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ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

Înfiinţarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este în 

beneficiul publicului asigurând accesul rapid, fiabil şi convenabil la Serviciile 

Specializate de Urgență. Beneficiul cel mai important constă în reducerea timpului 

de răspuns şi reacţie a Serviciilor Specializate de Urgență. 

 Scopul principal al Sistemului Naţional Unic pentru Apelurile de urgenţă 112 

este de a asigura asistenţa rapidă şi imediată în situaţii în care „există un risc asupra 

vieţii, sunt ameninţate sănătatea individului sau a populaţiei, proprietatea privată 

până la cea publică, mediul, ordinea publică, dar nu neapărat trebuie să ne limităm 

la aceste situaţii”. 

 Fiecare Direcție de Preluare a Apelurilor de Urgență (în continuare – 

Direcție) trebuie să câştige şi să păstreze respectul şi încrederea cetăţeanului în 

serviciul căruia se află. 

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar ca fiecare angajat din Direcție să-

şi îndeplinească sarcinile într-o manieră eficientă, onestă şi cu profesionalism. 

Fiecare angajat intră zilnic în contact cu oamenii şi trebuie să adopte tot timpul o 

conduită exemplară, astfel încât să-i facă pe cetăţeni să-şi dea seama de necesitatea 

vitală a Direcției pentru asigurarea siguranţei publice. 

Toate regulile, reglementările, politicile, procedurile şi ordinele legale vor fi 

respectate cu stricteţe. Acestea trebuie să fie studiate cu atenţie şi dacă nu au fost 

înţelese pe deplin se va solicita sprijinul şefului de schimb care are datoria să le 

explice astfel încât toţi operatorii să le înţeleagă corect. 

 Manualul de operare al operatorului și al șefului de schimb din cadrul 

Direcției Preluarea Apelurilor de Urgență (în continuare – Manual) reprezintă un 

instrument practic de îndrumare al operatorilor și șefilor de schimb din cadrul 

Direcției Preluarea Apelurilor de Urgență al Instituției Publice ”Serviciul Național 

Unic pentru Apelurile de Urgență 112” ( în continuare – Serviciul 112). Manualul 

va permite o mai bună înțelegere a modului de organizare a operaţiunilor zilnice 

efectuate de către operatori. 
 

La baza acestui Manual stau următoarele elemente fundamentale: 

 structura organizatorică și responsabilitățile angajaților Direcției; 

 reguli generale de conduită; 

 descrierea procesului de preluare a apelurilor; 

 procesarea apelurilor de urgență;  
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 principalele particularităţi operaţionale care urmează a fi respectate de către  

operatori în executarea sarcinilor de serviciu 

 exemple specifice de cazuri de urgenţă în care vor fi implicaţi operatorii 

Actualizarea Manualului se va efectua, atunci când se vor aplica noi reguli sau 

proceduri.  

 

Misiunea Serviciului 112: 

 ridicarea nivelului de siguranţă şi protecţie a populaţiei, bunurilor şi mediului 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin utilizarea unui număr unic pentru 

apeluri de urgenţă 112 și utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii de 

comunicaţii electronice moderne şi a resurselor informaţionale. 

 

Obiectivul Serviciului112 este de a oferi populaţiei acces rapid şi uşor la  serviciile 

de urgenţă, asigurându-se: 

 Disponibilitatea unui număr de telefon scurt  - 112; 

 Accesarea SSU prin intermediul apelurilor la un singur număr de apel; 

 Preluarea fără întârziere a tuturor apelurilor efectuate la 112; 

 Procesarea apelurilor de urgenţă ale cetăţenilor; 

 Localizarea exactă a incidentului;  

 Identificarea serviciului de urgenţă potrivit evenimentului raportat; 

 Transferarea apelului către SSU. 

 

Rolul Serviciului 112: 

 Serviciu non-stop (24/7) de preluare a apelurilor de urgenţă; 

 Stabilirea necesităţilor de ajutor în caz de urgenţă, cu participarea 

cetăţenilor; 

 Determinarea SSU cu rol coordonator în intervenţie şi a celor cu rol 

participativ; 

 Transmiterea informaţiilor achiziţionate SSU în drept să acţioneze de 

urgenţă în cazul evenimentului, conform competenței. 
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CAPITOLUL I 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

ANGAJAȚILOR DIRECȚIEI PRELUAREA APELURILOR DE URGENȚĂ 

 

Direcția Preluarea Apelurilor de Urgență este constituită din: 

 Șef  Direcție; 

 4 Șefi de schimb; 

 19 operatori la telecomunicații. 

