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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

    S.M.U.R.D. COPŞA MICĂ 

 

  

 

 

 

I. GENERALITĂŢI 

 

 Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare - SMURD Copşa Mică este o 

structură publică integrată de intervenţie, fără personalitate juridică, ce funcţionează în 

cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă Copsa Mica ca echipaj de prim ajutor. 

 Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD Copsa Mica are în 

structura sa, echipaj de intervenţie specializat în acordarea primului ajutor calificat, 

reanimarea, descarcerarea şi executarea operaţiunilor de salvare. 

 Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD Copsa Mica este 

deservit de paramedici, asistenti medicali si voluntari. 

 

      II. DETALII ORGANIZATORICE  
 

 raportul tehnic si carburantul va fi administrat de Seful al Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta  

 alimentarea autospecialei se va face in momentul in care martorul de bord scade la minim 

40% volum in rezervor 

 membrii echipajului S.M.U.R.D. sunt coordonati de primarul Orasului Copsa Mica, seful 

S.V.S.U., coordonatorul S.M.U.R.D. si sefii de echipaj. 

 toate cheltuielile materiale vor fi supervizate de seful S.V.S.U. 

 cheltuielile nejustificate vor fi suportate de catre echipajul vinovat 

 telefoanele de serviciu vor fi folosite strict in interes de serviciu si nu in scop personal 

 membrii echipajului S.M.U.R.D. sunt responsabili cu pastrarea ordinii si curateniei din 

exteriorul sediului S.M.U.R.D. 

 seful S.V.S.U. va urmari desfasuratorul facturii telefonice si va recupera diferenta de bani 

de la echipajele care incalca regulamentul 

 sunt interzise vizitele persoanelor straine in corpul de garda (sediul SMURD). 

 echipajul care provoaca pagube atat in interiorul cat si in exteriorul corpului de garda va 

suporta cheltuielile aferente reparatiilor. 

 schimbarile de tura intre membrii echipajelor S.M.U.R.D.se vor efectua respactand 

urmatoarele etape: 

- se completeaza si semneaza formularul tip de catre solicitant si 

de catre persoana care il va inlocui; 

- se aproba de catre sef S.V.S.U.iar in lipsa acestuia de catre 

coordonatorul S.M.U.R.D. 

 in cazul liberelor si concediilor se va completa cererea tip care va fi aprobata de seful 

S.V.S.U., iar in lipsa acestuia de catre primarul orasului Copsa Mica.         
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III. PROGRAMAREA ŞI EFECTUARE PROGRAMULUI DE LUCRU 
 

 Personalul de intervenţie al S.M.U.R.D. Copsa Mica se asigură cu minim 13 paramedici 

pompieri salvatori(si asistenti medicali), respectiv minim 3 paramedici(si asistenti medicali) 

pe tura de serviciu dintre care unul va fi desemnat sef de echipaj de catre 

paramedicul(asistentul medical) coordonator. 

 Paramedicul(asistentul medical) coordonator împreună cu şeful S.V.S.U. Copsa Mica au 

obligaţia să organizeze programul de lucru denumit generic „tură” sau „gardă” pentru întreg 

personalul care deserveşte Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD 

Copsa Mica. 

 Coordonatorul paramedicilor(si asistentilor medicali) îndeplineşte pe lângă coordonarea 

activităţii celorlalţi paramedici(si asistenti medicali),toate celelalte atribuţii ce decurg din 

prezentul regulament, atribuţii specifice Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare - SMURD Copsa Mica 

 

Programarea turelor/gărzilor în detaliu 
 

 Programarea turelor/gărzilor S.M.U.R.D. se face de paramedicul(sau asistentul medical) 

coordonator pentru fiecare paramedic S.M.U.R.D. în parte. 

 Programarea turelor de lucru/gărzilor are loc lunar, la finele lunii în curs pentru luna 

următoare şi prin rotaţie în luna de concediu. 

 Paramedicii(asistentii medicali) au obligaţia să onoreze turele de serviciu/gărzile, iar dacă din 

diverse motive nu se poate, trebuie să îşi găsească  înlocuitor dintre ceilalţi paramedici(si 

asistenti) S.M.U.R.D. de pe linia echivalentă excepţie făcând cazurile deosebite, situaţie în 

care paramedicul are obligaţia de a anunţa paramedicul coordonator. Modificările se 

consemnează în lista de programări. 

