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REZULTATE CHESTIONARE ÎN ROMÂNIA 
 
 
1.   Institutie:  FUNDAȚIA PENTRU SMURD  
 
2.   Nr. Chestionare: 813 buc 
 

 
I. Percepția locului de muncă 

 
 
I.1. Sunt stresată la locul de muncă:  
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 207 

2 = mai mult fals decât adevărat 135 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 187 

4 = mai mult adevărat decât fals 152 

5 = complet adevărat pt mine 129 

 
 

 
I.2.  Întrebare: Mă simt obosită la locul de muncă: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 202 

2 = mai mult fals decât adevărat 153 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 161 

4 = mai mult adevărat decât fals 172 

5 = complet adevărat pt mine 111 

 
 

 
 



 
 
I.3. Întrebare: Ceea ce fac eu la lucul de muncă ajută societatea în care trăiesc: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 5 

2 = mai mult fals decât adevărat 2 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 19 

4 = mai mult adevărat decât fals 61 

5 = complet adevărat pt mine 613 

 
 

 
 
I.4. Întrebare: Simt că ceea ce fac eu este important: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 4 

2 = mai mult fals decât adevărat 2 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 17 

4 = mai mult adevărat decât fals 75 

5 = complet adevărat pt mine 702 

 
 
 
 
I.5. Întrebare: Ceea ce fac eu la locul de muncă mă face să mă simt bine: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 4 

2 = mai mult fals decât adevărat 7 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 42 

4 = mai mult adevărat decât fals 147 

5 = complet adevărat pt mine 555 

 
 

 
 
I.6. Întrebare: Simt că și de mine depinde viața celor care cer ajutor la apelul de urgență: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 7 

2 = mai mult fals decât adevărat - 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 11 

4 = mai mult adevărat decât fals 85 

5 = complet adevărat pt mine 679 

 
 



 
I. 7. Întrebare: Consider că operatorii care răspund la apelul de urgență trebuie să fie persoane foarte 
empatice  (să îl înțeleagă pe cel care sună): 
 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 5 

2 = mai mult fals decât adevărat 5 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 32 

4 = mai mult adevărat decât fals 84 

5 = complet adevărat pt mine 657 

 
 

 
 
 
 
I.8. Întrebare: Consider că este foarte importantă, în desfășurarea activității, colaborarea cu ceilalți colegi și 
lucrul în echipă: 
 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 2 

2 = mai mult fals decât adevărat - 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 32 

4 = mai mult adevărat decât fals 28 

5 = complet adevărat pt mine 735 

 
 

 
 
 
 
 
I.9.  Întrebare:  Programul de lucru cel mai eficient pentru operator registrator de urgență din cadrul SABIF 
este în ture de: 
 
 

Variante de răspuns Nr. dispeceri optat 

a.  6 ore 22 

b.  8 ore 66 

c.  12 ore 404 

d.  24 ore 233 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



II. Dificultăți / exigențe 
 
II. 1. Întrebare Care sunt dificultățile majore la locul de muncă? 
Răspunsuri:   
 

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 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 
 

- 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 
- 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 

 
 



 
II. 2. Întrebare Care  este cea mai mare dificultate pe care ai întâlnit-o la locul de muncă? 
 
Răspunsuri:   
 

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 
- 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 
 

- 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 
- 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 

 
II.3. Întrebare: Cât de frecvent ești în dificultate de a comunica cu apelanții? 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

dispeceri 
optat 

1 = complet fals pt mine 269 

2 = mai mult fals decât adevărat 209 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 185 

4 = mai mult adevărat decât fals 108 

5 = complet adevărat pt mine 24 

 



II. 4. Întrebare: Organizarea modului în care eu lucrez are nevoie de îmbunătățiri: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 122 

2 = mai mult fals decât adevărat 89 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 146 

4 = mai mult adevărat decât fals 225 

5 = complet adevărat pt mine 221 

 
 
 
II.5. Întrebare: Ar fi foarte utilă o pregătire continuă a operatorilor care răspund la apelul de urgență 
 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 63 

