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TITLUL IV 
    Sistemul na ţional de asisten ţă medical ă de urgen ţă şi de prim ajutor 
calificat 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    SEC ŢIUNEA 1 
    Defini ţii 
 
    ART. 92  
    (1) În în ţelesul prezentului titlu, în sistemul na ţional de servicii 
medicale de urgen ţă şi de prim ajutor calificat, termenii şi no ţiunile 
folosite au urm ătoarea semnifica ţie: 
    a) Sistemul na ţional de servicii medicale de urgen ţă şi prim ajutor 
calificat - ansamblul de structuri, for ţe, mecanisme şi rela ţii, organizate 
după acelea şi principii şi reguli, care utilizeaz ă proceduri integrate de 
management specializat şi/sau calificat; 
    b) asisten ţă public ă integrat ă de urgen ţă - asisten ţa asigurat ă de 
institu ţiile publice de stat aflate în structurile Minister ului S ănăt ăţii, 
Ministerului Afacerilor Interne şi/sau în structura autorit ăţilor publice 
locale, precum şi de Serviciul de Telecomunica ţii Speciale prin Direc ţia 
pentru apel unic de urgen ţă 112. Ea include ansamblul de m ăsuri şi activit ăţi 
cu caracter logistic, tehnic şi medical, destinate în principal salv ării şi 
păstr ării vie ţii; 
    c) asisten ţă medical ă privat ă de urgen ţă - ansamblul de m ăsuri şi 
activit ăţi cu caracter logistic şi medical, având ca scop principal salvarea 
şi p ăstrarea vie ţii, asigurat ă de serviciile private de urgen ţă apar ţinând 
unor organiza ţii nonguvernamentale, care func ţioneaz ă în scop umanitar, 
nonprofit, sau unor firme, asocia ţii ori persoane fizice, care func ţioneaz ă 
în scop comercial; 
    d) asisten ţă medical ă de urgen ţă - ansamblul de m ăsuri diagnostice şi 
terapeutice întreprinse de c ătre personal medical calificat. Ea poate fi 
acordat ă la diferite niveluri de c ătre medici şi asisten ţi medicali cu 
diferite grade de preg ătire; 
    e) urgen ţă medical ă - accidentarea sau îmboln ăvirea acut ă, care necesit ă 
acordarea primului ajutor calificat şi/sau a asisten ţei medicale de urgen ţă, 
la unul sau mai multe niveluri de competen ţă, dup ă caz. Ea poate fi urgen ţă 
cu pericol vital, unde este necesar ă/sunt necesare una sau mai multe resurse 
de interven ţie în faza prespitaliceasc ă, continuând îngrijirile într-un 
spital local, jude ţean ori regional, sau urgen ţă f ăr ă pericol vital, unde 
îngrijirile pot fi efectuate, dup ă caz, cu sau f ăr ă utilizarea unor resurse 
prespitalice şti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau,  dup ă caz, la 
un spital; 
    f) pacient critic - pacientul cu func ţiile vitale instabile sau cu 
afec ţiuni care pot avea complica ţii ireversibile şi care necesit ă interven ţie 
medical ă de urgen ţă sau îngrijiri într-o sec ţie de terapie intensiv ă general ă 
sau specializat ă; 
    g) primul ajutor de baz ă - efectuarea unor ac ţiuni salvatoare de via ţă 
unor persoane care au suferit o accidentare sau îmb oln ăvire acut ă, de c ătre 



persoane f ăr ă preg ătire medical ă, f ăr ă utilizarea unor echipamente specifice 
acestui scop. Primul ajutor de baz ă se acord ă de orice persoan ă instruit ă în 
acest sens sau de persoane f ăr ă instruire, la indica ţiile personalului din 
dispeceratele de urgen ţă; 
    h) primul ajutor calificat - efectuarea unor ac ţiuni salvatoare de via ţă 
unor persoane care au suferit o accidentare sau îmb oln ăvire acut ă, de c ătre 
personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare şi care are în 
dotare echipamentele specifice acestui scop, inclus iv defibrilatoare 
semiautomate, func ţionând sub form ă de echipe de prim ajutor într-un cadru 
institu ţionalizat; 
    i) defibrilator semiautomat - defibrilatorul ca re are drept 
caracteristici minime efectuarea analizei ritmului cardiac într-un mod 
automat sau în urma ap ăsării unui buton de c ătre salvator, alegerea energiei 
şocului în vederea defibril ării în mod automat, înc ărcarea la nivelul 
energiei necesare pentru defibrilare în mod automat , urmând ca declan şarea 
şocului s ă se efectueze de c ătre salvator, la comanda verbal ă şi/sau scris ă a 
defibrilatorului; 
    j) spital local/centru local de urgen ţă - spitalul la nivelul unui 
municipiu, al unui ora ş, respectiv centru de permanen ţă, cu competen ţele şi 
resursele umane şi materiale necesare rezolv ării unei p ăr ţi din urgen ţele 
locale, urmând ca urgen ţele ce nu pot fi rezolvate definitiv s ă fie 
stabilizate şi transferate c ătre spitalul jude ţean sau direct c ătre spitalul 
regional, dup ă caz, în conformitate cu protocoalele în vigoare; 
    k) spital jude ţean de urgen ţă - spitalul aflat în re şedin ţa unui jude ţ, 
care de ţine competen ţele şi resursele umane şi materiale în vederea 
asigur ării îngrijirilor medicale definitive de urgen ţă pentru majoritatea 
cazurilor care provin din jude ţul respectiv şi care nu pot fi tratate 
definitiv la nivel local, în spitalele municipale s au or ăşeneşti ori în 
centrele de permanen ţă, în conformitate cu protocoalele în vigoare; 
    l) spital regional de urgen ţă - spitalul clinic jude ţean cu competen ţe 
interjude ţene, care de ţine competen ţele şi resursele umane şi materiale 
suplimentare necesare în vederea asigur ării îngrijirilor medicale definitive 
pentru cazurile medicale complexe, mai ales în cazu l urgen ţelor şi al 
pacien ţilor afla ţi în stare critic ă, pentru toate cazurile ce nu pot fi 
rezolvate local, în spitalele municipale şi or ăşeneşti, la nivelul jude ţului 
respectiv, precum şi pentru toate cazurile din jude ţele arondate, ce nu pot 
fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor jude ţene din cauza lipsei de 
resurse materiale şi/sau umane ori din cauza complexit ăţii cazului, în 
conformitate cu protocoalele în vigoare. Spitalul r egional de urgen ţă 
îndepline şte rolul spitalului jude ţean de urgen ţă în jude ţul în care se afl ă; 
    m) serviciul de ambulan ţă jude ţean, respectiv al municipiului Bucure şti - 
unit ăţile sanitare publice de importan ţă strategic ă, cu personalitate 
juridic ă, aflate în coordonarea departamentului de speciali tate din 
Ministerul S ănăt ăţii şi a direc ţiilor de s ănătate public ă jude ţene, respectiv 
a municipiului Bucure şti, având în structura lor un compartiment pentru 
asisten ţă medical ă de urgen ţă şi transport medical asistat, cu echipaje 
medicale de urgen ţă, cu sau f ăr ă medic, şi un compartiment pentru consulta ţii 
medicale de urgen ţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat. 
Compartimentul pentru asisten ţă medical ă de urgen ţă func ţioneaz ă în regim de 
lucru continuu, în a şteptarea solicit ărilor de asisten ţă medical ă de urgen ţă; 
    n) transport medical asistat - transportul de u rgen ţă al pacien ţilor care 
necesit ă monitorizare şi îngrijiri medicale pe durata transportului, 
asigurate de medic sau asistent medical, utilizând ambulan ţe tip B sau C; 
    o) transport sanitar neasistat - transportul pa cien ţilor care nu se afl ă 
în stare critic ă şi nu necesit ă monitorizare şi îngrijiri medicale speciale 
pe durata transportului. Transportul sanitar neasis tat se efectueaz ă cu 