 Paramedicii S.M.U.R.D. Copsa Mica au obligaţia de a asigura personal pe Ambulanţa de tip 

B non stop.   

 Tura de lucru/garda  S.M.U.R.D. este efectuată de: 3 paramedici, din care unul este şi şofer. 

În anumite situaţii  poate fi cooptat personal extern aflat în schimb de experienţă sau personal 

în curs de formare. În cazul în care tura include mai multe persoane acest lucru este posibil 

numai cu acordul paramedicului coordonator şi cu condiţia asigurării mijloacelor de transport 

spre/de la locul intervenţiei. O asemenea situaţie este de excepţie şi se instituie numai în cazul 

unor catastrofe. 

 Tura de lucru/garda S.M.U.R.D. se efectuează la sediul S.M.U.R.D., cu durata de 24 ore de la 

08:00-08:00, zilnic fără întrerupere.(24 ore cu 72 ore repaus). 

  Schimbarea turei de lucru/gărzii de către paramedici se face dimineata, la orele 08:00. 

Paramedicii care intră în gardă au obligaţia să se prezinte la sediu între orele 07:00 – 07:30 

pentru a fi gata să preia garda la orele 08:00. 

 Daca unul din paramedici întârzie la tura de lucru/gardă, paramedicul care predă garda are 

obligaţia de a încerca contactarea celui în cauză; dacă acest lucru nu este posibil are obligaţia 

de a anunţa coordonatorul si de a asigura garda pana la gasirea unui inlocuitor. 

 La intrarea în gardă (inclusiv în cazul înlocuirii unui paramedic pentru o perioadă mai scurtă 

de timp), fiecare membru al gărzii are obligaţia de a efectua următoarele, în această ordine: 

 echiparea în ţinută de intervenţie. Paramedicilor care nu sunt echipaţi adecvat pentru tura de 

lucru/gardă le este interzisă participarea la intervenţiile echipajului.  

 verificarea tuturor materialelor şi a medicamentelor din ambulanţa S.M.U.R.D., 
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 consemnarea în registrul de evidenţă a turelor/gărzilor a materialelor lipsă, defecte sau 

incomplete, care nu pot fi completate şi informarea coordonatorului. 

 după fiecare intervenţie, toţi paramedicii sunt obligaţi să ia parte la curăţarea şi dezinfecţia 

dispozitivelor şi materialelor murdărite sau contaminate, a ambulanţei precum şi înlocuirea si 

completarea materialelor şi repararea aparatelor consumate sau defectate în cursul 

intervenţiei. Intervenţia se termină doar când ambulanţa este pregătită de o nouă intervenţie.  

 dezinfecţia şi curăţarea generala a materialelor si a autospecialei se efectueaza in fiecare zi de 

vineri. 

 menţinerea ordinii şi curăţeniei în sediul S.M.U.R.D. se efectueaza zilnic iar curatenia 

generala in fiecare zi de joi. 

         Aceste îndatoriri vor fi îndeplinite prioritar faţă de alte activităţi (de studiu sau relaxare). 

 Dacă ambulanţa nu se află în sediu la momentul intrării în gardă, aceasta se va verifica 

imediat ce va veni. 

 Este interzisă consemnarea falsă în registre şi foile de observaţie. 

 Întreg echipajul este răspunzător de integritatea sau buna funcţionare a aparatelor medicale de 

urgenţă pe timpul şi în afara intervenţiei. 

 Preluarea garzii fara a constatata si consemna defectiunile sau neregulile fac intregul echipaj 

direct responsabil de defectiunile si neregulile respective. 

 În situaţiile în care se semnalează atitudinea necorespunzătoare în cadrul echipajului a unuia 

dintre paramedici (în camera de gardă, la intervenţie, etc), acesta poate fi sanctionat. Situaţia 

în cauză va fi discutată la nivelul conducerii S.V.S.U. Copsa Mica 

 Nerespectarea programului de dezinfecţie şi curăţenie  stabilit pentru ziua respectivă fără o 

cauză obiectivă va duce la sancţionarea intregii echipe de paramedici din tura de lucru/gardă. 

 Se interzice fumatul în toate încăperile ce aparţin de S.M.U.R.D. De asemenea se interzice 

fumatul în ambulanţa S.M.U.R.D. şi în timpul intervenţiei. 

