
LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2021
privind Statutul personalului profesionist operativ de

intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență
publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 11 ianuarie 2021

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul  1.  (1)  Prezenta  lege  reglementeaza�  Statutul  personalului  profesionist
operativ de intervent�ie,  care acorda�  asistent�a�  publica�  medicala�  de urgent�a�  s� i  prim ajutor
calificat î"n echipa� , cu statut civil, din cadrul institut�iilor s� i structurilor care compun Sistemul
nat�ional  de  asistent�a�  medicala�  de  urgent�a�  s� i  prim  ajutor  calificat,  cu  except�ia
compartimentelor de primire a urgent�elor.

(2)  Î'n  sensul  prezentei  legi,  serviciile  de  ambulant�a�  judet�ene  s� i  Serviciul  de
Ambulant�a�  Bucures�ti-Îlfov sunt cele definite potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma î"n
domeniul sa�na� ta� t�ii, republicata� , cu modifica� rile s� i completa� rile ulterioare.

(3) Personalul aflat î"n contract cu serviciile publice judet�ene s� i locale Salvamont s� i cu
serviciile publice judet�ene Salvaspeo, atestat ca salvator montan, respectiv ca salvator din
mediul subteran s� i/sau subacvatic speologic, este asimilat personalului profesionist operativ
preva� zut de prezenta lege.

Articolul 2. (1) Personalul profesionist operativ de intervent�ie, denumit î"n continuare
personal  profesionist  operativ,  este  personal  civil,  poarta�  uniforma�  specifica�  s� i  exercita�
atribut�iile specifice stabilite potrivit legii pentru aceste unita� t�i strategice, parte a sistemului
nat�ional de asistent�a�  publica�  integrata�  de urgent�a� . Component�a s� i descrierea uniformei s� i a
î"nsemnelor distinctive se stabilesc prin ordin comun al ministrului sa�na� ta� t�ii s� i al ministrului
afacerilor interne.

(2)  Personalul  profesionist  operativ  care  participa�  la  acordarea asistent�ei  publice
integrate de urgent�a�  det�ine competent�ele s� i prega� tirea profesionala�  necesare, potrivit legii,
s� i  este  format  din  medici,  asistent�i  medicali,  ambulant�ieri/s�oferi  autosanitara� ,  operatori
registratori de urgent�a� .

Articolul 3. Activitatea personalului profesionist operativ are caracter permanent s� i
obligatoriu, pentru continuitatea asigura� rii asistent�ei medicale publice de urgent�a�  s� i pentru
pa�strarea capacita� t�ii de ra� spuns.

Articolul 4. (1) Pe perioada exercita� rii atribut�iilor de serviciu, personalul profesionist
operativ intervine cu profesionalism, disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate s� i
respect fat�a�  de fiint�a umana�  s� i are obligat�ia de a nu prejudicia î"n niciun fel imaginea unita� t�ii
din care fac parte s� i de a nu submina î"ncrederea pacient�ilor.

(2) Nu se considera�  prejudiciu, î"n sensul alin. (1), orice pozit�ie sau atitudine legata�  de
dotarea, organizarea s� i funct�ionarea serviciilor de asistent�a�  publica�  medicala�  de urgent�a� .



Articolul 5. Personalul profesionist operativ ra� spunde disciplinar, civil s� i penal, dupa�
caz, pentru neî"ndeplinirea sau î"ndeplinirea defectuoasa�  a atribut�iilor de serviciu.

Articolul  6.  Personalul  profesionist  operativ care  participa�  la  acordarea asistent�ei
medicale de urgent�a�  beneficiaza�  de drepturi compensatorii, acordate potrivit prezentei legi,
pentru condit�iile speciale s� i riscurile pe care le implica�  exercitarea profesiilor.