2 = mai mult fals decât adevărat 44 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 133 

4 = mai mult adevărat decât fals 210 

5 = complet adevărat pt mine 359 

 
 
 
II.6. Întrebare: Consider că ar fi necesară o pregătire psihologică pentru operatoriicare răspund la apelul de 
urgență: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = complet fals pt mine 110 

2 = mai mult fals decât adevărat 68 

3 = nici fals nici adevărat (neutru) 158 

4 = mai mult adevărat decât fals 141 

5 = complet adevărat pt mine 274 

 
 
 
 
II.7. Întrebare Preluarea apelurilor ar trebui să se efectueze: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

a = După un algoritm strict de 
întrebări adresate apelantului 

255 

b = Prin întrebări directe adaptate 
situației de fiecare dispecer în 
parte 

595 

 
 

 
 



III. Cât de utilă credeți că ar fi o pregătire care să vizexze următoarele 
 
 
III. a. Întrebare: Să învățați să prioritizați apelurile de urgență: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 82 

2 = puțin util 36 

3 = neutru 86 

4 = destul de util 205 

5 = foarte util 420 

 
 
 
III. b. Întrebare: Să recunoasteți apelurile false: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 59 

2 = puțin util 36 

3 = neutru 102 

4 = destul de util 201 

5 = foarte util 405 

 
 
 
III.c. Întrebare: Să faceți un profil al apelantului: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 88 

2 = puțin util 84 

3 = neutru 151 

4 = destul de util 236 

5 = foarte util 251 

 
 
 
III.d. Întrebare: Să invațați să formulați întrebări apelantului: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 70 

2 = puțin util 44 

3 = neutru 73 

4 = destul de util 99 

5 = foarte util 320 

 
 
 
 



III.e. Întrebare: Să primiți informații despre psihologia situațiilor de urgență: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 61 

2 = puțin util 49 

3 = neutru 102 

4 = destul de util 255 

5 = foarte util 242 

 
 

 
III. f. Întrebare: Să primiți informații despre psihologia securității (de ex. Protejarea apelantului/pacienților de 
pericolele imediate, securizarea zonei unde a avut loc incidentul sau a pacientului, gestionarea persoanelor 
aflate în apropiere): 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 42 

2 = puțin util 29 

3 = neutru 79 

4 = destul de util 208 

5 = foarte util 469 

 
 
 
III. g. Întrebare:  Să primiți informații despre psihotraumatologie (leziuni sufletești ca și durere sufletească, 
traume psihice, stres care pot rămâne în urma contactului cu persoane care trec prin evenimente periculoase): 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 81 

2 = puțin util 77 

3 = neutru 185 

4 = destul de util 211 

5 = foarte util 257 

 
 

 
 
 
III. h. Întrebare: Sa învățați să comunicați cu apelantul: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 64 

2 = puțin util 46 

3 = neutru 67 

4 = destul de util 204 

5 = foarte util 437 

 
 



 
III. i. Întrebare: Să primiți informații de a sprijinii apelantul în acordarea primelor măsuri de prim-ajutor: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. dispeceri 

optat 

1 = deloc util 37 

2 = puțin util 32 

3 = neutru 43 

4 = destul de util 168 

5 = foarte util 554 

 
 
 

IV. Statistică 
 
 
IV. 1. Întrebare: În medie, de câte ori se întâmplă să primiți apeluri false într-o săptămână? 
 
 

Răspunsuri formulate de operatori 
Nr. 

Repondenți 

1 = Niciunul 158 

2 = Câteva - puține 84 

3 = 1-5 apeluri pe săptămână 355 

4 = Mai mult de 5 apeluri pe săptămână 74 

 
 
 
 
IV. 2. Întrebare: Câte apeluri, care se dovedesc a fi glume, primiți într-o zi? 
 
 

Răspunsuri formulate de operatori 
Nr. 