 Este interzis consumul de alcool, substanţe stupefiante,ori a medicamentelor cu efecte 

similare acestora cu 12 ore înainte de începerea turei de lucru/gărzii. Prezentarea în gardă sub 

influenţa alcoolului , al stupefiantelor ori a medicamentelor cu efecte similare acestora aduce 

după sine sancţiuni. De asemenea, se interzice consumul băuturilor alcoolice, al 

stupefiantelor ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în clădirea S.M.U.R.D. (atât 

pentru paramedicii aflaţi în tura de lucru/gardă cât şi pentru cei veniţi în vizită) şi în orice alt 

loc sau împrejurare, în echipament de intervenţie S.M.U.R.D. 

 Accesul în sediul S.M.U.R.D. este permis NUMAI personalului S.M.U.R.D. Intrarea 

persoanelor străine în sediul S.M.U.R.D. fără un motiv bine întemeiat este strict interzisă. 

  

 IV. CONDUITA IN TIMPUL INTERVENŢIEI: 

 

Plecarea la intervenţie se va face în urma solicitărilor întemeiate adresate de către 

dispeceratul integrat I.S.U.J – S.A.J. Sibiu.  

Echipajul S.M.U.R.D. va pleca la intervenţie în cel mai scurt timp posibil de la apelarea pe 

staţie sau telefon, cu abandonarea oricărei activităţi. Înaintea plecării la caz se închid aparatele 

electrice care sunt în funcţiune, iluminatul şi apa. Timpii maximi admişi pentru plecarea la 

intervenţie sunt  de 60 sec/zi şi 120 sec/noapte. 

 În tot timpul deplasării, echipajul este obligat să se asigure cu centuri de siguranţă. De 

asemenea, echipajul este obligat să asigure şi pacientul cu centuri de siguranţă pentru 

continuitatea actului medical. 

 Atât în timpul deplasării cât şi la intervenţie, paramedicii au obligaţia să se asigure la 

închiderea – deschiderea uşilor ambulanţei. 

 

 Măsurile de prim ajutor vor fi coordonate de paramedic numit sef de echipaj. 
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 Conduita în timpul intervenţiei se bazează pe principiul muncii în echipă, într-o colaborare 

strânsă şi eficientă cu restul echipajului S.M.U.R.D.  

 Paramedicii vor avea o atitudine civilizată, respectuoasă faţă de pacient, şi nu vor răspunde 

eventualelor  provocări ale acestuia. În cazul unui pacient violent, se va decide solicitarea de 

sprijin din partea Politiei. 

 Cooperarea echipajului S.M.U.R.D. cu alte structuri angajate în intervenţie (Serviciul de 

Ambulanţă, Poliţia, S.V.S.U. ), este obligatorie.  

 În cazul participării la o intervenţie a unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă, echipajul 

S.M.U.R.D. va adopta o atitudine colegială şi respectuoasă faţă de acestea.  

 Nu se furnizeză informaţii despre identitatea pacientului sau diagnostic terţilor. Această 

răspundere revine purtătorului de cuvânt desemnat de institutie. 

 Este interzisă deplasarea la intervenţie a altor persoane decât a celor din echipaj 

 La sosirea echipajului la locul intervenţiei, aceştia au obligaţia să poarte echipamentul de 

protecţie adecvat şi să fie foarte precauţi la manevrarea deşeurilor contaminate. 

 La locul intervenţiei, implicarea unui paramedic S.M.U.R.D. care nu este de gardă sau a altor 

persoane cu pregătire medicală, se face doar cu acordul sefului de echipaj. 

 Pretinderea de cadouri sau acceptarea de bani de la pacienţi sau aparţinătorii acestora, 

indiferent de condiţii, este strict interzisă. 

 

V. TRAFICUL RADIO 

 

 Comunicaţiile prin radio se vor face numai pe frecvenţa alocată oficial în acest scop. 

 Traficul radio se va desfăşura codificat,  cu restrângerea la maxim a numărului de cuvinte, 

numai de către persoane instruite în acest sens. 

 Sunt interzise convorbirile particulare sau cele care au alt subiect decât intervenţia. 

 Staţia radio portabilă sau telefonul mobil al S.M.U.R.D.-ului, va sta în permanenţă la 

conducatorul auto sau seful de echipaj şi acesta va asigura comunicarea cu dispeceratul, 

respectiv Serviciul 112. 