 

Sarcinile de bază ale Direcției: 

 

 preluarea, înregistrarea automată şi procesarea apelurilor de urgenţă 

comunicate prin telefon, prin alte mijloace de comunicaţii electronice 

(inclusiv fax, SMS, MMS etc.) ori prin alte mijloace speciale; 

 verificarea veridicităţii informaţiei recepţionate, în limita competenţei şi a 

resurselor disponibile; 

 recepţionarea apelurilor de urgenţă în limbile vorbite pe teritoriul Republicii 

Moldova, precum şi de circulaţie internaţională, conform nomenclatorului 

aprobat prin hotărîre de Guvern; 

 localizarea geografică a apelurilor primite pe baza informaţiei de localizare 

primară parvenite de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, 

analiza şi procesarea apelurilor, transmiterea, în timpul stabilit de 

Regulamentul de interacţiune dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate 
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de urgenţă, a apelurilor şi a datelor asociate către dispeceratele serviciilor 

specializate de urgenţă relevante; 

 furnizarea către serviciile specializate de urgenţă a informaţiei procesate 

referitor la situaţia de urgenţă pentru asigurarea unei intervenţii rapide şi 

efective; 

 recepţionarea şi stocarea în arhiva Sistemului informaţional automatizat al 

Serviciului 112 (pentru o perioadă de 10 ani) a datelor şi informaţiilor privind 

evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor. 

 

  Șeful Direcției gestionează activitatea Direcției și soluționează problemele de 

activitate a subdiviziunii. 

 

  Şeful de schimb coordonează procesul de management a apelurilor de 

urgență 112 în cadrul Direcției. 

 

Responsabilitățile principale ale Șefului de schimb sunt: 

- respectarea sarcinilor de bază a Direcției; 

- asigurarea că operatorii din schimb înțeleg importanța și semnificația acestor 

sarcini; 

- luarea măsurilor corespunzătoare pentru atingerea acestor sarcini; 

- stabilirea sarcinilor cu fiecare dintre operatori; 

- indentificarea nevoilor de instruiri; 

- asigurarea că numărul operatorilor în schimb este în concordanță cu nivelul 

de asigurare a Serviciului 112; 

- asigurarea că fiecare operator cunoaște cerințele de calitate; 

- asigurarea respectării procedurilor de operare aprobate și preocuparea 

permanentă de a le îmbunătăți pentru a putea crește constant eficiența 

Direcției;  

- acordarea de asistență operatorilor în soluționarea tuturor situațiilor; 

- buna cooperare și colaborare cu operatorii Dispeceratelor de urgență ale SSU 

în intervenții. 

 

 Operatorul  este singurul punct de contact al cetăţeanului cu Serviciul 112. Prin 

urmare, fiecare apel  al cetăţeanului la 112 trebuie preluat cu maximă grijă şi 

precizie. 

 

Responsabilităţile principale ale operatorului sunt: 
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- preluarea apelurilor de urgenţă primite în conformitate cu  procedurile de 

lucru definite în manualul de operare şi în Regulamentul de interacțiune 

convenite cu SSU; 

- obţinerea tuturor informaţiilor necesare de la cetăţean în vederea identificării 

naturii urgenţei şi a procesării corespunzătoare a apelului; 

- completarea tuturor informaţiilor conform formatului fişelor de caz;  

- transferul informaţiilor achiziţionate şi a apelului  cetăţeanului către 

dispeceratul de urgenţă cel mai potrivit să acţioneze în cazul de urgenţă 

respectiv; 

- dacă este necesară intervenţia mai multor SSU, iniţierea unei conferinţe cu 

dispeceratele de urgenţă ale SSU corespunzătoare şi transferul informaţiilor 

achiziţionate şi a apelului  cetăţeanului către dispeceratul  de urgenţă 

coordonator; 

- procesarea şi transmiterea informaţiei primite de la apelant exact în forma în 

care i-a fost comunicată şi identificarea clară a sursei acesteia (transmiţător); 

- să nu facă niciodată presupuneri asupra incidentelor raportate de cetăţeni. 

