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INTERPRETARE REZULTATE CHESTIONARE  

 
 
În perioada noiembrie 2015 - martie 2016 Zivac a efectuat un studiu de cercetare asupra percepției, 
comunicării cu apelantul, recunoașterea apelurilor false și gestionarea stresului la dispecerii de 
urgentă. 
 
 

1. Perceptia dispecerilor de urgenta fata de locul de munca 
 
 
Obiective 
 
Investigarea  

- perceptiei stresului la locul de muncă 
- starii de oboseala la locul de muncă 
- perceptiei importantei a ceea ce lucreaza 
- gradului de empatie pe care ar trebui sa il aiba dispecerii 
- importantei colaborarii cu ceilalti colegi si a lucrului in echipa 
- perceptiei asupra orelor de lucru 

 
2. Dificultati/Exigente  

 
Obiective 
  
Intelegerea  

- Dificultatilor majore la locul de munca 
- Celei mai mari dificultati intalnite la locul de munca 
- Dificultatii de a comunica cu apelantul  
- Nevoii de a imbunatati organizarea locului de muncă 
- Utilitatii unei pregatiri continue la locul de munca 
- Necesitatea unei pregătiri psihologice pentru operatoriicare răspund la apelul de urgență 

 
 
 

3. Utilitatea unei pregătiri 



 
Obiective  
 
Utilitatea invatarii  

- prioritizarii apelurilor de urgenta 
- recunoasterii apelurilor false 
- realizarii unui profil al apelantului 
- formularii de intrebari apelantului 
- despre psihologia de urgenta 
- comunicarii cu apelantul 

 
 

4. Statistică 
 
Obiective 
 
Identificarea  

- apelurilor false intr-o saptamana 
- apelurilor false intr-o zi 
- subiectului apelurilor frecvente 
- percepției privind acuratețea încadrării apelurilor primite în indexul de cazuri 

 
 

5. Supervizare 
 
Obiective 
 
Intelegerea  

- utilizarii monitorizarii electronice permanente a activității dispecerului (înregistrarea 
comunicațiilor radio, telefonice a tuturor acțiunilor)  

- eficientei activitatii operatorului 
 
 
 

6. VI. Factori de stres 
 
Obiective 
  
Intelegerea  

- gradului de pregătire pentru interacțiunea cu persoane aflate în situații de criză extremă (ex. 
Copil decedat, oameni împușcați, incidente cu victime multiple) 

- gradului de pregătire pentru interacțiunea cu persoane furioase care își exprimă 
nemulțumirea la adresa dispecerului 

7. Recompense 



 
Obiective 
 
Intelegerea  

- gradului de satisfactie profesională de a contribui la salvarea vieții oamenilor 
 
 

8. Dispecer de urgență - Recunoașterea meseriei 
 
Obiective 
  
Utilitatea 

- recunoașterii  ” Dispecerului de Urgență”ca o meserie distinctă, în contextul operaționalizării 
dispeceratelor de urgență integrate 

- înființarii unei instituții (școli) de instruire/pregătire pentru meseria de ” Dispecer de Urgență” 
- selecției ”Dispecerilor de Urgență” după criterii prestabilite care trebuie inserate în fișa 

postului 
- super specializarea dispecerilor de urgență în funcție de specificul diferitelor agenții implicate 

în răspunsul la situații de urgență (ex. Dispecer pompier, dispecer medical, dispecer polițist, 
dispecer jandarm etc.) 

- identificarii a 5 aptitudini/însușiri ale ” Dispecerului de Urgență” 
 
Ipoteze :  
 

1. perceptia dispecerului la locul de munca este influentata de organizarea si de mediul lucrativ 
2. exista dificultati si exigente la locul de munca 
3. este importanta pregatirea dispecerilor pentru a fi eficienti 
4. exista un numar mare de apeluri false 
5. supervizarea si monitorizarea nu sunt utile 
6. exista factori de stress  
7. satisfactia profesionala este mare 
8. este necesara crearea meseriei de dispecer de urgenta 

 
Metodologie 
 
Cercetare calitativa: 
2 discutii de focus  grup in Bucuresti. Durata unei discutii de grup este de aproximativ  2 ore. 
Structura acestor grupuri a fost: Barbati și femei activi în meseria de dispeceri de urgență, cu vârsta 
cuprinsă între 25 - 40 ani 
                 
         
 
 
Cercetare cantitativa: chestionare structurate 



813 persoane la nivel national 
Esantionul total si subesantioanele corespunzatoare au avut urmatoarele erori de esantionare: Total 
esantion N=813 ±2.5% 
Esantionul total este reprezentativ pentru dispecerii din toata tara cu varsta cuprinsa intre 30 si 40 de 
ani. 
 
Analiza datelor a fost realizată la nivel global.   
 
Activitati  
 
Realizarea chestionarului 
Dezvoltare chestionar 
Selectia esantionului 
Programarea chestionarului 
Recrutarea participantilor la interviu 
Realizarea interviului 
Moderarea grupului de discutii 
Analiza datelor 
Raport 
 
 
Interpretarea rezultatelor 
 

I. Percepția locului de muncă 
1. La întrebarea “sunt stresat/ă la locul de muncă, 207 respondenti (25%) consideră că este 

complet fals pentru ei în timp ce 129 consideră că este complet adevărat. 187 răspund ca nu 
este nici fals, nici adevarat. Din analiza datelor rezultă că perceptia dispecerilor de urgentă 
este că nu se simt stresati la locul de muncă.  