Repondenți 

1 = Niciunul 340 

2 = Câteva - puține 92 

3 = Nu sunt glume, doar abuzuri 5 

4 = 1- 5 apeluri pe zi 205 

5 = Mai mult de 5 apeluri pe zi 11 

 
 

 
 
IV. 3. Întrebare: Câte apeluri, care se dovedesc a fi di greșeală, primiți într-o zi? 
 
 

Răspunsuri formulate de operatori 
Nr. 

Repondenți 

1 = Niciunul 411 

2 = Câteva - puține 71 

3 = Nu sunt glume, doar abuzuri 15 

4 = 1- 5 apeluri pe zi 130 

5 = Mai mult de 5 apeluri pe zi 9 

 
 



 
 
IV. 4. Întrebare: Care este subiectul celor mai frecvente apeluri  într-o săptămână? 
 
Răspunsuri:   

 

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 

 

 
 
IV. 5. Întrebare: Care este percepția dvs. Privind acuratețea încadrării apelurilor primite în indexul de cazuri? 
 
Răspunsuri  
 

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 
 
V. 1.  Întrebare: Consider că monitorizarea electronică permanentă a activității dispecerului (înregistrarea 
comunicațiilor radio, telefonice a tuturor acțiunilor) este: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Utilă 702 

b = Inutilă 38 

c = Nu știu 69 

 
 
 
V. 2.  Întrebare: Consider că activitatea operatorului este mai eficientă în: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Prezența unui supervizor care să 
ia decizii în locul acestuia 

469 

b = Absența  unui supervizor care să 
ia decizii în locul acestuia 

127 

c = Nu știu 209 

 
 

VI. Factori de stres 
 

VI.1.  Întrebare: Consider că sunt pregătit să interacționez cu persoane aflate în situații de criză extremă (ex. 
Copil decedat, oameni împușcați, incidente cu victime multiple): 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 755 

b = Nu 12 

c = Nu știu 38 

 
 
 
 
VI. 2. Întrebare: Consider că sunt pregătit să interacționez cu persoane furioase care își exprimă nemulțumirea 
la adresa mea, deși nu sunt respnsabil/ă de această nemulțumire: 
 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 750 

b = Nu 29 

c = Nu știu 37 

 
 

 
 



VI. 3. Întrebare: Sunt constient că dacă iau o decizie greșită, aceasta ar putea avea consecințe negative asupra 
vieții sau proprietății oamenilor: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 804 

b = Nu - 

c = Nu știu 7 

 
 
 

VII. Recompense 
 

VII. 1. Întrebare: Consider că activitateade dispecer îmi oferă satisfacția profesională de a contribui la salvarea 
vieții oamenilor: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 749 

b = Nu 17 

c = Nu știu 44 

 
 
 

 
VIII. Dispecer de urgență - Recunoașterea meseriei 

 
 
VIII. 1.  Întrebare: Consider că ar fi utilă recunoașterea ” Dispecerului de Urgență”ca o meserie distinctă, în 
contextul operaționalizării dispeceratelor de urgență integrate: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 649 

b = Nu 84 

c = Nu știu 66 

 
 
 
 
VIII. 2. Întrebare:  Consider că ar fi utilă înființarea unei instituții (școli) de instruire/pregătire pentru meseria 
de ” Dispecer de Urgență”: 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 571 

b = Nu 136 

c = Nu știu 139 

 
 

 
 



VIII. 3. Întrebare: Consider că selecția ”Dispecerilor de Urgență” trebuie efectuată după criterii prestabilite 
care trebuie inserate în fișa postului: 
 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 524 

b = Nu 78 

c = Nu știu 109 

 
 

 

 

VIII.4. Întrebare: Consider că, în contextul operaționalizării dispeceratelor de urgență integrate, este necesară 

” superscpecializarea” 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.): 

 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 564 

b = Nu 138 

c = Nu știu 96 

 
 
 
 
 
VIII. 5. Întrebare: 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.): 

 
 
 

Variante răspuns 
Nr. 

Repondenți 

a = Da 576 

b = Nu 145 

c = Nu știu 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. 6. Întrebare: Consider că principalele 5 aptitudini/însușiri ale ” Dispecerului de Urgență” sunt: 
 

ISU SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

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

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

 
 
 