Atunci când transmite informaţii, trebuie să fie atent să nu înfrumuseţeze 

faptele cu propriile presupuneri sau interpretări ale situaţiei. Dacă are motive 

să creadă că situaţia este alta decât cea care i-a fost prezentată, acest lucru ar 

trebui transmis mai departe, subliniindu-se însă că e vorba de o părere 

personală, nu de un fapt. 

- este imperativ ca pe liniile rezervate pentru Serviciul de urgenţă 112 să nu fie 

procesate decât apeluri de urgenţă. Apelurile non-urgente încetinesc ritmul de 

preluare a apelurilor de urgenţă legitimeInformarea şefului de tură asupra 

tuturor evenimentelor importante; 

- informarea şefului de tură asupra oricărei defecţiuni a echipamentului; 

- este obligaţia fiecărui operator să depună mărturie în instanţă dacă i se cere 

acest lucru. 

CAPITOLUL II 

REGULI GENERALE DE CONDUITĂ 

 

2.1 Etica 

Toţi angajaţii Direcției trebuie să respecte principiile fundamentale de etică, 

normele obligatorii de conduită profesională şi disciplina  de serviciu.  

Principiile ce ghidează conduita operatorului sunt următoarele:  



MANUAL DE OPERARE 
 

 

MANUAL DE OPERARE 
VERSIUNEA  DATA : MODIFICAT:  

 
PAGE :  

  

a) legalitate – în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, operatorul este obligat să 

respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare; 

b) profesionalism – operatorul trebuie să-şi exercite atribuţiile de serviciu cu 

responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine, asigurate de 

o bună pregătire a angajaţilor Direcției; 

c) calitatea serviciilor – operatorul trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile la cele 

mai înalte standarde de performanţă, să asigure realizarea eficientă a funcţiilor sale 

de bază; 

d) integritate – operatorul îşi exercită funcţia în mod onest, corect şi 

conştiincios; 

e) loialitate – operatorul dă dovadă de devotament faţă de instituţia unde 

activează şi valorile promovate de aceasta, faţă de obiectivele, funcţiile şi misiunile 

ei, de onestitate în relaţiile interpersonale; 

f) confidenţialitate – operatorul este obligat să nu divulge informaţiile pe care 

le deţine în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu; 

g) independenţă -  operatorul îşi îndeplineşte atribuţiile şi împuternicirile 

potrivit competenţelor, stabilite în cadrul Serviciului 112, fără imixiunea ilegală a 

altor operatori, persoane sau autorităţi; 

h) imparţialitate – operatorul este obligat să ia decizii în mod nediscriminatoriu 

şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri de persoane în funcţie 

de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 

avere sau origine socială, postul deţinut, prioritar fiind interesul public. 

 

2.2 Planificarea serviciilor 

Personalul Direcţiei trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin 

Ordinul Directorului Serviciului 112 și planificarea lunară (graficul) al serviciului 

de schimb.  

Planificarea lunară al serviciului de schimb este întocmită de şeful Direcției, 

până la începutul ultimei decade a lunii în curs pentru luna următoare. Aceasta va fi 

prezentată șefului Serviciului Resurse Umane spre coordonare, spre aprobare 

Directorului Serviciului 112, şi va fi adusă la cunoştinţa personalului înainte de a -

şi produce efectul. În situaţii deosebite schimburile de serviciu pot fi suplimentate 

cu angajații aflați în timpul liber. 

  

2.3 Prezentarea la program 

Personalul Direcţiei trebuie să se prezinte la timp la program.  
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Luarea în primire al serviciului de schimb se efectuează de către şeful de 

schimb pe baza Registrului de predare-primire a serviciului de schimb.  

După preluarea schimbului, acesta va informa operatorii din schimbul său cu 

privire la eventualele noi evenimente, ordine sau proceduri de lucru. Toți operatorii 

au obligaţia să  participe la această procedură de informare. 

Operatorii vor avea la locul de muncă doar acele materiale care sunt necesare 

pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemului şi asigurare al Serviciului 

112. 

 

2.4 Începerea schimbului 

La intrarea în schimb, operatorul va: 

 

 înlocui operatorul din schimbul anterior 

 verifica toate echipamentele pe care va lucra (staţie de lucru, telefon, 

etc.); 

 raporta şefului de schimb despre orice defecţiune constatată la 

echipamente; 

 lua la cunostinţă despre noile evenimente, ordine sau proceduri de lucru 

transmise de către şeful de schimb. 