2. La intrebarea “ mă simt obosit/ă, la locul de muncă, 202 dispeceri au răspuns ca este complet 
fals, adică cel mai mare procent, de 25%, în timp ce cel mai mic număr 111, adică 14%, au 
răspuns că este complet adevărat. Asadar perceptia oboselii la locul de munca este resimtita 
de un numar redus de dispeceri de urgență 

3. La întrebarea “ ceea ce fac eu la locul de muncă ajută societatea în care traiesc”, au raspuns 
un număr majoritar, 613 dispeceri, că este complet adevărat, cel mai mare procentaj, 87%, în 
timp ce doar 5 dispeceri au răspuns ca este complet fals pentru ei.......... 

4. La intrebarea “ simt că ceea ce fac eu este important, un număr de 702 dispeceri au răspuns 
că este complet adevărat, în timp ce doar 4 că este complet fals. 

5. La întrebarea “ ceea ce fac eu la locul de muncă mă face sa ma simt bine”, un număr de 555 
dispeceri au răspuns că este complet adevarat, in timp ce doar 4 au raspuns ca este complet 
fals. 

6. La intrebarea “Simt că și de mine depinde viața celor care cer ajutor la apelul de urgență, 87%, 
adică 679 de dispeceri au răspuns afirmativ, in timp ce 7 dispeceri au răspuns negativ 



7. La intrebarea Consider că operatorii care răspund la apelul de urgență trebuie să fie persoane 
foarte empatice  (să îl înțeleagă pe cel care sună), au raspuns afirmativ 84%, un numar de 657 
de dispeceri, in timp ce negativ au raspuns un numar de doar 5 dispeceri 

8. La intrebarea Consider că este foarte importantă, în desfășurarea activității, colaborarea cu 
ceilalți colegi și lucrul în echipă, afirmativ a raspuns un procentaj de 96%, adica 735 de 
dispeceri, in timp ce doar 2 au raspuns negativ 

9. La intrebarea Programul de lucru cel mai eficient pentru operator registrator de urgență din 
cadrul SABIF este în ture de, un numar de 404 dispeceri considera ca programul optim de ture 
este cel de 12 ore, un numar de  233 dispeceri considera ca programul optim este de 24 ore, 
un numar de 66 de dispeceri considera ca 8 ore ar fi eficient sa lucreze si un umar de 22 de 
dispeceri raspuns ca 6 ore ar fi eficient. 
 

II. Dificultati/exigente 
1. La intrebarea deschisă Care sunt dificultățile majore la locul de muncă?, raspunsul dispecerilor 

de la ISU si de la ambulanta este  
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Lipsa personalului 
- Multe aplicații informatice în care se 
introduc aceleași date 
- 90% din aparatele din dispecerat 
funcționează ca în anii 80 
- Supraîncărcarea cu sarcini de lucru 
 - Programul de 24/48 în loc de 24/72 
- Diferența de personal în dispecerat 
- Birocrația 
- Disconfort fonic 
- Bruiajul fonic datorării cuplării 
dispecerului ISU cu cel al SAJ și SMURD 
- Aglomerarea de personal într-un spațiu 
mic 
- Lipsa unui paravan între agenții 
- Oboseala acumulată 
- Multă birocrație, multitudinea de hârtii - 
situații ce trebuie completate - pt. un caz 
se introduc datele în cel puțin 3 programe 
- Gestionarea unor situații ne mai întâlnite 
- Cumul mare de activități 
- Desfășurarea unor activități care nu țin 
de activitatea de operator de dispecerat 
- Accesul în dispecerat - NU SE RESPECTĂ 
- Ar trebui recunoscută mai bine munca în 
echipă 
- Timpul suplimentar nu este plătit 

- Lipsa ambulanțelor (echipajelor) și a resurselor 
- Lipsa spațiului în care se desfășoară activitatea 
- Aparținători agitați și neînțelegători 
- Agitația din dispecerat 
- Multe aparate ce emit radiații electromagnetice 
- Lipsa educației sanitare a populației privind rolul 
sistemului național de urgență, lipsa de informare a 
populației cu privire la semnificația numărului 112 
- Persoanele care sună și nu înțeleg sistemul de urgență 
- Nr. de solicitări foarte mare în comparație cu resursele 
disponibile 
- Multiple erori ale sistemului/programuluiu de 
dispecerat 
- Răspundere mult prea mare pentru ceea ce nu ține de 
tine (ca medic) 
- Dificultate de comunicare cu apelanții (apel fals, 
injurii, jigniri) 
- Operatorii 
- Număr mare de apeluri false/eronate, nr. mare al 
apelurilor de urgență minore/nonurgențe 
- Spațiu restrâns, zgomot de fond ridicat 
- Persoanele care sună și nu înțeleg sistemul de urgență 
- Zone cu accesabilitate anevoioasă în anumite 
comune/sate 
- Imposibilitatea de a acționa totdeauna confotm unei 
logici medicale corecte adaptate cazului concret 
- Farsele - solicitări fictive 



- Lipsa comunicării în timp real cu celălalte 
agenții, instituții angrenate în SMURD 
- Lipsa luminii naturale 
- Aerisire necorespunzătoare 
- Lipsa materialelor de curățenie 
- Neplata orelor suplimentare 
- Ascultarea celor trei frecvențe simultan 
- Lipsa de comunicare a unor apelanți 
- Volumul mare de apeluri pe timp de 
ploaie și vânt puternic 
- Lipsa educării populației referitor la 
serviciul 112 
 