Capitolul II Selecționarea, pregătirea și încadrarea 
personalului profesionist operativ

Articolul 7. (1) Profesia de medic din cadrul serviciilor de asistent�a�  publica�  medicala�
de urgent�a�  se exercita�  de ca� tre persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare î"n
medicina�  s� i sunt:
a)  medici  cu  specialitatea  medicina�  de  urgent�a� ,  angajat�i  î"n  cadrul  unita� t�ilor  de  primiri
urgent�e  s� i  î"n  cadrul  serviciilor  de  ambulant�a�  judet�ene  s� i  al  Serviciului  de  Ambulant�a�
Bucures�ti-Îlfov;
b) medici cu specialitatea anestezie terapie intensiva� , angajat�i î"n cadrul unita� t�ilor de primiri
urgent�e  s� i  î"n  cadrul  serviciilor  de  ambulant�a�  judet�ene  s� i  al  Serviciului  de  Ambulant�a�
Bucures�ti-Îlfov;
c) medici cu competent�a� /atestat î"n medicina de urgent�a�  prespitaliceasca� ;
d)  medici  specialis�ti,  medici  de  familie  sau  de  medicina�  generala� ,  angajat�i  î"n  cadrul
compartimentelor pentru consultat�ii medicale de urgent�a�  la domiciliu s� i transport sanitar
neasistat  din  cadrul  serviciilor  de  ambulant�a�  judet�ene  s� i  Serviciului  de  Ambulant�a�
Bucures�ti-Îlfov;
e)  medici  rezident�i  î"n  specialitatea  medicina�  de  urgent�a�  sau  anestezie  terapie  intensiva�
î"ncepa"nd cu semestrul ÎÎ al anului ÎÎÎ de prega� tire;
f)  medici  rezident�i  î"n  specialitatea  medicina�  de  familie  s� i  medicina�  interna�  î"ncepa"nd  cu
semestrul Î din anul ÎÎÎ de prega� tire.

(2) Profesia de asistent medical din cadrul serviciilor de asistent�a�  publica�  medicala�
de urgent�a�  se exercita�  de ca� tre persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare s� i
det�ine  atestate/cursuri  î"n  acordarea  asistent�ei  medicale  de  urgent�a� .  Aceasta�  categorie
presteaza�  activitate  î"n  cadrul  serviciilor  de  asistent�a�  publica�  medicala�  de  urgent�a� ,  al
unita� t�ilor de primiri urgent�e sau î"n cadrul unui echipaj medical de urgent�a�  î"n funct�ie de tipul
de  ambulant�a�  s� i/sau  î"n  dispecerat  cu  atribut�ii  s� i  sarcini  de  serviciu  preva�zute  î"n  fis�a
postului.

(3)  Profesia  de  ambulant�ier/s�ofer  autosanitara�  din  cadrul  serviciilor  de  asistent�a�
medicala�  de  urgent�a�  se  exercita�  de  ca� tre  persoana  fizica�  ce  î"ndeplines�te  cumulativ
urma� toarele condit�ii:
a) este posesor al permisului de conducere, pentru autovehicule din categoriile B s� i C, cu
vechimea conform legii;
b) are instruire specifica�  î"n acordarea primului ajutor de baza�  s� i al asistent�ei medicale de
urgent�a�  î"n echipa� ;
c) det�ine diploma�/certificat de absolvire a cursului de ambulant�ier acreditat potrivit legii;
d) are studii medii cu diploma�  de bacalaureat sau certificat de absolvire.

(4) Ambulant�ierul/S�oferul de autosanitara�  presteaza�  activitate î"n echipaje medicale
de urgent�a� ,  consult  la  domiciliu  s� i  transport  sanitar  neasistat,  cu  responsabilitatea  de  a
asigura deplasarea echipajului la locul solicita� rii î"n sigurant�a�  s� i î"n cel mai scurt timp posibil,
participa"nd î"n actul medical sub coordonarea s�efului de echipaj, ava"nd atribut�ii s� i sarcini de
serviciu preva�zute î"n fis�a postului.

(5)  Profesia  de operator  registrator  de  urgent�a� /dispecer  din cadrul  serviciilor  de
ambulant�a�  judet�ene  s� i  al  Serviciului  de  Ambulant�a�  Bucures�ti-Îlfov  se  exercita�  de  ca� tre



persoanele  fizice  care  det�in  certificat/diploma�  de  absolvire  a  cursului  de
operator/registrator de urgent�a� , recunoscut s� i autorizat potrivit legii.

