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DISPECERAT INTEGRAT 

MANAGER GENERAL 

DIRECTOR MEDICAL 
 

1 - alertează echipajele de intervenţie cele mai 
apropiate de locul Incidentului 

2 – menţine legătura cu echipajele 
3 – colectează informaţii şi le comunică 

coordonatorului 
4 – contribuie la alertarea personalului chemat 

din liber 

1 preia coordonarea 
medicală în dispeceratul 
integrat 

2 menţine legătura cu:  
 purtătorul de cuvânt ISU 
 comandantul 

operaţiunilor de salvare 
(COS) 
 directorul operaţiunilor 

de salvare medicală 
(DSM) 
 medicul şef de gardă din 

UPU 
 dispeceratul centrului 

regional (Cluj) 
 dispeceratul integrat 

Mureş – elicopter 
3 stabileşte pe baza 

informaţiilor primite din 
teren necesarul de 
personal suplimentar  

4 alertează în funcţie de 
necesar echipajele aflate 
în tură liberă 

ASISTENT COORDONATOR OPERATOR-REGISTRATOR DE 
  

ASISTENT ȘEF 
 

1 se deplasează la faţa 
locului 

2 se subordonează DSM 
3 după caz contribuie la 

coordonare/organizare 
sau asigura asistenţă 
medicală 

4 preia atribuţiile 
managerului general SAJ 
în lipsa acestuia 

5 executa orice dispoziţie 
primită din dispeceratul 
medical integrat 

1 se deplasează în sediul SAJ 
şi pune la dispoziţie 
materiale şi medicamente 
din stoc 

2 până la sosirea personalului 
din liber, suplimentează 
stocul de medicamente şi 
materiale ale  ambulanţelor 
de rezervă 

3 suplimentează la nevoie 
rezervele de fişe de triaj şi 
organizează trimiterea lor la 
faţa locului 

4 evaluează resursele şi pune 
la dispoziţie aparatură 
medicală de suplimentară 

5 executa orice dispoziţie 
primită din dispeceratul 
medical integrat 

1 - alocă evenimentului echipajele de intervenţie cele mai apropiate de 
locul incidentului 

2 – menţine legătura cu echipajele şi le coordonează operativ 
3 – contribuie la alertarea personalului chemat din liber 
4- completează atribuţiile ORU după sosirea managerului şi preluarea 

coordonării de către acesta 
5 - alertează șefii ierarhici 

DIRECTOR TEHNIC 
 

1 se deplasează în sediul 
SAJ şi pune la dispoziţie 
ambulanţele de rezervă 
personalului venit din 
liber 

2 până la sosirea 
personalului verifică şi 
suplimentează rezervele 
de oxigen  

3 ia măsuri de asigurare a 
reîncărcării tuburilor la 
nevoie şi organizează 
derularea acestuia 

4 executa orice dispoziţie 
primită din dispeceratul 
medical integrat 

PERSONAL 

1 la sosirea la faţa locului evaluează scena 
incidentului şi furnizează imediat date cât mai 
clare şi cât mai precise despre victime; evaluează 
necesitatea declanșării Planului Roşu. 

2 persoana cu cea mai înaltă pregătire medicală va 
începe triajul victimelor 

3 până la sosirea COS si DSM coordonează 
echipajele ce sosesc în sprijin 

4 raportează DSM măsurile luate şi predă 
coordonarea la sosirea acestuia 

5 se subordonează şi execută întocmai dispoziţiile 
DSM 

6 personalul din liber:  
 răspunde prompt chemării dispeceratului 
 ia măsurile ce se impun pentru a ajunge în 

interval de max. 30 de min. la cel mai apropiat 
sediu al instituţiei (sau punctului de întâlnire 
comunicat de dispecerat) în echipament de 
lucru, apt de intervenţie  
 formează echipaj cu personalul şi pe ambulanţa 

distribuită 
7 executa orice dispoziţie primită din dispeceratul 
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