- Politica populistă a sistemului, care parcă arată că 
apelanții au doar drepturi , nu și obligații 
- Timpul de lucru prelungit 
- Suprasolicitarea văzului și auzului 
- Lipsa echipajelor (asis + doctor + ambulațier) din teren 
- Zgomot mare 
- Nu se cunosc bine îndatoririle fiecăruia, neexistând 
atribuții clare pentru dispecerat (separând fiecare 
agenție în parte) 
- Foarte mulți îndatoriri, mult stres 
- Ambulanțe depășite d.p.d.v. tehnic 
- Program f. încărcat 
- Comunicarea cu apelanții cu nivel inferior de educație 
- Informațiile de la apelanți sunt limitate 
- Multe ture din cauza lipsei de personal 
- Dublicitatea 
- Lipsa criterii de a refuza solicitări nejustificate 
- Lipsa vestiar și a unui spațiu de luat masa 
- Neimplicarea suficientă a medicilor de famile în actul 
de urgență 
- Nu există triaj medical la 80% din apeluri 
- Suprasolicitarea echipajelor în trafic 
- Atunci când aparținătorul la telefon spune un lucru , 
iar la caz echipajul contată altceva 
- Lipsa de comunicare cu celălalte agenții 

 
2. La intrebarea deschisa Care  este cea mai mare dificultate pe care ai întâlnit-o la locul de 

muncă?, dispecerii de la ISU si del Ambulanta raspund 
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- La volumul mare de muncă nu se pot introduce 
date în aplicațiile informatice (în dinamică) 
- Insuficentă tehnică pentru a gestiona toate 
situațiile de urgență 
- Atribuții de serviciu umflate 
- Nu se respectă legislația și regulamentele 
militare 
- Poluare fonică 
- Modul lipsit de respect și demnitate cu care ești 
tratat ca subofițer 
- Schimbarea programului de la 24/72 la 24/48 
- Oboseala acumulată 
- Lipsă tehnică de lucru (calculatoare, tastaturi, 
mouse-uri) / tehnică învechită 

- Nu există comunicare și înțelegere cu cei de la 
ISU 
- Lipsa ambulanțelor 
- Nevoia de echipaj tip B și tip C 
- Colaborarea cu UPU-BZ 
- Lipsa spațiului în care se desfășoară activitatea 
- Lipsa unui cadru legal pentru sancționarea celor 
care solicită abuziv și repetitiv ambulanța deși au 
medicație proprie 
- Lipsa unei protecții a sistemului național de 
urgență, având în vedere nr. mare de solicitări pt. 
cazuri medicale care se pot rezolva în ambulator. 
Se creează un dezechilibru de resurse la 
interveție în cazul unor accidente majore 



- Se face multă statistică 
- Evenimentele de amploare 
- Traficul radio aglomeratv îngreunează 
comunicarea și astfel timpul de răspuns este 
crescut 
- Erorile sistemului și semnalul dispozitivelor de 
comunicații 
- Harta 112 este învechită, lipsesc multe străzi 
- Intervenții de amploare - incendii cu foarte 
multe participante 
- La inundații masive, vijelii sau viscole în zone 
locuite sistemul face față cu greu solicitărilor 
- Percepția apelantului privind serviciul ISU 
- Lipsa asumării 
 

- Grup sanitar neadecvat 
- Operatori slabi pregătiți 
- Nr. prea mare de apeluri față de echipaje 
disponibile 
- Cea mai mare dificultate este gestionarea 
situațiilor/incidentelor în care sunt implicate mai 
multe victime din cauza lipsei echipajelor (nr. 
prea mic de ambulanțe) 
- Educație sanitară deficitară a populației 
- Lipsa echipajelor de intervenție 
 - Neluarea în considerare a unei limite de vârstă 
pentru munca în prespital, care necesită forță 
fizică, psihică  
- Naveta 
- Răutatea 
- Solictări venite de la cetățeni străini 
- Probleme tehnice în preluarea apelurilor într-o 
zi aglomerată 
- Transferurile între spitale, atunci când sunt 
repetate, dese și nu ai resurse suficiente pentru a 
le putea efectua în timp util 
- Medicina primară - insuficientă în acordarea 
asistenței medicale de urgență - fapt care sufocă 
atât ambulanțele cât și UPU-rile + dispeceratele 
- Colaborarea cu unii operatori/radiotelefoniști 

 
3. La intrebarea  Ești frecvent în dificultate de a comunica cu apelanții?, cel mai mare număr de 

respondenti, adica 269 au raspuns ca este complet fals pentru ei, doar 24 spunând ca este 
complet adevărat 

4. La intrebarea daca organizarea modului in care se lucreaza are nevoie de imbunatatiri 
respondentii au afirmat cei mai multi (225 ca au nevoie majoritara, iar 221 ca au nevoie 
completa) de imbunatatirea modului de lucru. 

5. La intrebarea daca ar fi utila o pregatire continua a dispecerilor de urgenta, cel mai mare 
numar intr-un procentaj major (359, 44% ) au raspuns ca da, au nevoie de o pregatire 
continua. 

6. La intrebarea daca este nevoie de o pregatire psihologica, de asemenea cel mai mare numar 
de dispeceri considera ca au nevoie (274) de aceasta pregatire. 

7. La intrebarea daca pregatirea apelurilor ar trebui sa se efectueze intr-un anumit fel, 70% 
(595) spun ca ar trebui sa se efectueze prin intrebari directe adaptate situatiei de fiecare 
dispecer in parte, in timp ce 255 spun ca ar trebui sa se efectueze dupa un algoritm strict de 
intrebari adresate apelantului. 

 
 
 



III. Utilitatea unei pregatiri  
1. La intrebarea daca ar fi utila o pregatire in care dispecerii sa invete sa prioritizeze apelurile de 

urgenta, cel mai mare numar (205) au raspuns ca ar fi destul de util. 
2. La intrebarea daca ar fi utila o pregatire pentru recunoasterea apelurilor false, un numar de 

405 (50%) din grupul de respondenti au raspuns ca ar fi foarte utila. 
3. La intrebarea daca ar fi util sa invete sa faca un profil al apelantului, 251, din nou cel mai mare 

numar de apelanti au raspuns ca ar fi foarte util 
4. La intrebarea daca este util sa invete sa adreseze intrebari apelantilor, un numar si mai mare 

de respondenti, adica 320 au raspuns ca ar fi foarte util 
5. La intrebarea daca au nevoie sa primeasca informatii despre psihologia situatiilor de urgenta, 

un numar de 242 de dispeceri au raspuns ca ar fi foarte util, dar un numar de 255 de 
respondenti au raspuns ca ar fi destul de util. 