(6) Î'n sensul prezentei legi, salvatorul montan este persoana care det�ine atestat s� i
care  desfa� s�oara�  activita� t�ile  specifice  î"n  condit�iile  preva�zute  de  Hota� ra" rea  Guvernului  nr.
77/2003  privind  instituirea  unor  ma� suri  pentru  prevenirea  accidentelor  montane  s� i
organizarea activita� t�ii de salvare î"n munt�i.

(7)  Î'n  sensul  prezentei  legi,  salvatorul  din  mediul  subteran  s� i/sau  subacvatic
speologic  este  persoana  care  det�ine  atestat  s� i  care  desfa� s�oara�  activita� t�ile  specifice  î"n
condit�iile preva� zute de Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor s� i organizarea
activita� t�ii de salvare din mediul subteran speologic, republicata� .

Articolul 8. (1) Î'ncadrarea personalului profesionist operativ se face cu respectarea
legislat�iei privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunza� tor funct�iilor
contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar pla� tit din fonduri publice.

(2)  Pentru  ocuparea  posturilor  vacante  de  personal  profesionist  operativ  care
desfa� s�oara�  activitate  de urgent�a�  prespitaliceasca�  sunt  obligatorii  verificarea s� i  evaluarea
aptitudinilor fizice ale candidat�ilor la angajare, precum s� i periodic. Verificarea aptitudinilor
fizice  la  î"ncadrare  constituie  proba�  la  concursul  de  ocupare  a  postului  s� i  are  caracter
eliminatoriu.

(3) Proba,  normele s� i  baremele pentru verificarea s� i  evaluarea aptitudinilor fizice
conform alin.  (2)  se  stabilesc  prin ordin  comun al  ministrului  sa�na� ta� t�ii  s� i  al  ministrului
afacerilor interne.

Articolul  9.  (1)  Evaluarea  profesionala�  individuala�  s� i  î"n  echipa�  se  face  potrivit
procedurilor aprobate  î"n  condit�iile  preva� zute  de Ordonant�a  de urgent�a�  a  Guvernului  nr.
1/2014 privind unele ma�suri î"n domeniul managementului situat�iilor de urgent�a� , precum s� i
pentru modificarea s� i completarea Ordonant�ei de urgent�a�  a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul  Nat�ional  de  Management  al  Situat�iilor  de  Urgent�a� ,  aprobata�  prin  Legea  nr.
104/2014,  cu  modifica� rile  s� i  completa� rile  ulterioare,  s� i  de  Ordonant�a  de  urgent�a�  a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Nat�ional de Management al Situat�iilor de Urgent�a� ,
aprobata�  cu modifica� ri s� i completa� ri prin Legea nr. 15/2005, cu modifica� rile s� i completa� rile
ulterioare.

(2) Prega� tirea profesionala�  continua�  a personalului profesionist operativ reprezinta�
o obligat�ie, formele de prega� tire, modul s� i perioada de desfa� s�urare fiind stabilite de ca� tre
structurile de specialitate ale Ministerului Sa�na� ta� t�ii s� i Ministerului Afacerilor Înterne.

(3) Ministerul Sa�na� ta� t�ii, Ministerul Afacerilor Înterne s� i Înspectoratul General pentru
Situat�ii  de Urgent�a�  au obligat�ia de a organiza cel put�in o data�  pe an un exercit�iu privind
simularea  de  intervent�ie  la  accident  colectiv,  calamitate  sau  dezastru  natural,  cu
participarea  personalului  profesionist  operativ,  care  va  fi  evaluat/apreciat  î"n  funct�ie  de
gradul profesional det�inut.

(4)  Personalul  profesionist  operativ  din  cadrul  serviciilor  publice  de  ambulant�a� ,
î"mpreuna�  cu personalul din cadrul Serviciului mobil de urgent�a� , reanimare s� i descarcerare
participa� , o data�  pe an, la un concurs pe echipaje la nivel judet�ean s� i nat�ional organizat de
ca� tre  conducerea  institut�iilor  medicale.  Aceasta�  activitate  este  sust�inuta�  de  la  bugetul
autorita� t�ilor  publice centrale/locale,  precum s�i  din alte  surse  de finant�are,  prin alocarea
resurselor financiare necesare desfa� s�ura� rii î"n bune condit�ii a concursurilor.