ambulan ţe tip A1 sau A2, precum şi cu alte tipuri de autovehicule decât 
ambulan ţele tip B şi C, aflate în dotarea serviciilor de ambulan ţă; 
    p) ambulan ţă tip C - ambulan ţa destinat ă interven ţiei medicale de urgen ţă 
la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului 
critic, fiind dotat ă cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie 
intensiv ă. Echipajul ambulan ţei tip C este condus obligatoriu de un medic 
special preg ătit, iar vehiculul este astfel construit încât s ă permit ă 
accesul la pacientul aflat în vehicul din toate p ăr ţile, targa fiind 
amplasat ă în mijloc, cu posibilitatea mut ării acesteia la dreapta şi la 
stânga şi ridic ării ei la o în ăl ţime care s ă permit ă acordarea asisten ţei 
medicale de urgen ţă în mod corespunz ător. Ambulan ţele de transport al nou-
născu ţilor afla ţi în stare critic ă fac parte din categoria ambulan ţelor tip 
C; 
    q) ambulan ţă tip B - ambulan ţa destinat ă interven ţiei de urgen ţă şi 
transportului medical asistat al pacien ţilor. Ea poate fi, dup ă caz, 
utilizat ă în acordarea primului ajutor calificat sau în acor darea asisten ţei 
medicale de urgen ţă. Dotarea ambulan ţei tip B este format ă din echipamente şi 
materiale sanitare care includ, dup ă caz, un defibrilator semiautomat sau un 
defibrilator manual şi medicamentele necesare resuscit ării şi acord ării 
asisten ţei medicale de urgen ţă; 
    r) ambulan ţă tip A1 - ambulan ţa destinat ă transportului sanitar neasistat 
al unui singur pacient, fiind dotat ă cu echipamentele şi materialele minime 
necesare acord ării primului ajutor în caz de nevoie; 
    s) ambulan ţă tip A2 - ambulan ţa destinat ă transportului sanitar neasistat 
al unuia sau al mai multor pacien ţi pe targ ă şi/sau scaune, fiind dotat ă cu 
echipamentele şi materialele minime necesare acord ării primului ajutor în caz 
de nevoie; 
    t) Serviciul mobil de urgen ţă, reanimare şi descarcerare, denumit în 
continuare SMURD - unitatea de interven ţie public ă integrat ă, de importan ţă 
strategic ă, f ăr ă personalitate juridic ă, având în structura sa echipe 
integrate de reanimare, specializate în acordarea a sisten ţei medicale şi 
tehnice de urgen ţă, precum şi echipe cu personal paramedical, specializat în 
acordarea primului ajutor calificat. SMURD func ţioneaz ă în cadrul 
inspectoratelor pentru situa ţii de urgen ţă, având ca operator aerian 
structurile de avia ţie ale Ministerului Afacerilor Interne, în colabora re cu 
spitalele jude ţene, regionale şi cu autorit ăţile publice locale; 
    u) unitate de primire a urgen ţelor, denumit ă în continuare UPU - sec ţia 
sau sec ţia clinic ă aflat ă în structura unui spital jude ţean, regional sau în 
structura spitalelor apar ţinând ministerelor şi institu ţiilor cu re ţele 
sanitare proprii, cu personal propriu, special preg ătit, destinat ă triajului, 
evalu ării şi tratamentului de urgen ţă al pacien ţilor cu afec ţiuni acute, care 
se prezint ă la spital spontan sau care sunt transporta ţi de ambulan ţe; 
    v) compartiment de primire a urgen ţelor, denumit în continuare CPU - 
sec ţia aflat ă în structura unui spital or ăşenesc, municipal sau în structura 
spitalelor apar ţinând ministerelor şi institu ţiilor cu re ţele sanitare 
proprii, cu personal propriu, special preg ătit, destinat ă triajului, 
evalu ării şi tratamentului de urgen ţă al pacien ţilor cu afec ţiuni acute, care 
se prezint ă la spital spontan sau care sunt transporta ţi de ambulan ţe; 
    w) Sistemul na ţional unic pentru apeluri de urgen ţă 112 - ansamblul 
integrat de puncte publice de acces al cet ăţeanului la sistemul public de 
urgen ţă prin care este activat r ăspunsul adecvat de urgen ţă. Punctul public 
de acces este realizat prin integrarea centrului un ic de apel de urgen ţă şi a 
dispeceratelor serviciilor publice specializate de interven ţie; 
    x) centrul unic de apel de urgen ţă - structura specializat ă de preluare 
şi transfer al apelurilor de urgen ţă primite la num ărul unic de apel 112 şi 
la num ărul de apel 961 redirec ţionat c ătre 112 pân ă la transformarea acestuia 



în num ăr comercial la dispozi ţia serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al 
municipiului Bucure şti; 
    y) dispecerat medical de urgen ţă - structura specializat ă de preluare şi 
tratare a apelurilor de urgen ţă cu caracter medical, primite prin centrul 
unic de apel de urgen ţă sau la un num ăr propriu, în cazul serviciilor private 
de ambulan ţă. Dispeceratele medicale de urgen ţă sunt coordonate de personal 
cu preg ătire medical ă superioar ă, în serviciu permanent; 
    z) dispeceratul integrat de urgen ţă - structura specializat ă care, pe 
lâng ă preluarea apelului la num ărul de urgen ţă, asigur ă alarmarea şi 
coordonarea echipajelor de interven ţie ale tuturor serviciilor specializate 
de interven ţie, cu caracter medical şi nemedical, din aceea şi loca ţie fizic ă. 
Coordonarea se face de c ătre personal special preg ătit, având un coordonator 
medical cu studii superioare din cadrul serviciului  de ambulan ţă sau SMURD, 
în serviciu permanent. 
    (2) În în ţelesul prezentului titlu, în sistemul na ţional de servicii 
medicale de urgen ţă şi de prim ajutor calificat, termenii şi no ţiunile 
folosite au urm ătoarea semnifica ţie: 
    a) centre de expertiz ă şi coordonare medical ă la distan ţă - centrele 
aflate în structura unor dispecerate medicale sau î n structura unor centre de 
apel unic 112, destinate furniz ării de informa ţii de specialitate specifice 
necesare echipajelor de urgen ţă din teren şi/sau spitalelor de urgen ţă, 
precum şi coordon ării la distan ţă a echipajelor de prim ajutor calificat, pe 
baza informa ţiilor primite telefonic de la membrii echipajelor s au pe baza 
informa ţiilor şi a datelor primite prin sistemele telemedicale de transmisie 
de date; 
    b) misiuni de salvare aerian ă - interven ţii primare sau secundare ce se 
desf ăşoar ă utilizând aeronave special dotate, respectând stan dardele în 
vigoare, în vederea salv ării unei/unor vie ţi aflate în pericol din cauza unei 
accident ări sau îmboln ăviri acute ori care se afl ă într-un mediu ostil 
vie ţii; 
    c) misiuni de ambulan ţă aerian ă - transporturi sanitare, planificate în 
prealabil, în care starea pacientului sau a pacien ţilor nu impune efectuarea 
unei misiuni de salvare aerian ă. Misiunile de ambulan ţă aerian ă pot include 
şi cazurile critice transportate pe distan ţe lungi, ce nu pot fi efectuate 
decât cu avionul sanitar; 
    d) misiuni de salvare naval ă - misiuni primare sau secundare care se 
desf ăşoar ă în zone accesibile mai rapid sau numai prin utiliz area de 
ambarca ţiuni special dotate, respectând standardele în vigo are, în vederea 
salv ării persoanelor aflate în pericol din cauza unei ac cident ări sau 
îmboln ăviri acute; 
    e) consulta ţia de urgen ţă la domiciliu - asisten ţa medical ă de urgen ţă 
acordat ă de compartimentul de consulta ţii şi transport sanitar neasistat al 
serviciilor de ambulan ţă, în colaborare cu medicii de familie, cazurilor 
medicale de urgen ţă care nu pun via ţa pacientului în pericol imediat şi care, 
cel mai probabil, nu necesit ă transportul la o unitate sanitar ă; 
    f) personal paramedical - personalul f ăr ă preg ătire medical ă, instruit 
special la diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat, 
utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrila toarele semiautomate 
externe, activând în echipe, într-un cadru institu ţionalizat; 
    g) ambulan ţierul - personal f ăr ă preg ătire medical ă care a absolvit 
cursurile de ambulan ţieri, autorizate de Ministerul S ănăt ăţii, pentru a 
activa în cadrul serviciilor de ambulan ţă; 
    h) accident colectiv - evenimentul care implic ă un num ăr de victime, care 
necesit ă declan şarea unui plan special de interven ţie utilizând for ţe de 
interven ţie suplimentare fa ţă de cele aflate de gard ă la momentul respectiv. 
Numărul victimelor pentru care este necesar ă declan şarea unui plan special de 



interven ţie difer ă de la caz la caz, luându-se în considerare resurse le umane 
şi materiale de interven ţie disponibile în zona în care are loc accidentul. 
    (3) Func ţiile de medic- şef UPU, medic- şef UPU - SMURD sau medic şef CPU 
pot fi ocupate de medici cu o vechime de cel pu ţin 5 ani în specialitate. 
Prin excep ţie, în perioada 2008-2010 aceste func ţii pot fi ocupate şi de 
medici cu o vechime de cel pu ţin 3 ani în specialitate. 
 
    SEC ŢIUNEA a 2-a 
    Primul ajutor de baz ă şi primul ajutor calificat 
 
    ART. 93  
    (1) Acordarea primului ajutor de baz ă, f ăr ă echipamente specifice, se 
efectueaz ă de orice persoan ă instruit ă în acest sens sau de persoane f ăr ă 
instruire prealabil ă ac ţionând la indica ţiile personalului specializat din 
cadrul dispeceratelor medicale de urgen ţă sau al serviciilor de urgen ţă 
prespitaliceasc ă de tip SMURD şi serviciului de ambulan ţă jude ţean sau al 
municipiului Bucure şti, având ca scop prevenirea complica ţiilor şi salvarea 
vie ţii pân ă la sosirea unui echipaj de interven ţie. 
    (2) Fiecare cet ăţean are obliga ţia s ă anun ţe direct sau s ă se asigure c ă 
un caz de urgen ţă a fost anun ţat deja, la num ărul 112, înainte sau 
concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obl igat s ă respecte 
indica ţiile specializate oferite de personalul dispeceratu lui de urgen ţă. 
    (3) Acordarea primului ajutor calificat se efec tueaz ă în regim public, 
este o datorie a statului şi un drept al cet ăţeanului şi nu poate fi 
efectuat ă în scop comercial. 
    (4) Primul ajutor calificat se acord ă într-un cadru institu ţionalizat, de 
echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentr u situa ţii de urgen ţă, în 
colaborare cu autorit ăţile publice locale şi structurile Ministerului 
Sănăt ăţii. 
    (5) Echipele de prim ajutor calificat vor fi do tate cu echipamente 
specifice, inclusiv pentru defibrilare semiautomat ă. 
    (6) Personalul din cadrul echipajelor de prim a jutor calificat şi 
ambulan ţierii vor fi forma ţi şi autoriza ţi în utilizarea defibrilatoarelor 
semiautomate. 
    (7) Echipele de prim ajutor pot opera utilizând  ambulan ţe tip B, conform 
normelor şi standardelor na ţionale şi europene în vigoare, şi autospeciale de 
interven ţie f ăr ă capacitate de transport pacient, dotate cu echipam entele 
specifice, inclusiv defibrilatoare semiautomate. 
    (8) Acordarea primului ajutor calificat este or ganizat ă astfel încât 
timpul maxim de sosire la locul interven ţiei de la apelul de urgen ţă s ă nu 
depăşeasc ă: 
    a) 8 minute, pentru echipajele de prim ajutor c alificat, în zonele 
urbane, la cel pu ţin 90% din cazurile de urgen ţă; 
    b) 12 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele 
rurale, la cel pu ţin 75% din cazurile de urgen ţă. 
    (9) Organiza ţiile nonguvernamentale şi cele nonprofit pot participa la 
aceast ă activitate, pe baza unor protocoale de colaborare cu inspectoratele 
pentru situa ţii de urgen ţă şi cu autorit ăţile publice locale. 
    (10) Salvamontul, Salvamarul, Jandarmeria monta nă, Unitatea Special ă de 
Interven ţie în Situa ţii de Urgen ţă din subordinea Inspectoratului General 
pentru Situa ţii de Urgen ţă şi alte institu ţii publice similare pot avea 
personal instruit în primul ajutor calificat, care acţioneaz ă în cadrul 
misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste  institu ţii. 
    ART. 94  
    (1) Persoanele f ăr ă preg ătire medical ă care acord ă primul ajutor de baz ă 
în mod voluntar, pe baza indica ţiilor furnizate de un dispecerat medical sau 
a unor cuno ştin ţe în domeniul primului ajutor de baz ă, ac ţionând cu bun ă-