6. Situatia insa este alta in cazul intrebarii daca este necesar sa primeasca informatii despre 
psihologia securitatii (de ex. Protejarea apelantului/pacienților de pericolele imediate, 
securizarea zonei unde a avut loc incidentul sau a pacientului, gestionarea persoanelor aflate 
în apropiere),  un numar foarte mare de dispeceri (469, 57%) au raspuns ca ar fi foarte utila o 
astfel de pregatire. 

7. La intrebarea daca este necesar sa primeasca informatii despre psihotraumatologie cel mai 
mare numar de 257 au raspuns ca ar foarte util 

8. La intrebarea daca este utila o pregatire pentru a invata sa comunice cu apelantul, un 
procentaj foarte mare  (53%, 437 de respondenti) au afirmat ca ar fi foarte util 

9.  Intrebati despre utilitatea primirii unor informatii prin care sa poate sprijini apelantul in 
acordarea primelor masuri de prim ajutor, 554 de respondenti(66%) au afirmat ca ar fi foarte 
util. 

 
IV. Statistica 

1. Intrebarea se refera la cate apeluri false se primesc in dispecerat intr-o saptamana. Astfel 
intre 1 si 5 apeluri pe saptamana au raspuns cei mai multi dispeceri, asta inseamna ca 
acesta este numarul de apeluri false de referinta.  

2. Referitor la cate apeluri se dovedesc a fi glume un numar de 340 de dispeceri au raspuns ca 
niciunul, in timp ce un numar de 205 dispeceri au raspuns ca 1-5 apeluri pe zi. 

3. Referitor la cate apeluri se dovedesc a fi din greseala, majoritatea, adica 411(65%) spun ca 
niciunu, in timp ce 130, urmatorul ca procentaj 21%, raspund ca 1-5 apeluri intr-o zi 

4. La intrebarea care este subiectul celor mai frecvente apeluri intr-o saptamana, dispecerii 
raspund:  
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Urgențe medicale 
- Incendii 
- Persoane căzute pe stradă 
- Agresiuni 
- Transport persoane supraponderale 
- Deblocări uși 
-  Apeluri care nu-și au locul conform indexului, a 

- Stare de rău, leșin (lipotimie), colici, febră, crize 

HTA, cardiaci, ACV, psihoze, bolnavi psihici 

agitați, sfatul medicului, transport la spital, 

consultații la domiciliu, pacienți care solicită 

ambulanța de 2-3 ori pe zi deși starea pacientului 

este bună 



metodologiei care de multe ori sunt o noutate și 
pentru operatorii ISU 

 
 

5. La intrebarea care este perceptia privind acuratetea incadrarii apelurilor primite in indexul 
de cazuri, raspund: 
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Foarte bună 
- Indexul de cazuri este limitat mult 
- Poate fi îmbunătățită 
- Se execută cu dificultate deoarece aplicațiile nu 
funcționează 
- Prea puține date pentru a putea face încadrarea 
corect 
- De cele mai multe ori cazurile sunt încadrate 
greșit 
- Nu este tocmai bună (Focul este FOC, urgența 
medicală respectiv SMURD este altceva. Aproape 
toate apelurile de la 112 vin la ISU)  
- În marea majoritate a cazurilor ignoranța, lipsa 
de responsabilitate, necunoașterea legislației în 
vigoare a apelantului determină o presiune 
extraordinară asupra operatorilor, ce au efecte în 
ceea ce privește încadrarea corectă  
- Acuratețe aproape 60% 
- Superficialitate 
- 3 din 5 
- Satisfăcător 
- 99% 
- Acuratețe de 75% - 80% 

- În funcție de urgență să fie grupate pe coduri de 

culoare sau grad de urgență 

- Întrebări clare, concrete și la obiect 

- Bună 

- De multe ori motivul solicitării nu corespunde 

cu realitatea 

- Nu întotdeauna simptomatologia poate fi 

încadrată corect în indexul de cazuri 

- Cred că necesită o reanaliză, urmată de o 

concretizare mai bună. 

- De foarte multe ori apelanții au tendința să 

exagereze simptomele pentru a ajunge 

ambulanța mai repede. Până nu se găsește o 

rezolvare pentru aceste cazuri, la urgențe minore 

o să ajungă un echipaj supracalificat, iar la 

urgențe majore echipaje mai puțin calificate. 

- Încadrarea apelurilor primite în indexul de 

cazuri este importantă 

 
V. Supervizare  
1. La intrebarea daca considera ca monitorizarea elctrica permanenta a activitatii dispecerului  

este utila, 702 (87%)dintre respondenti raspuns ca este utila, 38 (5%)spun ca este inutila, in 
timp ce 69(8%), raspund nu stiu 

2. La intrebarea daca activitatea operatorului este mai eficienta, raspund 469 (58%) ca este mai 
eficienta in prezenta unui supervizor care sa ia decizii in locul acestuia, in timp ce 127 afirma 
ca este mai eficienta in absenta unui supervizor care sa ia decizii in locul acestuia si 209 afirma 
ca nu stiu. 

