
                                                                        

 

                                                                       Anexa nr. ____ 

la Ordinul nr. ____ din ______________ 

 

 

REGULAMENTUL 

privind organizarea și funcționarea Centrului de Instruire în domeniul  

medicinii de urgenţă și calamităților 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1 Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților, denumit în continuare 

Centrul, este o subdiviziune structurală a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă 

Prespitalicească care asigură instruirea continuă a medicilor, felcerilor/asistenților medicali, 

infirmierilor și șoferilor angajați în cadrul CNAMUP,  cît și a altor categorii de personal medico-sanitar 

și nemedical din alte departamente și instituții, precum și a populației, în acordarea asistenței medicale 

de urgență, inclusiv contra plată. 

 1.2 Centrul este subordonat Vicedirectorului planificare și dezvoltare strategică și  condus de      

șeful Centrului, numit și eliberat prin ordinul Directorului instituției, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

      1.3 În Centrul activează în calitate de formatori lucrătorii medicali care au absolvit cursuri 

standardizate de pregătire a formatorilor (instructorilor). 

1.4 Centrul își desfășoară activitatea în scopul: 

a) instruirii calificate a personalului medico-sanitar și nemedical, conform programelor 

aprobate de Ministerul Sănătății, pe principiul activității ,, în echipă”; 

b) menținerii și perfecționării competențelor profesionale în acordarea asistenței medicale 

urgente populației; 

c) evaluării nivelului de instruire a tuturor categoriilor de personal din serviciul de urgență 

prespitalicesc. 

1.5 Centrul exercită următoarele atribuții funcționale: 

a) elaborează programe de formare profesională continue a cadrelor medico-sanitare din 

cadrul IMSP CNAMUP, precum și planuri de instruire a altor categorii de persoane în corespundere cu 

necesitățile medicinii practice contemporane; 

b) asigură instruirea pentru competențe în acordarea asistenței medicale de urgență a 

personalului nou-angajat și a voluntarilor; 

c) eliberează personalului medico-sanitar certificate de participare și absolvire cu acordarea 

creditelor de Educație Medicală Continuă; 

d) asigură  instruirea diferitor  categorii de personal nemedical și  a populației în acordarea 

primului ajutor medical și efectuarea Suportului Vital Bazal cu certificarea studiilor respective și 

recertificarea periodică conform cerințelor, inclusiv contra plată. 

e) efectuează instruirea și pregătirea personalului medico-sanitar, efectivului formațiunilor 

de salvatori și a populației în domeniul medicinii calamităților. 

 



1.6 În cadrul Centrului activează specialiști în psihologie care desfășoară training-uri de suport 

psihologic, asigură consilierea pacienților și angajaților în situații de criză, dezvoltă deprinderi de 

activitate în echipă și de relaționare între angajați și pacienți, participă la procesul de evaluare a 

performanțelor în comportamentul profesional al angajaților. 

1.7 Centrul participă la colaborarea intersectorială și internațională în instruirea personalului 

medical și nemedical în domeniul medicinii de urgență și calamităților. 

 

II. SCOPUL ȘI ATRIBUȚII 

2.1. Instruirea personalului medico-sanitar al Serviciului AMU, AMP, DMU şi a altor categorii de 

personal medical în acordarea asistenței medicale de urgență conform programelor. 

2.2. Instruirea personalului nemedical (poliţişti, pompieri, salvatori, alte categorii de personal) 

conform programelor aprobate de MS şi CNAMUP și coordonate cu MAI. 

2.3. Pregătirea continuă a personalului medico-sanitar conform Planului de instruire anuală internă 

în cadrul Serviciului AMU  şi aprobat de Directorul CNAMUP AMU. 

2.4. Eliberează personalului medico-sanitar instruit certificate de participare și absolvire, creditate 

ca Educație Medicală Continuă. 

2.5. Eliberează certificate de instruire altor categorii de personal instruite conform programelor 

aprobate de. 

2.6.  Asigură evaluarea periodică a colaboratorilor Serviciului AMU. 

2.7. Efectuează recuperarea și reabilitarea psihicologică a angajaților CNAMUP, pacienților și 

rudelor lor. 

 

III. DREPTURI 

                                                         

Centrul are dreptul să: 

3.1.Propună măsuri privind perfecţionarea procesului de instruire continuă în asistenţă  medicală 

urgentă. 

3.2. Participe la examinarea sugestiilor şi petiţiilor ce ţin de instruirea în asistenţa medicală de 

urgenţă a personalului medico-sanitar. 

3.3. Asigure respectarea standartelor de instruire în  asistenţa medicală urgentă. 

3.4. Să-şi perfecţioneze nivelul de instruire teoretică, profesională şi didactică în conformitate cu 

regulamentele stabilite. 

3.5.Să asigure monitorizarea şi evaluarea respectării standartelor de diagnostic şi tratament în 

acvordarea asistenţei medicale de urgenţă. 

3.6. Să fie dotat cu materiale, consumabile, aparataj portativ diagnostic şi tratament în conformitate 

cu prevederile programelor de instruire din contul alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri. 

3.7. Centrele de Instruire ca parte componentă a Serviciului AMU vor fi întreţinute (reparaţii 

curente şi capitale, servicii comunale) din contul alocaţiilor anuale ale instituţiei prevăzute în aceste 

scopuri. 

 

 

 

 

 



                                                         

IV. RESPONSABILITĂȚI 

                                                   

Centrul este responsabil pentru: 

4.1. Deciziile luate în cadrul activităţii sale. 

4.2. Realizarea adecvată a atribuţiilor. 

4.3. Instruirea permanentă a personalului, conform programelor aprobate de MS al RM şi 

CNAMUP. 

4.4. Nivelul organizării instruirii personalului în acordarea asistenţei medicale urgente, conform 

cerinţelor în vigoare. 

4.5. Monitorizarea şi evaluarea gradului de instruire a personalului medical şi auxiliar angajat şi 

elaborarea măsurilor de perfectare. 

4.6. Respectarea în procesul de instruire a standartelor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă 

aprobate. 

4.7. Respectarea legislaţiei în vigoare privind executarea profesiunii de medic şi drepturile 

pacientului. 

4.8. Respectarea şi promovarea principiilor de etică şi deontologie medicală. 

4.9. Respectarea normelor de securitate şi protecţie a muncii. 

4.10. Pregătirea informaţiei solicitate de către conducerea CNAMUP, în termenii stabiliţi. 

Notă: 

Orele de instruire petrecute în cadrul Centrului, confirmate prin certificat-tip, sunt luate în 

considerare la calculul normativului de creditelor obligatorii pentru atestare la grade de calificare 

profesională în cadrul MS al RM. 

 

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 

5.1 Conducerea Centrului este efectuată de Șeful Centrului de instruire în domeniul medicinei de 

urgență și calamităților, care este subordonat vicedirectorului planificare și dezvoltare strategică. 

5.2 În lipsa Șefului Centrului coordonarea activității este efectuată de către formatorul coordonator. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

6.1 Nivelul profesional al angajaţilor Centrului este evaluat de către Conducerea IMSP CNAMUP 

6.2 Controlul asupra nivelului activităţii Centrului este efectuat în modul stabilit, de către MS al RM,  

Directorul CNAMUP. 

 

 