credin ţă şi cu inten ţia de a salva via ţa sau s ănătatea unei persoane, nu 
r ăspund penal sau civil. 
    (2) Personalul paramedical nu r ăspunde penal ori civil, dup ă caz, dac ă se 
constat ă, potrivit legii, îndeplinirea de c ătre acesta, cu bun ă-credin ţă, a 
oric ărui act în leg ătur ă cu acordarea primului ajutor calificat, cu 
respectarea competen ţei acordate, protocoalelor şi procedurilor stabilite în 
condi ţiile legii. 
    ART. 95  
    (1) Personalul paramedical care activeaz ă în cadrul echipajelor de prim 
ajutor calificat este preg ătit în institu ţiile de înv ăţământ şi în centrele 
de formare specializate aflate în structura Inspect oratului General pentru 
Situa ţii de Urgen ţă şi/sau în alte centre de formare autorizate şi acreditate 
aflate în structura institu ţiilor publice care de ţin echipaje de prim ajutor 
calificat conform prezentei legi. 
    (2) Formarea personalului specializat în acorda rea primului ajutor 
calificat se va efectua pe baza unui program aproba t de inspectorul general 
al Inspectoratului General pentru Situa ţii de Urgen ţă, acreditat şi autorizat 
de Ministerul S ănăt ăţii şi Ministerul Educa ţiei şi Cercet ării Ştiin ţifice. 
Acesta include condi ţiile de certificare şi recertificare a personalului, 
precum şi necesit ăţile de formare continu ă. 
    ART. 96  
    Finan ţarea activit ăţii echipajelor de prim ajutor calificat şi dotarea 
acestora se fac de la bugetul de stat, bugetul auto rit ăţilor publice locale 
şi din alte resurse financiare prev ăzute în lege, inclusiv sponsoriz ări şi 
dona ţii. 
 
    SEC ŢIUNEA a 3-a 
    Asisten ţa medical ă public ă de urgen ţă 
 
    ART. 97  
    (1) Asisten ţa medical ă public ă de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă este 
asigurat ă de serviciile de ambulan ţă jude ţene şi de cel al municipiului 
Bucure şti, precum şi de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de  
urgen ţă, reanimare şi descarcerare, aflate în structura inspectoratelor  
pentru situa ţii de urgen ţă, a autorit ăţilor publice locale şi a spitalelor 
jude ţene şi regionale. 
    (2) Serviciile de ambulan ţă jude ţene pot fi organizate şi pot ac ţiona în 
structuri zonale sau interjude ţene în baza unor criterii operative. 
    (3) Personalul medical, precum şi personalul nemedical - ambulan ţieri, 
pompieri şi conduc ători auto - din cadrul echipajelor care particip ă la 
acordarea asisten ţei medicale publice de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă vor 
fi preg ătite în centre de formare acreditate şi autorizate de Ministerul 
Sănăt ăţii. 
    (4) Personalul din cadrul centrelor de apel uni c de urgen ţă 112, precum 
şi din cadrul dispeceratelor medicale va fi special preg ătit în centre de 
formare acreditate şi autorizate de Ministerul S ănăt ăţii, Ministerul 
Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunica ţii Speciale. 
    (5) Centrele de apel unic de urgen ţă 112 şi dispeceratele medicale pot 
avea în structura lor centre de expertiz ă regionale, în vederea furniz ării 
unor informa ţii specifice, precum şi în vederea coordon ării la distan ţă a 
activit ăţii echipajelor de prim ajutor calificat aflate în m isiune, pe baza 
informa ţiilor ob ţinute telefonic sau prin sisteme de transmisie de d ate. 
    (6) Asisten ţa medical ă public ă de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă se va 
acorda utilizând ambulan ţe tip B şi C, construite şi dotate conform 
standardelor şi normelor europene în vigoare. În acordarea asiste nţei 
medicale publice de urgen ţă se pot utiliza şi autospeciale de transport 



echipaj medical, f ăr ă capacitate de transport pacient, nave, aeronave, p recum 
şi alte mijloace autorizate de Ministerul S ănăt ăţii. 
    (7) Asisten ţii medicali din cadrul echipajelor de urgen ţă 
prespitaliceasc ă vor fi instrui ţi şi autoriza ţi în utilizarea 
defibrilatoarelor semiautomate, iar medicii vor fi unicii autoriza ţi în 
utilizarea defibrilatoarelor manuale. 
    (8) Asisten ţa medical ă public ă de urgen ţă în faza spitaliceasc ă este 
asigurat ă de spitalele or ăşeneşti, municipale, jude ţene şi regionale aflate 
în structura Ministerului S ănăt ăţii şi/sau a autorit ăţilor publice locale. 
    ART. 98  
    (1) Acordarea asisten ţei medicale publice de urgen ţă, la toate nivelurile 
ei, este o datorie a statului şi un drept al cet ăţeanului. Aceasta va include 
şi misiunile de salvare aerian ă şi naval ă. 
    (2) Acordarea asisten ţei medicale publice de urgen ţă nu poate avea un 
scop comercial. 
    (3) Asisten ţa medical ă de urgen ţă în prespital va fi organizat ă astfel 
încât timpul maxim de sosire la locul interven ţiei de la apelul de urgen ţă s ă 
nu dep ăşeasc ă: 
    a) 15 minute, pentru echipajele de urgen ţă sau de terapie intensiv ă, în 
zonele urbane, la cel pu ţin 90% din cazurile de urgen ţă; 
    b) 20 de minute, pentru echipajele de urgen ţă sau de terapie intensiv ă, 
în zonele rurale, la cel pu ţin 75% din cazurile de urgen ţă. 
    ART. 99  
    (1) În cadrul activit ăţii desf ăşurate de serviciile de ambulan ţă, 
respectiv asisten ţa medical ă de urgen ţă prespitaliceasc ă şi transportul 
medical asistat, asistentul medical, operatorul reg istrator de urgen ţă şi 
dispecerul/radiotelefonistul, precum şi şoferul autosanitarei/ ambulan ţierul 
desf ăşoar ă activitate în mod continuu. 
    (2) Activitatea desf ăşurat ă de asistentul medical, de operatorul 
registrator de urgen ţă şi dispecerul/radiotelefonistul, precum şi de şoferul 
autosanitarei/ambulan ţierul din cadrul serviciilor de ambulan ţă, pentru 
asigurarea continuit ăţii în acordarea asisten ţei medicale de urgen ţă, în 
afara programului de la norma de baz ă, se asimileaz ă cu activitatea 
personalului sanitar care efectueaz ă g ărzi şi beneficiaz ă de drepturile 
prev ăzute la cap. II art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010  
privind salarizarea unitar ă a personalului pl ătit din fonduri publice, cu 
modific ările ulterioare, în condi ţiile în care nu beneficiaz ă de timp liber 
corespunz ător pentru activitatea desf ăşurat ă peste durata normal ă a timpului 
de lucru. 
    ART. 100  
    (1) Finan ţarea acord ării asisten ţei medicale publice de urgen ţă se face 
prin bugetul Ministerului S ănăt ăţii de la bugetul de stat şi din venituri 
proprii, prin bugetul Ministerului Afacerilor Inter ne, prin bugetele 
ministerelor şi institu ţiilor cu re ţea sanitar ă proprie, din dona ţii şi 
sponsoriz ări, precum şi din alte surse prev ăzute prin lege. 
    (2) Finan ţarea serviciilor de ambulan ţă jude ţene, respectiv a Serviciului 
de Ambulan ţă Bucure şti-Ilfov se asigur ă de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului S ănăt ăţii. Criteriile de alocare a fondurilor se aprob ă prin 
ordin al ministrului s ănăt ăţii. 
    (3) Consulta ţiile de urgen ţă la domiciliu şi transportul sanitar 
neasistat pot fi realizate şi de furnizori priva ţi prin rela ţie contractual ă 
direct ă cu casa de asigur ări de s ănătate, sub coordonarea serviciilor publice 
de ambulan ţă. 
    (4) Dona ţiile şi sponsoriz ările c ătre serviciile publice de urgen ţă nu 
pot fi efectuate în vederea ob ţinerii unor privilegii care duc la 
discriminare în acordarea asisten ţei de urgen ţă, cum ar fi: asigurarea 