VI. Factori de stress 
1.  La intrebarea daca sunt pregatiti sa interactioneze cu persoane aflate in situatii de criza 

extrema (copil decedat, oameni impuscati, incidente cu victime multiple), un numar major, 
755 respondenti(94%), afirma ca da, 12 ca nu si 38 ca nu stiu 



2.  La intrebarea daca considera că sunt pregătit să interacționez cu persoane furioase care își 
exprimă nemulțumirea la adresa mea, deși nu sunt respnsabil/ă de această nemulțumire, 
750 dintre respondenti (92%) afirma ca da, 29 ca nu si 37 ca nu stiu 

3. La intrebarea daca Sunt constient că dacă iau o decizie greșită, aceasta ar putea avea 
consecințe negative asupra vieții sau proprietății oamenilor, 804 (99%) respndenti spun ca 
da, nici unul nu raspunde ca nu, si doar 7 raspund cu nu stiu 

 
VII 

1.  La intrebarea daca activitatea de dispecer ofera satisfactia profesionala de a contribui la 

salvarea vietii oamenilor, 749 (93%) raspund ca da, 17 ca nu si 44 ca nu stiu 

VIII 

1. La intrebarea daca  Considera că ar fi utilă recunoașterea ” Dispecerului de Urgență”ca o 
meserie distinctă, în contextul operaționalizării dispeceratelor de urgență integrate, 649 de 
respondenti afirma ca da, 84 ca nu si 66 a nu stiu 

2. Intrebati daca Considera că ar fi utilă înființarea unei instituții (școli) de instruire/pregătire 
pentru meseria de ” Dispecer de Urgență”, 571 afirma ca da, 136 ca nu si 139 ca nu stiu 

3. La intrebarea Consider că selecția ”Dispecerilor de Urgență” trebuie efectuată după criterii 
prestabilite care trebuie inserate în fișa postului, un numar de 524 raspund afirmativ (74%),  in 
timp ce 78 raspund negativ si 109 raspund cu nu stiu 

4. La intrebarea Consider că, în contextul operaționalizării dispeceratelor de urgență integrate, 
este necesară ” super specializarea” dispecerilor de urgență în funcție de specificul diferitelor 
agenții implicate în răspunsul la situații de urgență (ex. Dispecer pompier, dispecer medical, 
dispecer polițist, dispecer jandarm etc.), 564 de dispeceri afirma ca da, (71%), 138 afirma ca 
nu si 96 ca nu stiu 

5. intrebati daca Consider că dispecerul de urgență trebuie să fie instruit să înțeleagă, să 
gestioneze și să integreze răspunsul de urgență al tuturor agențiilor implicate în condițiile 
suprevizării directe de către reprezentanții acestora (supervizor pompier, supervizor polițist, 
supervizor medic, supervizor jandarm, etc.), 576 raspund afirmativ, 145 raspund negativ si 115 
spun nu stiu 

 

6. la intrebarea care sunt principalele 5 aptitudini/insusiri ale dispecerului de utgenta raspund: 
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Răbdare 
- Fermitate 
- Calm 
- Rapiditate în decizii 
- Abilități în comunicare 
- Organizat 
- Sociabil 

- Tenacitate,  
- Atenție distributivă 
- Pregătire profesională 
- Responsabilitate 
- Înțelegător 
- Empatie 
- Răbdare 



- Hotărât 
- Discernământ 
- Coerență si flexibilitate  în gândire 
- Flexibilitate 
- Dispciplină 
- Lucrul în echipă 
- Putere de convingere 
- Încredere 
- Rigurozitate 
- Empatie 
- Operare PC 
- Limbi străine 
- Inteligență 
- Rezistența la strea si oboseală 
- Capacitatea de a lua decizii corecte în situații de 
urgență 
- Atenție distributivă 
- Receptivitate 
- Calm 
- Profesionalism 
- Abilitatea de a comunica 
- Bun organizator 
-Memorie bună 
-Putere de convingere 
- Rezistența la stres 
- Stăpânire de sine 
- Rezistență la program prelungit de muncă 
- O bună pregătire în domeniu 
- Sensibilitate 
- Dorința de a ajuta la solicitarea oamenilor 
- Disponibilitatea la orice oră, zi și noapte 
- Înțelegerea apelantului 
- Capacitatea de convingere 
- Atitudine pozitivă 
- Vigilență 
- Echilibru emoțional 
- Motivație profesională 

- Disciplină 
- Toleranță 
- Vigilență 
- Spirit de echipă 
- Profesionalism 
- Rezistența la strea si oboseală,  
- Perseverență  
- Comunicativitate 
- O strânsă colaborare cu medicul coordonator și 
dispecerul central 
- Să fie bun organizator 
- Abilitate de dezvoltare continuă personală 
- Disponibilitatea permanentă de a învăța lucruri 
noi 
- Gestionarea propiilor sentimente/reacții în 
situații de criză 
- Abilitatea de a tria cazurile în funcție de urgență  
- Abilitatea de a asculta și de a pune întrebări 
- Pregătire psihologică 
- Promptitudine în recunoașterea cazurilor 
urgente 
- Cunoașterea de măsuri de prim ajutor 
- Gestionarea resurselor disponibile 
 

 
 

 

 

 
 



Concluzii 
 

In legatura cu percepția locului de muncă, dispecerii considera că nu se simt stresati la locul de 
muncă, perceptia oboselii la locul de munca este resimtita de un numar redus de dispeceri de 
urgență. In ceea ce priveste felul în care se simt pentru ca lucreaza in acest domeniu si ca ajută 
societatea în care traiesc, ca ceea ce fac este foarte important, sunt foarte mândri si se simt foarte 
bine facand asta și este o adevarata implinire pentru ei. 

De asemenea sunt conștienti ca de fiecare dintre ei, individual depinde viata celor care suna, ceea 
ce inseamna ca isi asuma responsabilitatea muncii lor și ca inteleg si constientizeaza faptul ca un 
operator de urgenta trebuie sa fie empatic, sa il inteleaga pe cel care suna si sa inteleaga situatia in 
care se afla atunci cand apeleaza in cazul unei urgente.  