Articolul  10.  Evolut�ia  î"n  cariera�  a  personalului  profesionist  operativ  se  face  cu
respectarea legislat�iei î"n vigoare privind promovarea personalului contractual din sectorul
bugetar pla� tit din fonduri publice.



Articolul 11. (1) Personalul profesionist operativ este examinat medical s� i psihologic
anual sau î"n urma unor accidente petrecute î"n timpul misiunii, cheltuielile fiind suportate de
angajator.

(2) Î'n urma unui eveniment deosebit sau a altor situat�ii care pot afecta emot�ional s� i
care  pot  duce  la  diminuarea  capacita� t�ii  de  intervent�ie  s� i  degradarea  sta� rii  de  sa�na� tate,
personalul profesionist operativ beneficiaza�  de consiliere psihologica�  gratuita� , acordata�  de
ca� tre institut�ia angajatoare.

Capitolul III Drepturile și obligațiile personalului profesionist operativ

Articolul 12. (1) Personalul profesionist operativ are dreptul la:
a) norma�  de hrana� , acordata�  potrivit Ordonant�ei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile
de hrana� , î"n timp de pace, ale personalului din sectorul de apa� rare nat�ionala� , ordine publica�
s� i securitate nat�ionala�  s� i ale persoanelor private de libertate, republicata� , cu modifica� rile s� i
completa� rile ulterioare; personalul care beneficiaza�  de norma�  de hrana�  nu poate beneficia s� i
de indemnizat�ia  de hrana�  acordata�  potrivit  Legii-cadru nr.  153/2017 privind salarizarea
personalului pla� tit din fonduri publice, cu modifica� rile s�i completa� rile ulterioare;
b) uniforma�  de protect�ie specifica�  s� i uniforma�  de ceremonii;
c) echipamente s� i materiale sanitare specifice pentru limitarea accidentelor postexpunere;
d) concediu de odihna�  suplimentar de 10 zile lucra� toare/an, pla� tit de angajator s� i care se
acorda�  pentru prevenirea î"mbolna�virii profesionale, urma"nd a fi efectuat, la cerere, î"ntr-o
stat�iune  balneoclimaterica�  s� i  de  tratament  pe  teritoriul  Roma"niei,  inclusiv  decontarea
transportului, asigurat de angajator;
e) vouchere de vacant�a� , bilete de tratament s� i recuperare;
f) indemnizat�ii de instalare, de mutare, de delegare sau de detas�are, precum s�i decontarea
cheltuielilor de cazare s� i transport î"n t�ara�  s� i stra� ina� tate, î"n condit�iile legii;
g) î"ncadrarea activita� t�ii s� i locurilor de munca�  î"n condit�ii deosebite sau speciale, prin ordin
comun al ministrului sa�na� ta� t�ii,  al ministrului afacerilor interne s� i  al ministrului muncii s� i
protect�iei sociale;
h) asigurarea de despa�gubiri î"n caz de accident de munca� , suportate de angajator;
i)  asigurarea,  î"n  mod  gratuit,  de  asistent�a�  medicala� ,  medicamente,  proteze/orteze,
investigat�ii medicale de î"nalta�  performant�a� , vaccinuri, analize biologice periodice, efectuate
o data�  pe an sau ca"nd situat�ia o impune, pentru depistarea posibilelor boli doba"ndite î"n
activitate;
j)  asigurarea  de  asistent�a�  juridica�  de  ca� tre  angajator  pentru  fapte  sa� va" rs� ite  care  sunt
consecint�a exercita� rii atribut�iilor de serviciu, potrivit legii;
k) protect�ie din partea structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Înterne fat�a�  de
amenint�a� rile sau violent�ele la care ar putea fi  supus�i  î"n  timpul exercita� rii  atribut�iilor  de
serviciu.