asisten ţei medicale de urgen ţă sau a primului ajutor calificat în mod 
preferen ţial donatorului, sponsorului sau altor persoane. 
    (5) Fondurile pentru îngrijirea cazurilor criti ce ale c ăror costuri nu 
pot fi acoperite din sumele ob ţinute pe baza contractelor cu casele de 
asigur ări de s ănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin b ugetul 
Ministerului S ănăt ăţii, şi din venituri proprii. 
    (6) Lista spitalelor, a sec ţiilor din structura acestora, detalierea 
cheltuielilor, modalitatea de distribuire a fonduri lor prev ăzute la alin. 
(5), precum şi orice alte termene şi condi ţii se stabilesc prin ordin al 
ministrului s ănăt ăţii. 
    (7) UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgen ţă sunt finan ţate din 
bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului S ănăt ăţii, din 
bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi institu ţiilor cu re ţea sanitar ă 
proprie cu sumele aferente cheltuielilor de persona l, cheltuielilor cu 
medicamentele, reactivi şi materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de 
investiga ţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în acest e structuri, 
f ăr ă a fi necesar ă internarea lor în unitatea sanitar ă din care face parte 
respectiva UPU sau respectivul CPU. 
    (8) Pentru UPU care au în structur ă şi SMURD, pe lâng ă sumele prev ăzute 
la alin. (7) de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănăt ăţii se aloc ă şi sume pentru urm ătoarele cheltuieli: 
    a) cheltuieli de personal propriu unit ăţii de primire a urgen ţelor care 
particip ă la interven ţii SMURD; 
    b) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de 
terapie intensiv ă mobil ă şi de prim ajutor calificat; 
    c) cheltuieli de transmisii date pentru echipaj ele de terapie intensiv ă 
mobil ă şi de prim ajutor calificat; 
    d) cheltuieli de între ţinere şi verificare a echipamentelor medicale 
pentru echipajele de terapie intensiv ă mobil ă şi de prim ajutor calificat; 
    e) cheltuieli de asigurare a mijloacelor de int erven ţie necesare 
echipajelor de terapie intensiv ă mobil ă şi de prim ajutor calificat; 
    f) cheltuieli de func ţionare şi între ţinere a mijloacelor de interven ţie 
a echipajelor de prim ajutor calificat care func ţioneaz ă în sistemul SMURD, 
în structura serviciilor publice voluntare pentru s itua ţii de urgen ţă, cu 
excep ţia cheltuielilor de personal paramedical care deser veşte aceste 
echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinan ţate şi din bugetul local, în baza 
unor protocoale de colaborare încheiate între spita lul în structura c ăruia se 
afl ă respectiva UPU care coordoneaz ă activitatea medical ă din cadrul SMURD, 
prim ăria sau consiliul jude ţean implicat şi Inspectoratul pentru Situa ţii de 
Urgen ţă din jude ţul respectiv sau al municipiului Bucure şti; 
    g) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi cheltuieli 
de între ţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru autos pecialele 
de interven ţie la accidente colective şi calamit ăţi, acolo unde este cazul; 
    h) cheltuieli de func ţionare şi între ţinere ale autospecialei/ 
autospecialelor utilizate în cadrul structurii de c oordonare şi interven ţie 
medical ă regional ă a SMURD, dac ă astfel de autospecial ă sau autospeciale 
exist ă în dotare. 
    (9) Detalierea cheltuielilor prev ăzute la alin. (8) şi modalit ăţile de 
decontare a acestora se stabilesc prin norme aproba te prin ordin comun al 
ministrului s ănăt ăţii şi al ministrului afacerilor interne. 
    (10) UPU şi CPU din cadrul spitalelor cu structuri de urgen ţă aprobate 
potrivit dispozi ţiilor legale, alte decât cele prev ăzute la alin. (7), precum 
şi activit ăţile desf ăşurate în camera de gard ă sunt finan ţate din bugetul 
Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate şi sunt cuprinse în 
structura tarifului pe caz rezolvat. 
    (11) UPU şi CPU prev ăzute la alin. (10) pot fi finan ţate în condi ţiile 
prev ăzute la alin. (7), dac ă în urma evalu ării, efectuat ă de c ătre Ministerul 



Sănăt ăţii şi comisia de specialitate a Ministerului S ănăt ăţii, se constat ă c ă 
acestea îndeplinesc condi ţiile de organizare şi dotare prev ăzute de 
legisla ţia în domeniu. 
    (12) UPU din cadrul spitalelor jude ţene de urgen ţă pot include în 
structura proprie CPU din unit ăţile sanitare de pe raza administrativ-
teritorial ă a jude ţului respectiv. 
    (13) Finan ţarea CPU prev ăzute la alin. (12) este asigurat ă din bugetul 
Ministerului S ănăt ăţii, de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale 
acestui minister, în limita bugetului aprobat. 
    (14) Aprobarea includerii CPU în structura unei  UPU se face prin ordin al 
ministrului s ănăt ăţii, în limita bugetului alocat finan ţării UPU şi în baza 
unor criterii stabilite prin ordin al ministrului s ănăt ăţii la propunerea 
comisiei de specialitate din cadrul Ministerului S ănăt ăţii. 
    (15) Cheltuielile ocazionate de activitatea des f ăşurat ă în camera de 
gard ă din cadrul spitalelor în trimestrul I al anului 20 07 sunt cuprinse în 
structura tarifelor pe caz rezolvat. Cheltuielile î nregistrate în trimestrul 
I al anului 2007 se regularizeaz ă pe parcursul anului 2007, în cadrul 
tarifului pe caz rezolvat. 
    (16) Pentru serviciile de ambulan ţă jude ţene, respectiv pentru Serviciul 
de Ambulan ţă Bucure şti-Ilfov se aprob ă, prin hot ărâre a Guvernului, 
înfiin ţarea unei activit ăţi finan ţate integral din venituri proprii, 
respectiv activitatea de transport sanitar la cerer e, atât intern, cât şi 
extern, şi de asigurare a asisten ţei medicale la cerere pentru manifesta ţii 
sportive şi alte manifesta ţii cu public larg. 
 
    SEC ŢIUNEA a 4-a 
    Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă 
 
    ART. 101  
    (1) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă este 
asigurat ă de serviciile private de ambulan ţă, pe baza unui contract direct cu 
beneficiarul, cu asigur ătorul privat al acestuia sau la solicitarea direct ă a 
beneficiarului ori a oric ărei alte persoane, cu consim ţământul acestuia. 
    (2) Personalul medical, precum şi personalul nemedical care particip ă la 
acordarea asisten ţei medicale private de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă 
sunt preg ătite în centre de formare acreditate şi autorizate de Ministerul 
Sănăt ăţii. Programele de formare prev ăd condi ţiile de certificare a 
personalului medical, necesit ăţile de formare continu ă şi recertificarea 
acestuia. 
    ART. 102  
    (1) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă în faza spitaliceasc ă este 
asigurat ă de spitalele private, pe baza unui contract direct  cu beneficiarul, 
cu asigur ătorul privat al acestuia sau la solicitarea direct ă a 
beneficiarului ori a apar ţin ătorilor acestuia. În cazul pacien ţilor cu 
func ţiile vitale în pericol, spitalele private au obliga ţia de a acorda 
gratuit primul ajutor, pân ă la transferul acestora în condi ţii de siguran ţă 
la un spital public. 
    (2) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă este acordat ă de institu ţii 
private, cu respectarea standardelor minime de cali tate şi de operare impuse 
serviciilor publice de Ministerul S ănăt ăţii. 
    (3) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă include şi misiuni de ambulan ţă 
aerian ă asigurate în baza unor contracte cu beneficiarii s au cu asigur ătorii 
priva ţi ai acestora. 
    ART. 103  
    Publicitatea şi reclama pentru asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă cu 
scop comercial vor specifica întotdeauna, în mod cl ar, c ă numerele de apel nu 
sunt gratuite şi c ă serviciile se presteaz ă contra cost. 



 
    CAP. II  
    Acordarea asisten ţei publice medicale şi tehnice de urgen ţă şi a primului 
ajutor calificat 
 
    ART. 104  
    Asisten ţa public ă de urgen ţă prespitaliceasc ă este coordonat ă la nivel 
jude ţean sau regional de dispeceratele medicale speciali zate, utilizând 
infrastructura Sistemului na ţional unic pentru apeluri de urgen ţă, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu normele de aplicare a 
prezentei legi. În activitatea de dispecerizare se utilizeaz ă clasificarea 
unic ă a cazurilor de urgen ţă, denumit ă index medical, şi setul de indica ţii 
şi planuri de ac ţiune şi coordonare asociate indexului medical şi 
specificului local, care sunt aprobate de Ministeru l S ănăt ăţii, Ministerul 
Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunica ţii Speciale. 
    ART. 105  
    (1) Asisten ţa public ă de urgen ţă prespitaliceasc ă se organizeaz ă la nivel 
rural, urban, jude ţean/al municipiului Bucure şti şi regional. 
    (2) Asisten ţa public ă de urgen ţă prespitaliceasc ă se acord ă la diferite 
niveluri de competen ţă, începând cu primul ajutor calificat, asigurat de 
echipajele aflate la nivel rural, pân ă la nivelul interven ţiei de salvare 
aerian ă cu personal medical specializat, care opereaz ă la nivel regional. 
    (3) Competen ţele şi atribu ţiile echipajelor publice de interven ţie de 
diferite niveluri în faza prespitaliceasc ă se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului s ănăt ăţii şi al ministrului afacerilor interne. 
    (4) Ministerele şi institu ţiile cu re ţele sanitare proprii pot avea în 
administrarea lor servicii proprii de ambulan ţă, sub form ă de proprietate 
public ă sau privat ă a statului. 
    (5) La nivel spitalicesc, asisten ţa medical ă de urgen ţă se asigur ă în 
spitalele or ăşeneşti, municipale, jude ţene şi regionale şi ale municipiului 
Bucure şti, precum şi ale ministerelor şi institu ţiilor publice cu re ţele 
sanitare proprii. 
    (6) În spitale pot opera unit ăţi proprii de transport sanitar 
medicalizat, pentru transportul interclinic al paci enţilor proprii, precum şi 
al nou-n ăscu ţilor afla ţi în stare critic ă. Modul de organizare şi func ţionare 
a acestor unit ăţi se va stabili prin normele de aplicare a prezentu lui titlu. 
    (7) Primul ajutor calificat şi asisten ţa medical ă de urgen ţă se acord ă 
f ăr ă nicio discriminare legat ă de, dar nu limitat ă la, venituri, sex, vârst ă, 
etnie, religie, cet ăţenie sau apartenen ţă politic ă, indiferent dac ă pacientul 
are sau nu calitatea de asigurat medical. 
    (8) Personalul medical şi cel paramedical instruit în primul ajutor 
calificat au obliga ţia ca în afara programului, indiferent de loc, s ă acorde 
primul ajutor, spontan sau la cerere, persoanelor a flate în pericol vital, 
până la preluarea acestora de c ătre un echipaj de interven ţie specializat. 
    (9) Echipajele medicale publice de urgen ţă, precum şi echipajele de prim 
ajutor calificat, în cazuri deosebite, pot acorda a sisten ţă de urgen ţă şi în 
afara zonelor de responsabilitate, la solicitarea d ispeceratelor de urgen ţă. 
    (10) Asisten ţa medical ă de urgen ţă la spectacole în aer liber, 
festivaluri şi manifest ări sportive se solicit ă obligatoriu de c ătre 
organizator, pe baza unor contracte încheiate cu se rviciile private sau 
publice de urgen ţă prespitaliceasc ă. Autorit ăţile publice aprob ă desf ăşurarea 
acestor evenimente numai în cazul în care asisten ţa medical ă de urgen ţă este 
asigurat ă în mod adecvat, conform normelor în vigoare. 
    ART. 106  
    (1) Serviciile publice de urgen ţă prespitaliceasc ă nu pot fi 
subcontractate de serviciile private în vederea aco peririi lipsei de mijloace 
ale serviciilor private. Ele nu pot acorda priorita te clien ţilor serviciilor 



