
 

 

PLAN PROPRIU 
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EFECTELOR NEGATIVE ALE 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SPECIFICE SEZONULUI RECE 2017 – 2018 
 
 
  În vederea asigurării situaţiilor de urgenţă generate de căderi masive de 
precipitaţii sub formă de zăpadă în judeţul Maramureş, Serviciul de Ambulanţă 
Judeţean Maramureş va acţiona astfel: 
 

1. Va iniţia procedura de alertare a personalului unităţii. Şefii de 
compartimente vor elabora instrucţiuni de intervenţie în caz de căderi 
masive de zăpadă, polei, chiciură sau le vor completa pe cele existente. 

2. Asistentul medical şef se va asigura că ambulanţele din dotare sunt 
echipate corespunzător cu medicamente şi materiale sanitare, conform 
Ordinului M.S. nr. 1092/2006. 

3. Directorul medical va avea în vedere suplimentarea echipajelor de urgenţă 
şi transport sanitar neasistat în caz de căderi masive de zăpadă, polei, 
chiciură. 

4. Directorul tehnic se va asigura că ambulanţele sunt echipate corespunzător 
cu anvelope de iarnă, acumulatori, antigel, lanţuri, etc. 

5. Biroul aprovizionare-administrativ în urma referatelor întocmite, va asigura 
stocul de medicamente şi materiale sanitare specifice fiecărei categorii de 
ambulanţă, atât în Staţia Centrală, cât şi în substaţii. 

6. Înlăturarea zăpezii de pe căile de acces, platforma de staţionare a 
ambulanţelor (curtea).  
Termen: când este cazul.  
Răspund: Compartimentul tehnic şi ambulanţierii. 

7. Se vor asigura tehnic toate mijloacele (autosanitare), resursele din dotarea 
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramures pentru intervenţiile 
transmise prin Dispeceratul ,,112” şi Dispeceratul transport. 
Termen: permanent 
Răspund: director tehnic, şef birou aprovizionare-administrativ, mecanici. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  Planul de măsuri pentru sezonul rece 2017-2018 
 
 
   

 Instituţia noastră a intensificat acţiunile de control tehnic de specialitate în vederea 
asigurării condiţiilor de încălzire şi a microclimatului absolut necesar în perioada 
sezonului rece. Am  asigurat confortul termic ce se impune, pentru a desfăşurarea  
activităţii de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a transportului medical. 

 Este asigurată cantitatea de medicamente şi materiale sanitare în cantitate 
suficientă pentru buna desfăşurare a activităţii. 

 Alimentarea cu combustibil pentru ambulanţele instituţiei este realizată la pompele 
de alimentare ale OMV PETROM în baza unui contract, prin intermediul sistemului de 
alimentare cu carduri. 

 Luând în considerare activitatea specifică Serviciului de Ambulanţă Judeţean 
Maramureş, precizăm că parcul auto propriu are în dotare ambulanţe moderne, la 
care sunt asigurate condiţii de siguranţă pentru pacienţi. 

 S-a efectuat procedura de înlocuire a anvelopelor de iarnă, s-a asigurat antigelul în 
circuitul de răcire al motoarelor pentru pentru întregul parc auto. 

 Totodată facem precizarea că din punct de vedere al siguranţei în circulaţie, se 
efectuează în mod constant şi continuu toate reviziile periodice obligatorii şi 
reparaţiile ocazionale.  La această oră, toate ambulanţele au inspecţia tehnică la zi. 

 Întreg personalul operativ din staţia centrală si substaţii, căt şi echipa tehnică deţin 
echipamente de protecţie.  

 Cooperarea între Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş, Poliţia Rutieră şi ISU-
SMURD Maramureş în situaţia în care apar cazuri în teritoriu de transport de urgenţă 
al gravidelor, dializă, diabet, afecţiuni cronice, copii din zonele greu accesibile. 

 