(2) La decesul unei persoane care face parte din categoria personalului profesionist
operativ, î"n lega� tura�  cu exercitarea atribut�iilor de serviciu, Ministerul Sa�na� ta� t�ii, autorita� t�ile
publice locale s� i  judet�ene sau alte institut�ii  care angajeaza�  personal profesionist operativ
potrivit  legii  acorda�  familiei  acesteia  un  ajutor  financiar  suplimentar  egal  cu de  trei  ori
salariul de baza�  avut la data decesului.

(3) Personalul profesionist operativ are urma� toarele î"ndatoriri:
a) sa�  fie loial institut�iei din care face parte;
b) sa�  dovedeasca�  solicitudine s� i respect fat�a�  de orice persoana� ,  sa�  î"s� i  consacre activitatea
profesionala�  î"ndeplinirii  cu  competent�a� ,  integritate,  corectitudine  s� i  cons�tiinciozitate  a
î"ndatoririlor specifice de serviciu preva� zute de lege s� i sa�  salveze viat�a;
c) sa�  î"s� i perfect�ioneze continuu nivelul de instruire profesionala�  s� i generala� ;
d) sa�  fie disciplinat s� i sa�  dovedeasca�  probitate profesionala�  s� i morala�  î"n î"ntreaga activitate;



e) sa�  respecte drepturile pacientului s� i sa�  dovedeasca�  solicitudine s� i respect fat�a�  de pacient
s� i orice alta�  persoana� ;
f) sa�  fie respectuos, cuviincios s� i corect fat�a�  de s�efi, colegi s� i orice ceta� t�ean;
g) sa�  acorde sprijin colegilor î"n executarea atribut�iilor de serviciu;
h) prin î"ntregul sa�u comportament, sa�  se arate demn de considerat�ia s�i î"ncrederea impusa�
de statutul personalului operativ de intervent�ie;
i) sa�  pa� streze secretul profesional, precum s� i confident�ialitatea datelor doba"ndite î"n timpul
desfa� s�ura� rii activita� t�ii, î"n condit�iile legii, cu except�ia cazurilor î"n care legea nu dispune altfel;
j)  sa�  aiba�  o  conduita�  corecta� ,  sa�  nu  abuzeze  de  calitatea  sa  s� i  sa�  nu  compromita� ,  prin
activitatea sa publica�  ori privata� , prestigiul funct�iei sau al institut�iei din care face parte.