private sau unor clien ţi proprii şi nu pot rezerva echipaje de urgen ţă pentru 
înlocuirea unor echipaje ale unor servicii private.  
    (2) Societ ăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 , republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, care au în proprietatea lor servic ii 
private de ambulan ţă nu pot acorda dona ţii sau sponsoriz ări serviciilor 
publice de urgen ţă prespitaliceasc ă. 
    (3) Serviciile publice de urgen ţă pot presta servicii contra cost unor 
societ ăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 , republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, altele decât serviciile de ambulan ţă private, 
cluburi sportive sau institu ţii, în vederea asigur ării asisten ţei de urgen ţă 
în cazul unor manifest ări sportive sau de alt ă natur ă, pe durat ă limitat ă, cu 
condi ţia ca personalul şi mijloacele folosite în asigurarea evenimentului s ă 
nu fie retrase din resursele necesare asigur ării asisten ţei de urgen ţă a 
popula ţiei în intervalul respectiv. 
    ART. 107  
    (1) Pentru realizarea managementului integrat a l urgen ţelor se creeaz ă o 
re ţea regional ă de spitale, având un spital regional de urgen ţă de gradul I 
şi, în jude ţele arondate acestuia, spitale de urgen ţă de gradul II sau III. 
În fiecare regiune va func ţiona minimum un spital de urgen ţă de gradul II, 
într-un alt jude ţ din afara centrului regional de gradul I. 
    (2) Criteriile de clasificare a spitalelor de u rgen ţă locale şi jude ţene, 
din punct de vedere al competen ţelor şi resurselor materiale şi umane, se 
aprob ă prin ordin al ministrului s ănăt ăţii. 
    ART. 108  
    (1) Spitalele regionale de urgen ţă se înfiin ţeaz ă în regiunile de 
dezvoltare socioeconomic ă, având la baz ă resursele umane şi materiale aflate 
în centrele universitare tradi ţionale. 
    (2) În structura spitalelor regionale de urgen ţă se afl ă toate 
specialit ăţile chirurgicale şi medicale din structura spitalului jude ţean din 
jude ţul respectiv, precum şi infrastructura pentru investiga ţii clinice şi 
paraclinice şi orice alt ă specialitate unic ă, cu caracter de urgen ţă, aflat ă 
în afara structurii spitalului jude ţean din jude ţul respectiv. 
    (3) Spitalele regionale şi jude ţene de urgen ţă au în structura lor 
unit ăţi de primire a urgen ţelor. 
    (4) Conducerea şi organizarea unit ăţilor de primire a urgen ţelor se vor 
face conform normelor de aplicare a prezentului tit lu. 
    (5) Medicii şi asisten ţii- şefi ai unit ăţilor de primire a urgen ţelor nu 
pot fi sponsoriza ţi şi/sau finan ţaţi, direct sau indirect, pentru participare 
la conferin ţe, congrese şi alte tipuri de manifest ări, de c ătre firmele care 
comercializeaz ă produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele 
care reprezint ă interesele acestora şi nici de c ătre firmele de aparatur ă 
medical ă. În situa ţii speciale, bine justificate, se pot ob ţine excep ţii doar 
cu aprobarea Ministerului S ănăt ăţii. 
    (6) Spitalele municipale şi or ăşeneşti pot avea CPU sau camere de 
reanimare în zonele de recep ţie a urgen ţelor, acestea urmând a fi deservite 
de personalul de gard ă din spital şi/sau de medici de urgen ţă special 
angaja ţi. 
    (7) Spitalele regionale de urgen ţă şi spitalele jude ţene de urgen ţă au în 
responsabilitate, prin unit ăţile de primire a urgen ţelor, echipaje integrate 
publice de interven ţie prespitaliceasc ă terestr ă (SMURD), în colaborare cu 
structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cu autorit ăţile publice 
locale, care sunt coordonate de dispeceratele Siste mului na ţional unic pentru 
apelul de urgen ţă. 
    (8) Spitalele regionale de urgen ţă au în responsabilitate echipaje 
integrate publice de salvare aerian ă, respectând prevederile legale în 
vigoare. 



    (9) Implementarea prevederilor alin. (7) şi (8) se realizeaz ă gradual, 
conform unui plan aprobat prin ordin comun al minis trului s ănăt ăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, având la baz ă resursele materiale şi umane 
disponibile. 
    (10) Arondarea jude ţelor la centrele regionale se efectueaz ă pe baza 
ordinului ministrului s ănăt ăţii, luându-se în considerare regiunile de 
dezvoltare socioeconomic ă din care fac parte, precum şi distan ţele aeriene şi 
terestre dintre un spital jude ţean şi un anumit centru regional. 
    (11) În structura spitalelor regionale şi a spitalelor de urgen ţă de 
gradele II şi III func ţioneaz ă unit ăţi de primire a urgen ţelor, 
corespunz ătoare nivelului centrului în care se afl ă şi num ărului cazurilor de 
urgen ţă asistate anual. 
    (12) Spitalele regionale de urgen ţă au obliga ţia de a monitoriza şi de a 
îndruma metodologic întreaga activitate de asisten ţă medical ă de urgen ţă din 
regiunile pe care le deservesc. 
    (13) Modalit ăţile de monitorizare şi îndrumare, precum şi modalit ăţile de 
colectare a datelor se stabilesc prin ordin al mini strului s ănăt ăţii. 
    ART. 109  
    (1) Spitalele jude ţene de urgen ţă, precum şi spitalele regionale de 
urgen ţă au obliga ţia de a accepta transferul pacien ţilor afla ţi în stare 
critic ă, dac ă spitalul sau centrul unde se afl ă pacientul respectiv nu are 
resursele umane şi/sau materiale necesare acord ării asisten ţei de urgen ţă în 
mod corespunz ător şi definitiv şi dac ă transferul este necesar în vederea 
salv ării vie ţii pacientului. 
    (2) Centrele şi spitalele locale de urgen ţă, precum şi spitalele jude ţene 
de urgen ţă organizeaz ă transferul pacien ţilor critici, în mod corespunz ător, 
evitând întârzierile nejustificate, c ătre un centru superior, dac ă rezolvarea 
definitiv ă a cazului dep ăşeşte competen ţele sau resursele spitalului în care 
se afl ă ace ştia. 
    (3) Protocoalele de transfer interclinic al pac ientului critic se aprob ă 
prin ordin al ministrului s ănăt ăţii. Spitalele regionale şi cele jude ţene de 
urgen ţă, precum şi spitalele de urgen ţă din municipiul Bucure şti vor furniza 
dispeceratului de urgen ţă, periodic sau la solicitare, datele necesare 
privind locurile şi resursele medicale disponibile pentru rezolvarea 
cazurilor de urgen ţă. 
    (4) Criteriile de internare de urgen ţă a pacien ţilor care sunt consulta ţi 
şi asista ţi în UPU/CPU, precum şi criteriile de transfer de urgen ţă c ătre 
alte spitale vor fi stabilite prin normele de aplic are a prezentului titlu. 
 
    CAP. III  
    Acordarea asisten ţei medicale private de urgen ţă 
 
    ART. 110  
    (1) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă este 
coordonat ă la nivelul dispeceratului propriu al furnizorului de servicii de 
către personal medical cu studii superioare. 
    (2) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă se 
organizeaz ă pe o zon ă stabilit ă de furnizorul de servicii, cu condi ţia ca 
acesta s ă aib ă mijloacele necesare acoperirii zonei respective în  timpii 
prev ăzuţi pentru serviciile publice pentru diferite categor ii de urgen ţă. 
    (3) Asisten ţa medical ă privat ă de urgen ţă în faza prespitaliceasc ă este 
asigurat ă cu ambulan ţe şi echipamente care respect ă normele şi standardele 
minime impuse serviciilor publice de urgen ţă prespitaliceasc ă. 
    ART. 111  
    (1) Serviciile medicale private de urgen ţă prespitaliceasc ă nu pot 
contracta serviciile publice în vederea acoperirii unor zone sau activit ăţi 
care nu pot fi acoperite prin capacitatea proprie. 