Colaborarea cu ceilalti colegi este importanta in perceptia lor, pentru ca doar asa se poate 
completa lantul care asigura succesul in rezolvarea fiecarui caz. 

Ca si program de lucru, optim pentru dispeceri ar fi sa lucreze in ture de 12 ore. 
 Ca si dificultati/exigente, ei considera ca cele enumerate mai jos sunt dificultatile majore la 
locul de muncă. Raspunsurile sunt impartite pe ISU si Serviciul de ambulanta, chiar daca sunt multe 
asemanari, se observa diferente in problematica resimtita de dispeceri. 
 

 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Lipsa personalului 
- Multe aplicații informatice în care se 
introduc aceleași date 
- 90% din aparatele din dispecerat 
funcționează ca în anii 80 
- Supraîncărcarea cu sarcini de lucru 
 - Programul de 24/48 în loc de 24/72 
- Diferența de personal în dispecerat 
- Birocrația 
- Disconfort fonic 
- Bruiajul fonic datorării cuplării 
dispecerului ISU cu cel al SAJ și SMURD 
- Aglomerarea de personal într-un spațiu 
mic 
- Lipsa unui paravan între agenții 
- Oboseala acumulată 
- Multă birocrație, multitudinea de hârtii - 
situații ce trebuie completate - pt. un caz 
se introduc datele în cel puțin 3 programe 
- Gestionarea unor situații ne mai întâlnite 
- Cumul mare de activități 
- Desfășurarea unor activități care nu țin 
de activitatea de operator de dispecerat 
- Accesul în dispecerat - NU SE RESPECTĂ 

- Lipsa ambulanțelor (echipajelor) și a resurselor 
- Lipsa spațiului în care se desfășoară activitatea 
- Aparținători agitați și neînțelegători 
- Agitația din dispecerat 
- Multe aparate ce emit radiații electromagnetice 
- Lipsa educației sanitare a populației privind rolul 
sistemului național de urgență, lipsa de informare a 
populației cu privire la semnificația numărului 112 
- Persoanele care sună și nu înțeleg sistemul de urgență 
- Nr. de solicitări foarte mare în comparație cu resursele 
disponibile 
- Multiple erori ale sistemului/programuluiu de 
dispecerat 
- Răspundere mult prea mare pentru ceea ce nu ține de 
tine (ca medic) 
- Dificultate de comunicare cu apelanții (apel fals, 
injurii, jigniri) 
- Operatorii 
- Număr mare de apeluri false/eronate, nr. mare al 
apelurilor de urgență minore/nonurgențe 
- Spațiu restrâns, zgomot de fond ridicat 
- Persoanele care sună și nu înțeleg sistemul de urgență 
- Zone cu accesabilitate anevoioasă în anumite 
comune/sate 



- Ar trebui recunoscută mai bine munca în 
echipă 
- Timpul suplimentar nu este plătit 
- Lipsa comunicării în timp real cu celălalte 
agenții, instituții angrenate în SMURD 
- Lipsa luminii naturale 
- Aerisire necorespunzătoare 
- Lipsa materialelor de curățenie 
- Neplata orelor suplimentare 
- Ascultarea celor trei frecvențe simultan 
- Lipsa de comunicare a unor apelanți 
- Volumul mare de apeluri pe timp de 
ploaie și vânt puternic 
- Lipsa educării populației referitor la 
serviciul 112 
 

- Imposibilitatea de a acționa totdeauna confotm unei 
logici medicale corecte adaptate cazului concret 
- Farsele - solicitări fictive 
- Politica populistă a sistemului, care parcă arată că 
apelanții au doar drepturi , nu și obligații 
- Timpul de lucru prelungit 
- Suprasolicitarea văzului și auzului 
- Lipsa echipajelor (asis + doctor + ambulațier) din teren 
- Zgomot mare 
- Nu se cunosc bine îndatoririle fiecăruia, neexistând 
atribuții clare pentru dispecerat (separând fiecare 
agenție în parte) 
- Foarte mulți îndatoriri, mult stres 
- Ambulanțe depășite d.p.d.v. tehnic 
- Program f. încărcat 
- Comunicarea cu apelanții cu nivel inferior de educație 
- Informațiile de la apelanți sunt limitate 
- Multe ture din cauza lipsei de personal 
- Dublicitatea 
- Lipsa criterii de a refuza solicitări nejustificate 
- Lipsa vestiar și a unui spațiu de luat masa 
- Neimplicarea suficientă a medicilor de famile în actul 
de urgență 
- Nu există triaj medical la 80% din apeluri 
- Suprasolicitarea echipajelor în trafic 
- Atunci când aparținătorul la telefon spune un lucru , 
iar la caz echipajul contată altceva 
- Lipsa de comunicare cu celălalte agenții 

 
In ceea ce priveste cea mai mare dificultate intalnita  la locul de muncă?, dispecerii de la ISU si de la 
Ambulanta raspund 

 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- La volumul mare de muncă nu se pot introduce 
date în aplicațiile informatice (în dinamică) 
- Insuficentă tehnică pentru a gestiona toate 
situațiile de urgență 
- Atribuții de serviciu umflate 
- Nu se respectă legislația și regulamentele 
militare 
- Poluare fonică 
- Modul lipsit de respect și demnitate cu care ești 
tratat ca subofițer 
- Schimbarea programului de la 24/72 la 24/48 

- Nu există comunicare și înțelegere cu cei de la 
ISU 
- Lipsa ambulanțelor 
- Nevoia de echipaj tip B și tip C 
- Colaborarea cu UPU-BZ 
- Lipsa spațiului în care se desfășoară activitatea 
- Lipsa unui cadru legal pentru sancționarea celor 
care solicită abuziv și repetitiv ambulanța deși au 
medicație proprie 
- Lipsa unei protecții a sistemului național de 
urgență, având în vedere nr. mare de solicitări pt. 