(4) Personalul profesionist operativ are urma� toarele obligat�ii:
a)  sa�  se  prezinte  la  programul  de  lucru  stabilit,  precum  s� i  î"n  afara  acestuia,  î"n  situat�ii
temeinic justificate,  pentru î"ndeplinirea atribut�iilor de serviciu,  cu compensarea timpului
lucrat, potrivit legii;
b) sa�  se prezinte la unitatea din care face parte î"n termen de maximum 30 de minute pentru
personalul  care  domiciliaza�  î"n  aceeas�i  localitate  s� i  î"n  termen de maximum o ora�  pentru
persoanele  care  domiciliaza�  î"n  afara  localita� t�ii,  î"n  situat�ii  de  catastrofe,  calamita� t�i  s� i  de
declans�are a planului ros�u de intervent�ii;
c) sa�  act�ioneze conform legii pe perioada instituirii sta� rii de urgent�a� ,  a sta� rii de asediu, a
sta� rii de alerta�  ori î"n caz de mobilizare s� i de ra� zboi;
d) î"n situat�iile preva� zute la lit. b) s� i c), personalul profesionist operativ care se afla�  î"ntr-o
alta�  localitate se va prezenta la cel mai apropiat serviciu de urgent�a� , informa"nd conducerea
unita� t�ii respective s� i conducerea unita� t�ii angajatoare despre disponibilitatea personala�  de
intervent�ie;
e) sa�  informeze de î"ndata�  conducerea unita� t�ii din care face parte despre doba"ndirea calita� t�ii
procesuale de î"nvinuit sau inculpat, precum s� i despre ma�surile procesuale penale dispuse
ori hota� ra" rile penale pronunt�ate î"mpotriva sa;
f)  î"n  perioada î"n  care  este programat pentru continuitate la  domiciliu,  sa�  nu pa� ra� seasca�
localitatea î"n care activeaza�  ca personal profesionist operativ, sa�  î"s� i pa� streze starea fizica�  s� i
psihica�  corespunza� toare  s� i  sa�  ra� spunda�  la  solicitarea  primita�  din  partea  conduca� torului
unita� t�ii  sau  a  reprezentantului  acestuia  de  a  se  prezenta  la  unitate  î"ntr-un  interval  de
maximum 30 de minute, î"n situat�iile preva� zute la lit. b) s� i c);
g) sa�  nu abandoneze pacientul fa� ra�  sa�  se asigure ca�  acesta a fost preluat de ca� tre un alt
echipaj, unitate medicala� , institut�ii abilitate sau familie, cu except�ia situat�iei î"n care pacient�ii
sunt externat�i la domiciliul unde locuiesc singuri s� i a ca� ror stare nu necesita�  supraveghere
suplimentara� ;
h) sa�  execute prompt s� i sigur sarcinile de serviciu ce decurg din fis�a postului;
i) sa�  cunoasca�  s� i sa�  aplice corect legislat�ia specifica�  s� i protocoalele de intervent�ie;
j)  sa�  cunoasca�  tehnica  din  dotare  s� i  sa�  respecte  procedurile  de  exploatare,  cerint�ele  de
sigurant�a�  s� i de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfa� s�oara� ;
k) sa�  se prezinte la examenele medicale periodice s� i sa�  comunice s�efilor ierarhici, î"n timp
util, cu privire la inaptitudinea medicala�  temporara� ;
l)  sa�  aduca�  la  cunos�tint�a  conduca� torilor  ierarhici  orice  nereguli,  lipsuri  î"n  inventarul
ambulant�ei,  defecte  sau  deficient�e  ale  dispozitivelor  s�i  aparaturilor  medicale  s� i  sa�
consemneze î"n jurnalul de bord al ambulant�ei;
m) sa�  poarte  cu demnitate  uniforma cu toate  î"nsemnele  institut�iei  sau echipamentul  de
protect�ie stabilit pe timpul executa� rii misiunilor;
n) sa�  nu se prezinte sub influent�a ba�uturilor alcoolice sau a substant�elor psihotrope s� i sa�  nu
consume ba�uturi alcoolice sau substant�e psihotrope î"n timpul programului de serviciu;



o) sa�  anunt�e s�efii ierarhici î"n situat�ia î"n care apar probleme de sa�na� tate sau alte probleme î"n
timpul programului care ulterior sunt confirmate s� i care nu î"i permit sa�  desfa� s�oare activitate
î"n deplina�  sigurant�a� .

(5) Personalului profesionist operativ î"i este interzis, î"n orice î"mprejurare:
a) sa�  redacteze, sa�  imprime sau sa�  difuzeze materiale ori publicat�ii cu caracter imoral sau
care instiga�  la indisciplina� ;
b) sa�  foloseasca�  informat�iile medicale de care ia act prin natura profesiei î"n orice alt scop
deca" t cel pentru care aceste informat�ii i-au fost furnizate;
c)  sa�  aduca�  atingere  prestigiului  profesiei  din  care  face  parte  s� i  Statutului  personalului
profesionist operativ din serviciile de asistent�a�  publica�  medicala�  de urgent�a� .