    (2) Serviciile medicale private spitalice şti de urgen ţă se organizeaz ă în 
structura spitalelor private, respectând standardel e minime impuse de 
Ministerul S ănăt ăţii pentru serviciile publice spitalice şti de urgen ţă. 
    (3) Serviciile medicale private de urgen ţă spitaliceasc ă au obliga ţia de 
a stabiliza orice pacient care sose şte în serviciul respectiv în stare 
critic ă sau cu acuze ce ridic ă suspiciunea unei afec ţiuni acute grave, 
indiferent de capacitatea financiar ă a acestuia de a achita costurile 
tratamentului şi de calitatea sa de asigurat, acesta putând fi tra nsportat la 
un spital public, în condi ţii corespunz ătoare, numai dup ă stabilizarea 
func ţiilor vitale şi acordarea tratamentului de urgen ţă. 
    (4) În cazul în care nu au în structur ă servicii de gard ă, spitalele 
private au obliga ţia s ă acorde primul ajutor şi s ă alerteze serviciile de 
urgen ţă publice prin num ărul unic pentru apeluri de urgen ţă 112. 
 
    CAP. IV  
    Serviciile de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti 
 
    ART. 112  
    (1) Serviciile de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti sunt 
servicii publice cu personalitate juridic ă. 
    (2) Serviciile de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti au ca 
scop principal acordarea asisten ţei medicale de urgen ţă şi transportul 
medical asistat, utilizând, dup ă caz, personal medical superior şi/sau mediu 
calificat la diferite niveluri, precum şi conduc ători auto forma ţi ca 
ambulan ţieri. 
    (3) Personalul de interven ţie din cadrul serviciilor de ambulan ţă 
jude ţene şi al municipiului Bucure şti va purta echipamente de protec ţie 
distincte conform normelor şi reglement ărilor în vigoare. 
    ART. 113  
    (1) Serviciile de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti au în 
structura lor dou ă compartimente distincte: compartimentul de asisten ţă 
medical ă de urgen ţă şi transport medical asistat şi compartimentul de 
consulta ţii de urgen ţă şi transport sanitar neasistat. 
    (2) Compartimentul de asisten ţă medical ă de urgen ţă are în dotare 
ambulan ţe tip B şi C şi alte mijloace de interven ţie autorizate în vederea 
asigur ării asisten ţei medicale de urgen ţă cu sau f ăr ă medic. 
    (3) În cazul în care echipajele de urgen ţă sunt f ăr ă medic, acestea vor 
func ţiona cu un asistent medical ca şef de echipaj. Echipajele pot include şi 
personal voluntar special preg ătit. 
    (4) Ambulan ţele tip B şi C şi celelalte mijloace de interven ţie specifice 
din cadrul compartimentului de asisten ţă medical ă de urgen ţă nu vor fi 
utilizate în scop de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu sau transport 
sanitar neasistat al pacien ţilor stabili, f ăr ă probleme medicale acute. 
    ART. 114  
    (1) Compartimentul de asisten ţă medical ă de urgen ţă efectueaz ă şi 
transporturi medicale asistate ale pacien ţilor critici şi ale celor cu 
accident ări sau îmboln ăviri acute, care necesit ă supraveghere din partea unui 
asistent medical ori medic şi monitorizarea cu echipamentele medicale 
specifice. 
    (2) Compartimentul de asisten ţă medical ă de urgen ţă func ţioneaz ă în regim 
de a şteptare. 
    (3) Compartimentul de asisten ţă medical ă de urgen ţă poate avea în 
organigram ă personal medical cu studii superioare, personal me dical cu studii 
medii, ambulan ţieri, operatori registratori de urgen ţă şi 
dispeceri/radiotelefoni şti, precum şi alte categorii de personal necesare 
func ţion ării compartimentului. 
    ART. 115  



    (1) Compartimentul de consulta ţii de urgen ţă şi transport sanitar 
func ţioneaz ă ca structur ă distinct ă în cadrul serviciilor de ambulan ţă 
jude ţene şi al municipiului Bucure şti, având în organigrama sa personal 
medical cu studii superioare, personal medical cu s tudii medii, conduc ători 
auto ambulan ţieri şi alte categorii de personal necesare func ţion ării 
acestuia. 
    (2) În dotarea compartimentului de consulta ţii de urgen ţă şi transport 
sanitar se afl ă ambulan ţe tip A1 şi A2, precum şi alte mijloace de transport 
autorizate conform standardelor şi reglement ărilor na ţionale şi europene, 
precum şi autoturisme de transport pentru medicii de gard ă în vederea 
efectu ării consulta ţiilor la domiciliu. 
    (3) În cadrul compartimentului de consulta ţii de urgen ţă şi transport pot 
efectua g ărzi şi medici de familie din afara structurii serviciilo r de 
ambulan ţă. 
    (4) Coordonarea activit ăţii de consulta ţii de urgen ţă se face prin 
dispeceratul medical de urgen ţă, aceasta putând fi realizat ă, unde este 
posibil, în colaborare cu medicii de familie. 
    (5) Compartimentul de consulta ţii de urgen ţă şi transport sanitar 
neasistat func ţioneaz ă în regim de gard ă şi/sau ture de cel mult 12 ore. 
    ART. 116  
    Activitatea de transport sanitar neasistat va f i efectuat ă de 
ambulan ţieri şi asisten ţi sau doar de ambulan ţieri, dup ă caz. 
    ART. 117  
    Serviciile de repara ţii auto, aprovizionare, alimentare cu carburan ţi, 
alimentare cu oxigen medicinal, piese auto şi cur ăţenie pot fi externalizate 
prin contract de parteneriat public-privat, contrac t de asociere prin 
participa ţiune sau închirieri, sumele rezultate constituind v enituri proprii 
ale serviciului de ambulan ţă contractant. 
    ART. 118  
    (1) Conducerea serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului 
Bucure şti este format ă din: 
    a) manager general, care poate fi medic, econom ist sau jurist cu studii 
în management; 
    b) un comitet director format din managerul gen eral, directorul medical, 
directorul economic, directorul tehnic şi asistentul- şef. 
    (2) Func ţiile specifice comitetului director se ocup ă prin concurs, 
organizat de managerul general. 
    (3) Pân ă la ocuparea prin concurs a func ţiilor de conducere care fac 
parte din comitetul director, conducerea interimar ă a serviciilor de 
ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti se nume şte prin act 
administrativ al autorit ăţii de s ănătate public ă. 
    (4) Managerul general şi membrii comitetului director nu pot beneficia de 
sponsoriz ări şi/sau finan ţări, direct ori indirect, pentru participare la 
conferin ţe, congrese şi alte tipuri de manifest ări, de c ătre firmele care 
comercializeaz ă produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele 
care reprezint ă interesele acestora, firmele de aparatur ă medical ă, precum şi 
firmele care comercializeaz ă ambulan ţe şi alte vehicule de interven ţie sau 
reprezentan ţii acestora. În situa ţii speciale, bine justificate, se pot 
obţine excep ţii doar cu aprobarea ministrului s ănăt ăţii. 
    (5) Coordonarea activit ăţii compartimentului de urgen ţă se realizeaz ă la 
nivel jude ţean şi al municipiului Bucure şti de un medic specialist sau primar 
în medicin ă de urgen ţă, anestezie-terapie intensiv ă ori cu atestat în 
domeniul asisten ţei medicale de urgen ţă prespitaliceasc ă. La nivelul 
substa ţiilor, în lipsa unui medic, compartimentul de urgen ţă poate fi 
coordonat de un asistent medical. 



    (6) Coordonarea activit ăţii de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu se va 
efectua de c ătre un medic specialist sau medic primar în medicin ă de familie, 
medicin ă general ă, pediatrie ori medicin ă intern ă. 
    (7) Coordonarea activit ăţii de transport sanitar neasistat se realizeaz ă 
de c ătre un asistent medical. 
    (8) Func ţia de manager general se va ocupa prin concurs, pot rivit 
normelor aprobate prin ordin al ministrului s ănăt ăţii. Managerul general 
încheie cu direc ţia de s ănătate public ă un contract de management pe o 
perioad ă de maximum 3 ani, în con ţinutul c ăruia sunt prev ăzuţi atât 
indicatorii specifici de performan ţă, cât şi clauzele contractuale care 
reglementeaz ă drepturile şi obliga ţiile p ăr ţilor. Contractul de management 
poate fi prelungit dup ă încetarea mandatului pe o perioad ă de 3 luni, maximum 
de dou ă ori, perioad ă în care se organizeaz ă concursul de ocupare a func ţiei. 
Contractul de management poate fi reziliat în cazul  neîndeplinirii 
obliga ţiilor prev ăzute în acesta. 
    (9) Contractul individual de munc ă al persoanelor care ocup ă func ţia de 
manager general în cadrul serviciului de ambulan ţă jude ţean, respectiv al 
municipiului Bucure şti, se suspend ă de drept pe perioada exercit ării 
mandatului. Pe perioada execut ării contractului de management, managerul 
general beneficiaz ă de un salariu de baz ă şi de alte drepturi salariale 
stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi de asigur ări 
sociale de s ănătate, pensii şi alte drepturi de asigur ări sociale de stat, în 
condi ţiile pl ăţii contribu ţiilor prev ăzute de lege. 
    (10) În termen de 30 de zile de la ocuparea pos tului prin concurs, 
membrii comitetului director vor încheia cu manager ul general un contract de 
administrare pe o perioad ă de maximum 3 ani, în cuprinsul c ăruia sunt 
prev ăzuţi atât indicatorii specifici de performan ţă, cât şi clauzele 
contractuale care reglementeaz ă drepturile şi obliga ţiile p ăr ţilor. 
Contractul de administrare poate fi prelungit dup ă încetarea mandatului pe o 
perioad ă de 3 luni, maximum de dou ă ori, perioad ă în care se organizeaz ă 
concursul de ocupare a func ţiei. Contractul de administrare poate fi reziliat 
în cazul neîndeplinirii obliga ţiilor prev ăzute în acesta. 
    (11) Contractul individual de munc ă al persoanelor care fac parte din 
comitetul director se suspend ă de drept pe perioada exercit ării mandatului. 
Pe perioada execut ării contractului de administrare, membrii comitetul ui 
director beneficiaz ă de un salariu de baz ă şi de alte drepturi salariale 
stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi de asigur ări 
sociale de s ănătate, pensii şi alte drepturi de asigur ări sociale de stat, în 
condi ţiile pl ăţii contribu ţiilor prev ăzute de lege. 
    (12) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocup ă func ţii de 
conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de 
muncă suspendat poate desf ăşura activitate medical ă în cadrul serviciului de 
ambulan ţă respectiv. Activitatea medical ă se desf ăşoar ă în cadrul func ţiei de 
conducere ocupate, iar programul de lucru se stabil eşte de comun acord cu 
managerul general. 
    (13) Con ţinutul contractului de management şi al contractului de 
administrare pentru managerul general şi, respectiv, pentru membrii 
comitetului director vor fi stabilite prin ordin al  ministrului s ănăt ăţii. 
    (14) Salarizarea personalului de conducere şi a personalului de execu ţie 
din cadrul serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti se 
stabile şte potrivit legii. 
    (15) Func ţia de manager general este incompatibil ă cu: 
    a) exercitarea unor func ţii în cadrul unei autorit ăţi executive, 
legislative ori judec ătore şti, pe toat ă durata mandatului, precum şi cu 
deţinerea de orice alte func ţii salarizate, cu excep ţia func ţiilor sau 
activit ăţilor în domeniul medical desf ăşurate în aceea şi unitate sanitar ă, a 