- Oboseala acumulată 
- Lipsă tehnică de lucru (calculatoare, tastaturi, 
mouse-uri) / tehnică învechită 
- Se face multă statistică 
- Evenimentele de amploare 
- Traficul radio aglomeratv îngreunează 
comunicarea și astfel timpul de răspuns este 
crescut 
- Erorile sistemului și semnalul dispozitivelor de 
comunicații 
- Harta 112 este învechită, lipsesc multe străzi 
- Intervenții de amploare - incendii cu foarte 
multe participante 
- La inundații masive, vijelii sau viscole în zone 
locuite sistemul face față cu greu solicitărilor 
- Percepția apelantului privind serviciul ISU 
- Lipsa asumării 
 

cazuri medicale care se pot rezolva în ambulator. 
Se creează un dezechilibru de resurse la 
interveție în cazul unor accidente majore 
- Grup sanitar neadecvat 
- Operatori slabi pregătiți 
- Nr. prea mare de apeluri față de echipaje 
disponibile 
- Cea mai mare dificultate este gestionarea 
situațiilor/incidentelor în care sunt implicate mai 
multe victime din cauza lipsei echipajelor (nr. 
prea mic de ambulanțe) 
- Educație sanitară deficitară a populației 
- Lipsa echipajelor de intervenție 
 - Neluarea în considerare a unei limite de vârstă 
pentru munca în prespital, care necesită forță 
fizică, psihică  
- Naveta 
- Răutatea 
- Solictări venite de la cetățeni străini 
- Probleme tehnice în preluarea apelurilor într-o 
zi aglomerată 
- Transferurile între spitale, atunci când sunt 
repetate, dese și nu ai resurse suficiente pentru a 
le putea efectua în timp util 
- Medicina primară - insuficientă în acordarea 
asistenței medicale de urgență - fapt care sufocă 
atât ambulanțele cât și UPU-rile + dispeceratele 
- Colaborarea cu unii operatori/radiotelefoniști 

 
In legatura cudificultate de a comunica cu apelanții, considera ca nu au aceasta dificultate, dar 

organizarea modului in care se lucreaza are nevoie de imbunatatiri si cu siguranta  este utila o 
pregatire continua, si in mod special este nevoie de o pregatire psihologica.  

De asemenea se concluzioneaza ca pregatirea apelurilor ar trebui sa se efectueze intr-un anumit 
fel prin intrebari directe adaptate situatiei de catre fiecare dispecer in parte, in timp ce o parte dintre 
dispeceri simt nevoia sa se efectueze dupa un algoritm strict de intrebari adresate apelantului. 
 

Concluzia in ceea ce priveste utilitatea unei pregatiri, in primul rand pentru a invata sa 
prioritizeze apelurile de urgenta, pentru recunoasterea apelurilor false, pentru invatarea creionarii 
profilului apelantului, invatarea  adresarii intrebarilor apelantilor este ca dispecerii de urgenta 
considera ca este deosebit de utila o astfel de pregatire.  

De asemenea sa primeasca informatii despre psihologia situatiilor de urgenta considera ca ar fi 
utila, dar deosebit de utila si o necesitate pentru ei este sa primeasca informatii despre psihologia 
securitatii (de ex. Protejarea apelantului/pacienților de pericolele imediate, securizarea zonei unde a 
avut loc incidentul sau a pacientului, gestionarea persoanelor aflate în apropiere). 



Informațiile despre psihotraumatologie, despre comunicarea cu apelantul, cum se poate sprijini 
apelantul in acordarea primelor masuri de prim ajutor afirma ca ar fi foarte util, pentru pregatirea lor. 

Concluzionarea statistica arata ca apeluri false se primesc in dispecerat intre 1 si 5 apeluri pe 
saptamana, cam 1 apelzi se dovedeste a fi gluma, cam 1-5 apeluri/zi se dovedesc a fi din greseala. 

 
Subiectul celor mai frecvente apeluri intr-o saptamana este: 
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Urgențe medicale 
- Incendii 
- Persoane căzute pe stradă 
- Agresiuni 
- Transport persoane supraponderale 
- Deblocări uși 
-  Apeluri care nu-și au locul conform indexului, a 
metodologiei care de multe ori sunt o noutate și 
pentru operatorii ISU 

- Stare de rău, leșin (lipotimie), colici, febră, crize 

HTA, cardiaci, ACV, psihoze, bolnavi psihici 

agitați, sfatul medicului, transport la spital, 

consultații la domiciliu, pacienți care solicită 

ambulanța de 2-3 ori pe zi deși starea pacientului 

este bună 

 
Perceptia privind acuratetea incadrarii apelurilor primite in indexul de cazuri este: 

 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Foarte bună 
- Indexul de cazuri este limitat mult 
- Poate fi îmbunătățită 
- Se execută cu dificultate deoarece aplicațiile nu 
funcționează 
- Prea puține date pentru a putea face încadrarea 
corect 
- De cele mai multe ori cazurile sunt încadrate 
greșit 
- Nu este tocmai bună (Focul este FOC, urgența 
medicală respectiv SMURD este altceva. Aproape 
toate apelurile de la 112 vin la ISU)  
- În marea majoritate a cazurilor ignoranța, lipsa 
de responsabilitate, necunoașterea legislației în 
vigoare a apelantului determină o presiune 
extraordinară asupra operatorilor, ce au efecte în 
ceea ce privește încadrarea corectă  
- Acuratețe aproape 60% 
- Superficialitate 
- 3 din 5 
- Satisfăcător 
- 99% 
- Acuratețe de 75% - 80% 

- În funcție de urgență să fie grupate pe coduri de 

culoare sau grad de urgență 

- Întrebări clare, concrete și la obiect 

- Bună 

- De multe ori motivul solicitării nu corespunde 

cu realitatea 

- Nu întotdeauna simptomatologia poate fi 

încadrată corect în indexul de cazuri 

- Cred că necesită o reanaliză, urmată de o 

concretizare mai bună. 