Articolul 13.  Fat�a�  de obligat�iile generale s� i  cele specifice desfa� s�ura� rii  activita� t�ii  de
intervent�ie  î"n  deplina�  sigurant�a� ,  s�eful  de  echipaj  s� i  membrii  echipajului  ra� spund  de
prega� tirea s� i  executarea î"n sigurant�a�  a fieca� rei misiuni de intervent�ie,  ava"nd urma� toarele
drepturi, obligat�ii s� i ra� spunderi:
a) sa�  refuze plecarea î"n misiune daca�  constata� :
(i)  nereguli  cu  privire  la  starea  tehnica�  a  ambulant�ei,  privind  defect�iuni  la  sistemele
ment�ionate  î"n  Ordonant�a  de  urgent�a�  a  Guvernului  nr.  195/2002  privind  circulat�ia  pe
drumurile  publice,  republicata� ,  cu modifica� rile  s� i  completa� rile  ulterioare,  defect�iuni  care
pun î"n pericol deplasarea î"n sigurant�a�  pe drumurile publice î"n regim de urgent�a� , defect�iuni
la sistemele acustice s� i luminoase ale ambulant�ei s� i defect�iuni ale aparaturii medicale care
pot duce la anularea capacita� t�ii de intervent�ie s� i la reducerea s�ansei de viat�a�  a pacientului;
(ii) lipsa echipamentelor medicale, a materialelor sanitare s� i a medicat�iei minime obligatorii
conform legislat�iei î"n vigoare;
(iii) lipsa materialelor de protect�ie individuale necesare;
b)  î"n  timpul  misiunii  ra� spunde  fat�a�  de  conducerea  care  i-a  î"ncredint�at  ambulant�a  s� i
misiunea,  de executarea acesteia î"n bune condit�ii,  de respectarea stricta�  a  Ordonant�ei de
urgent�a�  a Guvernului nr. 195/2002 privind circulat�ia pe drumurile publice, republicata� , cu
modifica� rile  s� i  completa� rile  ulterioare,  privind  deplasarea î"n  regim de urgent�a�  î"n  timpul
misiunii  s� i  nu numai,  s� i  a altor acte normative specifice activita� t�ii,  de comportamentul s� i
disciplina echipajului î"n timpul misiunii, precum s� i de exploatarea s� i pa� strarea ambulant�ei î"n
condit�ii corespunza� toare;
c)  î"n  caz  de  pericol  sau  accident,  sa�  ia  toate  ma� surile  pentru  salvarea  pacientului  s� i  a
membrilor echipajului s�i sa�  informeze dispeceratul.

Capitolul IV Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți ale
 personalului profesionist operativ

Articolul 14. (1) Personalului profesionist operativ î"i este interzis:
a) sa�  exprime î"n public opinii contrare intereselor Roma"niei;
b) sa�  exprime opinii sau preferint�e politice la locul de munca� ;
c) sa�  adere la secte, organizat�ii religioase sau la alte organizat�ii interzise de lege;
d) sa�  participe la greve sau la alte act�iuni revendicative menite sa�  î"i afecteze activitatea prin
sca�derea capacita� t�ii de intervent�ie sau a calita� t�ii actului medical, organizate de sindicate sau
de alte organizat�ii, î"n timpul programului de lucru, normal sau prelungit;
e) sa�  exercite activita� t�i cu scop lucrativ de natura�  sa�  lezeze onoarea s� i demnitatea profesiei
sale, a institut�iei din care face parte s� i a sistemului de urgent�a� ;
f) sa�  î"ncalce normele privind confident�ialitatea activita� t�ii desfa� s�urate.

(2)  Datele  s� i  informat�iile  confident�iale  obt�inute  de  ca� tre  personalul  profesionist
operativ î"n timpul exercita� rii atribut�iilor profesionale nu pot fi fa� cute publice. Divulgarea
fa� ra�  drept  a  datelor  s� i  informat�iilor  cu  caracter  confident�ial  constituie  infract�iune  s� i  se



pedepses�te conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modifica� rile s� i completa� rile
ulterioare.

(3) Personalul profesionist operativ poate face parte din sindicate s� i se poate asocia
s� i constitui î"n asociat�ii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-s�tiint�ific, cultural, religios
s� i sportiv-recreativ, fa� ra�  a aduce atingere î"ndeplinirii atribut�iilor s� i î"ndatoririlor de serviciu.

Capitolul V Încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului profesionist operativ

Articolul 15. Contractele individuale de munca�  ale personalului profesionist operativ
î"nceteaza�  conform dispozit�iilor legale î"n vigoare.