activit ăţilor didactice, de cercetare ştiin ţific ă şi de crea ţie literar-
artistic ă; 
    b) de ţinerea mai multor func ţii de manager salarizate sau nesalarizate; 
    c) de ţinerea unei func ţii de conducere salarizate în cadrul Colegiului 
Medicilor din România, Colegiului Medicilor Denti şti din România, Colegiului 
Farmaci ştilor din România, Ordinului Asisten ţilor Medicali şi Moa şelor din 
România sau al filialelor locale ale acestora ori a l organiza ţiilor sindicale 
de profil. 
    (16) Constituie conflict de interese de ţinerea de p ăr ţi sociale sau de 
acţiuni de c ătre membrii comitetului director personal ori de c ătre rudele şi 
afinii lor pân ă la gradul al IV-lea inclusiv la societ ăţi reglementate de 
Legea nr. 31/1990 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
sau organiza ţii nonguvernamentale care stabilesc rela ţii comerciale cu 
serviciul de ambulan ţă respectiv. 
    (17) Managerul general şi membrii comitetului director au obliga ţia de a 
depune o declara ţie de interese, precum şi de a semna o declara ţie cu privire 
la incompatibilit ăţile prev ăzute la alin. (15), în termen de 15 zile de la 
numirea în func ţie, la Ministerul S ănăt ăţii. Aceste declara ţii vor fi 
actualizate ori de câte ori intervin schimb ări care trebuie înscrise în ele. 
Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data începerii modific ării 
sau încet ării func ţiilor ori activit ăţilor. Declara ţiile se vor afi şa pe 
site-ul serviciului de ambulan ţă respectiv. Modelul declara ţiei de interese 
şi cel al declara ţiei referitoare la incompatibilit ăţi se aprob ă prin ordin 
al ministrului s ănăt ăţii. 
 
    CAP. V  
    Serviciile mobile de urgen ţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) 
 
    ART. 119  
    SMURD sunt structuri publice integrate de inter ven ţie, f ăr ă personalitate 
juridic ă, care func ţioneaz ă în organigrama inspectoratelor pentru situa ţii de 
urgen ţă, respectiv a Unit ăţii Speciale de Interven ţie în Situa ţii de Urgen ţă, 
având ca operator aerian structurile de avia ţie ale Ministerului Afacerilor 
Interne, precum şi, concomitent, dup ă caz, în structura autorit ăţilor publice 
locale şi/sau a unor spitale jude ţene şi regionale de urgen ţă. 
    ART. 120  
    (1) SMURD au în structura lor, dup ă caz, echipaje de interven ţie 
specializate în acordarea primului ajutor calificat , reanimarea, 
descarcerarea şi executarea opera ţiunilor de salvare, inclusiv salvarea 
aerian ă. 
    (2) Echipajele integrate de terapie intensiv ă mobil ă din cadrul SMURD 
sunt formate din cel pu ţin 4 persoane, dintre care un conduc ător auto pompier 
şi un medic special preg ătit, provenit dintr-o structur ă spitaliceasc ă de 
primire a urgen ţelor. Celelalte persoane din echipajele integrate d e terapie 
intensiv ă mobil ă pot fi asigurate de inspectoratele pentru situa ţii de 
urgen ţă, de autorit ăţile publice locale şi/sau de structurile spitalice şti. 
În cadrul acestor echipaje pot ac ţiona şi voluntari special preg ăti ţi. 
    (3) Echipajele de prim ajutor sunt formate din cel pu ţin 3 persoane cu 
preg ătire paramedical ă din structura inspectoratelor pentru situa ţii de 
urgen ţă, Unitatea Special ă de Interven ţie în Situa ţii de Urgen ţă şi/sau din 
structura autorit ăţilor publice locale. Echipajele pot include şi personal 
voluntar special preg ătit. 
    (4) Echipajele de salvare aerian ă func ţioneaz ă conform reglement ărilor 
specifice prev ăzute de lege. 
    (5) Echipajele integrate de terapie intensiv ă mobil ă au în dotare 
ambulan ţe tip C, conform standardelor şi reglement ărilor na ţionale şi 
europene. 



    (6) Echipajele de prim ajutor calificat au în d otare ambulan ţe tip B, 
echipate conform standardelor şi reglement ărilor na ţionale şi europene, 
inclusiv cu defibrilatoare semiautomate. 
    (7) Echipajele de prim ajutor calificat pot ac ţiona şi cu autospeciale de 
interven ţie din dotarea inspectoratelor pentru situa ţii de urgen ţă, respectiv 
ale Unit ăţii Speciale de Interven ţie în Situa ţii de Urgen ţă, f ăr ă capacitate 
de transport pacient, cu condi ţia de a fi dotate cu echipamentele specifice, 
inclusiv cu defibrilator semiautomat. 
    ART. 121  
    (1) SMURD, cu excep ţia componentei de salvare aerian ă, sunt coordonate 
operativ de inspectoratele pentru situa ţii de urgen ţă, respectiv de Unitatea 
Special ă de Interven ţie în Situa ţii de Urgen ţă, având ca medic- şef un medic 
specialist sau primar în medicin ă de urgen ţă ori anestezie-terapie intensiv ă, 
provenind dintr-o structur ă spitaliceasc ă de primire a urgen ţelor dintr-un 
spital regional ori jude ţean de urgen ţă, dup ă caz. 
    (2) Personalul din cadrul SMURD î şi desf ăşoar ă activitatea zilnic ă 
purtând uniformele şi gradele profesionale şi/sau ierarhice specifice 
aprobate prin ordin al ministrului afacerilor inter ne. Pentru interven ţie 
personalul va purta echipamente de protec ţie distincte conform normelor şi 
reglement ărilor în vigoare. 
    (3) Coordonarea activit ăţii zilnice de interven ţie a echipajelor SMURD se 
face prin dispeceratele integrate jude ţene de urgen ţă sau, dup ă caz, prin 
dispeceratele medicale ale serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al 
municipiului Bucure şti. 
    (4) Echipajele de prim ajutor calificat pot fi dispecerizate direct, dup ă 
caz, inclusiv de centrele 112 şi/sau de dispeceratele inspectoratelor pentru 
situa ţii de urgen ţă, pe baza unor protocoale încheiate în prealabil cu  
dispeceratele medicale ale serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al 
municipiului Bucure şti. 
    (5) În situa ţia în care un echipaj de prim ajutor este dispeceri zat 
direct de un centru 112 sau de un dispecerat al unu i inspectorat pentru 
situa ţii de urgen ţă, dispeceratul medical va fi informat în momentul 
dispeceriz ării echipajului de prim ajutor, iar echipajul de pr im ajutor va 
menţine leg ătura cu dispeceratul medical în vederea raport ării şi coordon ării 
medicale a activit ăţii echipajului. 
    (6) Echipajele de salvare aerian ă vor fi alertate conform prevederilor 
legale în vigoare, ele putând fi alertate şi direct prin 112, urmând ca 
medicul de gard ă s ă decid ă oportunitatea interven ţiei pe baza informa ţiilor 
obţinute de la centrul 112 şi de la dispeceratele medicale şi ale 
inspectoratelor pentru situa ţii de urgen ţă, de la centrul 
opera ţional/punctele opera ţionale ale Unit ăţii Speciale de Avia ţie din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne sau direct de la lo cul incidentului. 
    ART. 122  
    (1) Activitatea SMURD este finan ţat ă de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului S ănăt ăţii şi al Ministerului Afacerilor Interne, de la bugetul  
autorit ăţilor publice locale, precum şi din alte surse prev ăzute de lege, 
inclusiv din dona ţii şi sponsoriz ări. 
    (2) Activitatea cu caracter medical a echipajel or de terapie intensiv ă 
mobil ă, de salvare aerian ă, precum şi materialele consumabile pentru 
acordarea primului ajutor calificat utilizate de pe rsonalul paramedical al 
inspectoratelor pentru situa ţii de urgen ţă şi al autorit ăţilor publice locale 
este finan ţat ă din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de 
sănătate prin spitalele care coordoneaz ă medical activitatea la nivel 
jude ţean şi la nivelul municipiului Bucure şti, precum şi de la bugetul de 
stat şi prin alte surse financiare prev ăzute în lege. 
    (3) Medicii- şefi ai SMURD nu pot beneficia de sponsoriz ări şi/sau 
finan ţări, direct ori indirect, pentru participare la conf erin ţe, congrese şi 



alte tipuri de manifest ări de c ătre firmele care comercializeaz ă produse 
farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele care reprezint ă interesele 
acestora, firmele de aparatur ă medical ă şi nici de c ătre firmele care 
comercializeaz ă ambulan ţe şi alte vehicule de interven ţie sau reprezentan ţii 
acestora. În situa ţii speciale, bine justificate, se pot ob ţine excep ţii doar 
cu aprobarea, dup ă caz, a ministrului s ănăt ăţii sau a ministrului afacerilor 
interne. 
    ART. 123  
    Dotarea cu echipamente şi mijloace de interven ţie a SMURD va fi asigurat ă 
de Ministerul S ănăt ăţii, Ministerul Afacerilor Interne şi de autorit ăţile 
publice locale. Achizi ţionarea acestora poate fi realizat ă inclusiv prin 
sistem leasing sau credit în condi ţiile legii. 
 
