPRADOZĂ DROGURI   1 X   
29. TENTATIVĂ DE SUICID  X 1 X1 X2  
 
 
NOTĂ: 1 – Coordonatorul iniţial al conferinţei 
   X – Participanţii la conferinţă (X1, X2 – Prioritizarea intervenţiei între poliţie şi ordine publică) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexă la Protocolului de cooperare 
între Ministerul Afacerilor Interne 
şi Ministerul Sănătăţii privind intervenţia 
comună la urgențele medico-chirurgicale 
prespitalicești în zona de nord a republicii 

 
 



 

 
 

JURNAL DE BORD 
 
 

Nr. 
D/o 

 
Nr. de km 
înregistraţi 
la intrarea 

în tură 

 
Nr. de km 
înregistraţi 
la ieşirea 
în tură 

 
Nr. de 

km 
parcurşi 

 
Nr.de 

solicitări 
efectuate 

în tura 
respectivă 

 
NPP 
conducător 
auto; 

 

 
NPPmembrilor 

echipajului 
medical sau 
paramedical 

care a lucrat în 
tura respectivă 

 
starea de 

funcţionare 
a 

ambulanţei 
la intrarea 
şi la ieşirea 

din tură 

 
starea de 

curăţenie a 
ambulanţei 
(exterior şi 
interior) la 
intrarea şi 
la ieşirea 
din tură 

 
funcţionalitatea 

la parametri 
normali a 

sistemului de 
avertizare 

audio-vizuală 

 
funcţionalitatea 

la parametri 
normali a 

sistemelor de 
comunicaţii 

din ambulanţe, 
precum şi a 

celor portabile 

 
funcţionalitatea 
echipamentelor 
medicale din 
ambulanţă; 

 

 
dacă lista de 
medicamente 
şi 
materialele 
sanitare este 
completă; 

 

 
dacă 
ambulanţa 
s-a 
defectat în 
timpul 
turei 
precedente 
şi durata 
defecţiunii;  

 

 
momentul 
efectuării 
ultimei 

dezinfecţii 
a cabinei 
medicale 

data şi ora la 
care s-a 
efectuat 

preluarea 
ambulanţei. de 

220V, în 
vederea 

încărcării 
echipamentului 
din interiorul 
ambulanţei. 

1                
2                
3                
4                
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