Articolul  16.  Personalul  profesionist  operativ  beneficiaza�  de  reducerea  va" rstei
standard de pensionare, fa� ra�  penalizare, daca�  î"ndeplines�te cumulativ urma� toarele condit�ii:
a) are va" rsta minima�  de 57 de ani;
b) are un stagiu de cotizare de cel put�in 30 de ani, din care cel put�in 20 de ani de activitate ca
personal profesionist operativ.

Articolul 17. (1) Sot�ul/Sot�ia supraviet�uitor/supraviet�uitoare, copiii minori, precum s� i
copiii  majori pa"na�  la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului
profesionist operativ beneficiaza�  de pensie de urmas�  î"n  condit�iile preva� zute de legislat�ia
privind sistemul de pensii publice.

(2) Pensiile de urmas�  se actualizeaza� , din oficiu, î"n fiecare an, odata�  cu modifica� rile
valorii punctului de pensie.

Articolul 18. Prin derogare de la prevederile art. 391 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
privind reforma î"n domeniul sa�na� ta� t�ii, republicata� , cu modifica� rile s� i completa� rile ulterioare,
medicii  care  au  calitatea  de  personal  profesionist  operativ  pot  beneficia  de  pensie  la
î"mplinirea va" rstei standard de pensionare preva�zute de prezenta lege.

Articolul  19.  Prin  derogare  de  la  prevederile  art.  22  alin.  (4),  (5^1)  s� i  (5^2)  din
Ordonant�a de urgent�a�  a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical  generalist,  a  profesiei  de  moas�a�  s� i  a  profesiei  de  asistent  medical,  precum  s� i
organizarea  s� i  funct�ionarea  Ordinului  Asistent�ilor  Medicali  Generalis�ti,  Moas�elor  s� i
Asistent�ilor  Medicali  din  Roma"nia,  aprobata�  cu  modifica� ri  prin  Legea  nr.  53/2014,  cu
modifica� rile  s� i  completa� rile  ulterioare,  asistent�ii  medicali  care  au  calitatea  de  personal
profesionist operativ pot beneficia de pensie la î"mplinirea va" rstei standard de pensionare
preva� zute de prezenta lege.

Articolul 20. Dupa�  î"mplinirea va" rstei de 57 de ani, personalul profesionist operativ
poate  fi  ment�inut  î"n  activitate,  la  cerere,  daca�  starea  de  sa�na� tate  î"i  permite  exercitarea
atribut�iilor  ce  î"i  revin  potrivit  fis�ei  postului,  cu  acordul  anual  al  angajatorului,  î"n  urma
certifica� rii sta� rii de sa�na� tate de ca� tre medicul de medicina muncii.

Articolul  21.  (1)  Personalul  profesionist  operativ  se  asigura�  de  drept,  de  ca� tre
angajator, pentru risc profesional s� i pentru cazurile de producere a unor accidente urmate
de  deces,  invaliditate  totala�  sau  part�iala� ,  precum  s� i  pentru  pierderea,  temporara�  sau
permanenta� , a capacita� t�ii/aptitudinii î"n munca� .

(2) Condit�iile de asigurare a personalului profesionist operativ sunt cele preva� zute
de lege.



Articolul 22. Contractul individual de munca�  al personalului profesionist operativ nu
poate î"nceta prin demisie î"n cazul instituirii,  potrivit  legii,  a sta� rii  de urgent�a� ,  a sta� rii  de
asediu sau a sta� rii de alerta�  ori î"n caz de mobilizare s� i de ra� zboi, precum s� i î"n situat�ii  de
accidente colective, calamita� t�i sau dezastre, cu urma�ri deosebit de grave.

Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 23. Î'n termen de 30 de zile de la data publica� rii prezentei legi î"n Monitorul
Oficial al Roma"niei, Partea Î, Ministerul Sa�na� ta� t�ii s� i Ministerul Afacerilor Înterne elaboreaza�
norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba�  prin hota� ra" re a Guvernului.

Aceasta�  lege a fost adoptata�  de Parlamentul Roma"niei, cu respectarea prevederilor
art. 75 s� i ale art. 76 alin. (2) din Constitut�ia Roma"niei, republicata� .
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