    CAP. VI  
    Asisten ţa de urgen ţă în caz de accidente colective, calamit ăţi şi 
dezastre în faza prespitaliceasc ă 
 
    ART. 124  
    (1) Asisten ţa de urgen ţă în cazul accidentelor colective, calamit ăţilor 
şi dezastrelor va fi coordonat ă de inspectoratele jude ţene pentru situa ţii de 
urgen ţă, respectiv al municipiului Bucure şti, sau direct de Inspectoratul 
General pentru Situa ţii de Urgen ţă conform planurilor na ţionale aprobate. 
    (2) Pentru situa ţii de accidente colective, calamit ăţi sau dezastre, cu 
urmări deosebit de grave, se vor întocmi planuri de ac ţiune comune şi cu 
celelalte institu ţii cu atribu ţii în domeniu, care vor fi puse în aplicare la 
solicitarea Inspectoratului General pentru Situa ţii de Urgen ţă. 
    (3) În situa ţii de accidente colective, calamit ăţi sau dezastre, cu 
urmări deosebit de grave, acordarea asisten ţei la nivel spitalicesc se va 
face şi în unit ăţile spitalice şti apar ţinând ministerelor şi institu ţiilor cu 
re ţea sanitar ă proprie. 
    ART. 125  
    (1) Serviciile publice de urgen ţă prespitaliceasc ă intr ă cu toate for ţele 
planificate sub comanda unic ă a inspectorului- şef pentru situa ţii de urgen ţă 
din jude ţul respectiv care se subordoneaz ă direct prefectului jude ţului şi 
inspectorului general al Inspectoratului General pe ntru Situa ţii de Urgen ţă. 
    (2) Inspectorul general pentru situa ţii de urgen ţă poate solicita 
serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti, precum şi 
celorlalte ministere şi institu ţii cu re ţea sanitar ă proprie punerea la 
dispozi ţie a mijloacelor şi a personalului necesar interven ţiilor în cazul 
unor accidente colective, calamit ăţi sau dezastre, pe durat ă determinat ă. 
    (3) Medicii directori ai serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al 
municipiului Bucure şti au obliga ţia organiz ării sprijinului solicitat de 
inspectoratele pentru situa ţii de urgen ţă. 
    (4) Medicii directori ai serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al 
municipiului Bucure şti, precum şi medicii- şefi ai unit ăţilor SMURD fac parte 
din comitetele jude ţene şi al municipiului Bucure şti pentru situa ţii de 
urgen ţă. 
    ART. 126  
    (1) Din momentul direc ţion ării echipajelor c ătre un accident colectiv sau 
o zon ă calamitat ă înceteaz ă toate activit ăţile din cadrul serviciilor de 
ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti care nu au caracter de 
urgen ţă. Echipajele de transport sanitar neasistat şi de consulta ţii de 
urgen ţă vor fi direc ţionate c ătre compartimentul de urgen ţă. 
    (2) Directorul serviciului de ambulan ţă jude ţean, precum şi cel al 
municipiului Bucure şti au obliga ţia de a dispune realizarea condi ţiilor 
necesare pentru îndeplinirea tuturor prevederilor p lanului de ac ţiune în caz 
de necesitate. Pentru rezolvarea cazurilor curente dispeceratul jude ţean sau 



al municipiului Bucure şti p ăstreaz ă un num ăr minim de echipaje de urgen ţă, 
iar dac ă situa ţia o impune, se alerteaz ă personalul din turele libere. 
    (3) Serviciile de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti 
împreun ă cu inspectoratele pentru situa ţii de urgen ţă întocmesc planul de 
acţiune în situa ţii de urgen ţă pe baza listelor cu mijloacele din dotare, 
precum şi cu personalul acestora transmise de toate institu ţiile cu atribu ţii 
în domeniu. 
    (4) Echipajele din cadrul SMURD sunt direc ţionate cu prioritate c ătre 
zona calamitat ă sau c ătre accidentul colectiv ca echipaje de prim r ăspuns 
împreun ă cu echipajele de ambulan ţă disponibile. 
    (5) Inspectorul general al Inspectoratului Gene ral pentru Situa ţii de 
Urgen ţă poate dispune echipajelor SMURD dintr-un jude ţ participarea la 
interven ţie la un accident colectiv sau o zon ă calamitat ă din alt jude ţ. La 
nevoie, el poate dispune, cu acordul pre şedintelui Comitetului pentru 
Situa ţii de Urgen ţă al Ministerului S ănăt ăţii, participarea la interven ţii, 
în alt jude ţ, a unor echipaje ale serviciilor publice sau priva te de 
ambulan ţă dintr-un jude ţ sau din municipiul Bucure şti. 
    (6) Inspectorii- şefi ai inspectoratelor pentru situa ţii de urgen ţă, la 
nevoie, pot solicita sprijinul serviciilor private de ambulan ţă în condi ţiile 
stabilite prin lege. 
    (7) În cazul epidemiilor şi/sau pandemiilor, coordonarea activit ăţii de 
interven ţie se face de c ătre comitetele jude ţene pentru situa ţii de urgen ţă 
sau de Comitetul pentru Situa ţii de Urgen ţă al Ministerului S ănăt ăţii, dup ă 
caz, potrivit legii. 
    ART. 127  
    (1) Serviciile private de ambulan ţă au obliga ţia de a r ăspunde 
solicit ării comitetelor jude ţene/al municipiului Bucure şti, respectiv 
Comitetului pentru Situa ţii de Urgen ţă al Ministerului S ănăt ăţii ori 
Comitetului Na ţional pentru Situa ţii de Urgen ţă, în caz de accident colectiv, 
calamit ăţi naturale sau dezastre, contravaloarea cheltuielil or rezultate 
fiind decontat ă, la tarifele CNAS, din bugetul de stat ori din bug etul local. 
    (2) Inspectoratele jude ţene pentru situa ţii de urgen ţă şi cel al 
municipiului Bucure şti p ăstreaz ă unit ăţile mobile de interven ţie la accidente 
colective şi dezastre, aflate în dotarea lor, în stare de func ţionare, prin 
SMURD, în colaborare cu serviciile de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului 
Bucure şti, dup ă caz. 
    (3) Serviciile medicale publice de urgen ţă prespitaliceasc ă ce r ăspund de 
unit ăţile mobile pentru accidente colective şi dezastre se asigur ă c ă 
aparatura medical ă este în stare de func ţionare şi c ă unitatea este dotat ă cu 
medicamente şi materiale, aflate în termen de valabilitate, sufi ciente pentru 
îngrijirea unui num ăr de minimum 20 de persoane aflate în stare critic ă. 
    (4) Managerii generali şi directorii medicali ai serviciilor de ambulan ţă 
jude ţene şi al municipiului Bucure şti, medicii- şefi ai SMURD, precum şi 
medicii- şefi ai unit ăţilor de primire a urgen ţelor vor urma cursuri în 
managementul dezastrelor organizate de Ministerul S ănăt ăţii şi/sau de 
Ministerul Afacerilor Interne. 
    ART. 128  
    Finan ţarea exerci ţiilor, a preg ătirii şi a interven ţiilor în caz de 
accidente colective, calamit ăţi sau dezastre se face de la bugetul de stat şi 
bugetul autorit ăţilor publice locale. 
 
    CAP. VII  
    Dispozi ţii finale 
 
    ART. 129  
    Normele de aplicare a prevederilor prezentului titlu se aprob ă prin ordin 
comun al ministrului s ănăt ăţii şi al ministrului afacerilor interne, în 



termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezen tului titlu, şi se public ă 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 130  
    În scopul ap ăr ării dreptului cet ăţenilor la s ănătate, securitate şi 
via ţă, precum şi în scopul prevenirii şi limit ării consecin ţelor unei 
calamit ăţi naturale sau ale unui dezastru, personalului din cadrul 
serviciilor publice de urgen ţă spitalice şti şi prespitalice şti i se interzice 
participarea la greve sau la alte ac ţiuni revendicative menite s ă afecteze 
activitatea prin sc ăderea capacit ăţii de interven ţie sau a calit ăţii actului 
medical, organizate de sindicate sau de alte organi zaţii, în timpul 
programului de lucru, normal sau prelungit. 
    ART. 131  
    Prevederile art. 93 alin. (8) şi ale art. 98 alin. (3) vor fi 
implementate gradual, conform normelor de aplicare a prezentului titlu, 
luându-se în considerare resursele şi planurile de dezvoltare astfel încât 
termenul final s ă nu dep ăşeasc ă anul 2014. 
    ART. 132  
    Nerespectarea prevederilor prezentului titlu at rage r ăspunderea juridic ă 
a persoanelor vinovate, în condi ţiile legii  