    

            VI. PROGRAME DE PREGĂTIRE, ŞEDINŢE SMURD 

 

 Paramedicii S.M.U.R.D. vor participa la instructaje periodice, la simulări de cazuri, aplicatii 

şi la  discutarea cazurilor deosebite, a protocoalelor de intervenţie. 

 Periodic se vor ţine şedinte cu paramedicii pentru a se discuta diferite aspecte legate de 

ordinea interioară a serviciului S.M.U.R.D. Prezenţa la aceste şedinţe este obligatorie pentru 

toţi paramedicii, pentru paramedicul coordonator şi şeful S.V.S.U. Copsa Mica.  

 Paramedicii S.M.U.R.D. au obligatia de a participa la toate testele si evaluarile profesionale si 

de a le promova. 

 

VII. ABUZURI 

 

 Dacă un paramedic se consideră agresat, harţuit sau este victima unui abuz, acesta se poate 

adresa paramedicului coordonator care va lua măsuri impreuna cu Seful SVSU. Dacă 

paramedicii coordonatori sunt cei care hărţuiesc sau fac abuzuri,ceilalţi paramedici vor 

comunica acest lucru şefului S.V.S.U.Copsa Mica. 

 

VIII. SANCTIUNI 

 

Se sanctioneaza personalul SMURD pentru urmatoarele fapte: 
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 absenţa de la 2 şedinţe S.M.U.R.D. consecutive în mod nejustificat (paramedicii care nu 

pot participa la programări din varii motive, au obligaţia de a anunţa în prealabil 

paramedicul coordonator). 

 greşeli în timpul intervenţiei 

 pătarea imaginii publice S.M.U.R.D.  

 atitudine necorespunzatoare, limbaj neadecvat, hartuire si abuz fata de  colegi, voluntari 

sau terte persoane; 

 deteriorarea prin neglijenţă a materialelor. 

 fals în registre 

 crearea unei atmosfere tensionate, necolegiale, neprofesionale în cadrul echipajului 

S.M.U.R.D. şi a întregului colectiv şi menţinerea acestei atmosfere care poate pune în 

pericol buna desfăşurare a activităţii din tura de lucru/gardă; 

 afişarea şi staţionarea echipei de intervenţie S.M.U.R.D. în localuri publice cand nu sunt 

in misiune (bar,  restaurant, terase, sali de jocuri etc) 

 portul echipamentului S.M.U.R.D. în alte locuri şi împrejurări decât în gardă sau 

evenimente organizate/aprobate de către conducerea S.M.U.R.D. sau Primaria Copsa 

Mica. 

 nepurtarea echipamentului de protecţie la intervenţii  

 Paramedicii  care în mod repetat au fişe de urgenţă sau foi de parcurs incomplete, cu date 

contradictorii, ore eronate, etc.  

 Paramedicii care în mod repetat lipsesc de la programul de curăţenie, sedinte sau inaintea 

unor evenimente deosebite din cadrul serviciului 

 atitudine necorespunzatoare la interventie a paramedicilor faţă de pacient şi terte persoane 

 consumul de alcool, substanţe stupefiante,ori a medicamentelor cu efecte similare 

acestora cu 12 ore înainte de începerea turei de lucru/gărzii. Prezentarea în gardă sub 

influenţa alcoolului , al stupefiantelor ori a medicamentelor cu efecte similare acestora 

aduce după sine sancţiuni. De asemenea, se interzice consumul băuturilor alcoolice, al 

stupefiantelor ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în clădirea S.M.U.R.D. 

(atât pentru paramedicii aflaţi în tura de lucru/gardă cât şi pentru cei veniţi în vizită) şi în 

orice alt loc sau împrejurare, în echipament de intervenţie S.M.U.R.D. 

 nerespectarea protocoalelor prevazute in ISU 07 

Personalul SMURD Copsa Mica trebuie sa cunoasca Regulamentul de organizare si 

functionare SMURD si Instructiunile de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat - ISU 07, 

aprobate de Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru situatii de urgenta nr. 

I.G.151/12.02.2015. 

Raspunderea disciplinara si regimul sanctiunilor sunt cele prevazute de dreptul comun in 

materie. 

 

  Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza 

                                                                                                                                Secretar 

                                                                                                                            Serban Dorin 

 

 

 

   Intocmit 

 

                                                                                        Şef S.V.S.U. Copsa Mica    

  

   Vasiu Dan 

 