- De foarte multe ori apelanții au tendința să 

exagereze simptomele pentru a ajunge 

ambulanța mai repede. Până nu se găsește o 

rezolvare pentru aceste cazuri, la urgențe minore 

o să ajungă un echipaj supracalificat, iar la 

urgențe majore echipaje mai puțin calificate. 

- Încadrarea apelurilor primite în indexul de 

cazuri este importantă 



 
Legat de supervizare considera ca monitorizarea electrica permanenta a activitatii dispecerului  

este utila, activitatea operatorului este mai eficienta, in prezenta unui supervizor.  
Concluzia legată de factorii de stress scoate in evidenta faptul ca dispecerii sunt pregatiti sa 

interactioneze cu persoane aflate in situatii de criza extrema (copil decedat, oameni impuscati, 
incidente cu victime multiple), cu persoane furioase care își exprimă nemulțumirea la adresa 
dispecerului, fiind conștienți la nivel individual de faptul că dacă se ia o decizie greșită, aceasta ar 
putea avea consecințe negative asupra vieții sau proprietății oamenilor. 

Satisfactia activitatii pe care o fac este resimtita de catre dispeceri, deoarece contribuie la 
salvarea vietii oamenilor. 

De aceea recunoașterea ” Dispecerului de Urgență”ca o meserie distinctă, în contextul 
operaționalizării dispeceratelor de urgență integrate, este extrem de importanta si utila pentru 
dispeceri si ar contribui la marirea satisfactiei simtita de acestia lucrand in acest fel. Înființarea  unei 
instituții (școli) de instruire/pregătire pentru meseria de ”Dispecer de Urgență”, este considerata o 
necesitate de catre acestia si ar trebui ca selecția ”Dispecerilor de Urgență” sa fie efectuată după 
criterii prestabilite care trebuie inserate în fișa postului. 

In aceeasi masura, concluzia este ca dispecerii considera ca în contextul operaționalizării 
dispeceratelor de urgență integrate, este necesară ”super specializarea” dispecerilor de urgență în 
funcție de specificul diferitelor agenții implicate în răspunsul la situații de urgență (ex. Dispecer 
pompier, dispecer medical, dispecer polițist, dispecer jandarm etc.) si este necesar ca dispecerii să fie 
instruiti să înțeleagă, să gestioneze și să integreze răspunsul de urgență al tuturor agențiilor implicate 
în condițiile suprevizării directe de către reprezentanții acestora (supervizor pompier, supervizor 
polițist, supervizor medic, supervizor jandarm, etc.). 
 

Una dintre concluziile interesante ale acestui studiu este cea legata de identificarea unor 
competente personale si tehnice ale dispecerului de urgenta, competente pe care le-au propus chiar 
acestia si care ne dorim sa stea la baza conturarii profilului dispecerului pentru selectia si recrutarea 
pentru meseria de dispecer.  

Mai jos se regasesc propunerile pentru aceste competente, din care vor fi selectate cele mai 
semnificative. 

 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

- Răbdare 
- Fermitate 
- Calm 
- Rapiditate în decizii 
- Abilități în comunicare 
- Organizat 
- Sociabil 
- Hotărât 
- Discernământ 
- Coerență si flexibilitate  în gândire 
- Flexibilitate 
- Dispciplină 

- Tenacitate,  
- Atenție distributivă 
- Pregătire profesională 
- Responsabilitate 
- Înțelegător 
- Empatie 
- Răbdare 
- Disciplină 
- Toleranță 
- Vigilență 
- Spirit de echipă 
- Profesionalism 



- Lucrul în echipă 
- Putere de convingere 
- Încredere 
- Rigurozitate 
- Empatie 
- Operare PC 
- Limbi străine 
- Inteligență 
- Rezistența la strea si oboseală 
- Capacitatea de a lua decizii corecte în situații de 
urgență 
- Atenție distributivă 
- Receptivitate 
- Calm 
- Profesionalism 
- Abilitatea de a comunica 
- Bun organizator 
-Memorie bună 
-Putere de convingere 
- Rezistența la stres 
- Stăpânire de sine 
- Rezistență la program prelungit de muncă 
- O bună pregătire în domeniu 
- Sensibilitate 
- Dorința de a ajuta la solicitarea oamenilor 
- Disponibilitatea la orice oră, zi și noapte 
- Înțelegerea apelantului 
- Capacitatea de convingere 
- Atitudine pozitivă 
- Vigilență 
- Echilibru emoțional 
- Motivație profesională 

- Rezistența la strea si oboseală,  
- Perseverență  
- Comunicativitate 
- O strânsă colaborare cu medicul coordonator și 
dispecerul central 
- Să fie bun organizator 
- Abilitate de dezvoltare continuă personală 
- Disponibilitatea permanentă de a învăța lucruri 
noi 
- Gestionarea propiilor sentimente/reacții în 
situații de criză 
- Abilitatea de a tria cazurile în funcție de urgență  
- Abilitatea de a asculta și de a pune întrebări 
- Pregătire psihologică 
- Promptitudine în recunoașterea cazurilor 
urgente 
- Cunoașterea de măsuri de prim ajutor 
- Gestionarea resurselor disponibile 
 

 
 

 
 

 
  