 

2.5 Încheierea schimbului 

La ieşirea din schimb, operatorul va: 

 

 transmite orice informaţie care trebuie cunoscută de operatorul care intră 

în schimb, referitoare la funcţionarea echipamentelor şi a aplicaţiei; 

 lăsa staţia de lucru şi celelalte echipamente de la locul său de muncă în 

condiţii adecvate de operare; 

 pune la loc toate materialele şi echipamentele de care s-a folosit în procesul 

muncii în schimbul său. 

 

2.6 Pauze  

Fiecărui operator i se vor acorda 2 pauze de lucru a câte 15 minute la fiecare 

două ore şi o pauză de masă de 30 de minute. Pauzele se vor lua la solicitarea 

operatorului numai după obţinerea acordului şefului de schimb şi îndeplinirea 

procedurii de blocare listă apeluri şi staţie de lucru. În situaţia apariţiei unor vârfuri 

de trafic, durata pauzelor de lucru se poate micşora.  
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Pe timpul unei pauze nu este permisă părăsirea clădirii fără autorizarea şefului 

de schimb. 

 

2.7 Fumatul 

În incinta clădirii Direcției, cu excepţia locurilor special amenajate, nu se 

permite fumatul sau folosirea oricăror alte produse pe bază de tutun. Operatorilor nu 

li se va permite să-şi părăsească locul de muncă pentru o “pauză pentru fumat”.  

 

2.8 Consumul de substanţe nepermise 

Noţiunile “substanţă sau substanţe nepermise” desemnează, fără a se limita 

numai la acestea, următoarele: 

 

 medicamente legale, folosite ilegal sau fără prescripţia medicului; 

 substanţe periculoase ilegale; 

 băuturi alcoolice; 

 orice altă substanţă care afectează performanţele profesionale sau care-i face 

pe angajaţi nepotriviţi pentru munca într-un serviciu de urgenţă.   

 

Angajaţii nu au voie să aducă sau să păstreze, în incinta Direcției, nici o astfel 

de substanţă nepermisă. 

Angajaţii nu au voie să se afle sub influenţa unei astfel de substanţe în timpul 

programului. 

Dacă un angajat este suspectat de consumul de substanţe nepermise, acest 

lucru va fi imediat raportat şefului ierarhic.  

În cazul în care un angajat se prezintă la program sub influenţa acestor 

substanţe nu va fi acceptat la serviciu, iar şeful ierarhic va fi informat imediat. 

 

2.9 Consumul de alimente şi băuturi la locul de muncă 

Alimentele şi băuturile trebuie consumate doar în încăperile destinate pentru 

pauze. Nu este permis nici un aliment sau băutură în sala pentru operatori. 

 

2.10 Apeluri telefonice în interes personal 

Apelurile personale nu trebuie să interfereze cu activităţile operatorilor şi sunt 

interzise pe perioada schimbului. Operatorii pot primi sau efectua astfel de apeluri 

doar pe perioada pauzelor şi în zonele special destinate pauzelor. Apelurile personale 

efectuate trebuie să fie scurte. Orice excepţie se poate face numai cu aprobarea 

şefului de schimb. 
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 În sala de operatori nu este permis accesul cu telefoane mobile. 

 

2.11 Regimul vizitatorilor 

În sala de operatori este interzis accesul vizitatorilor fără o aprobare 

prealabilă. 

Angajaţii Serviciului 112 (care nu sunt angajaţi ai Direcţiei) vor avea nevoie 

de aprobarea Directorului sau a Vicedirectorului Serviciului 112. 

 

2.12 Uniforme 

Uniforma de lucru al operatorilor va fi stabilită la propunerea şefului  

Direcţiei, cu aprobarea conducerii Serviciului 112 şi va fi purtată în timpul 

serviciului.  

 

2.13 Securitate 

Fiecare angajat va respecta procedurile de acces în spaţiile specifice Direcţiei 

şi va purta însemnele stabilite pentru operatori al Serviciului 112.  

 

2.14 Controlul calităţii 

Fiecărui operator i se vor face, de către şeful de schimb şi şefii ierarhici, 

controale de calitate, în vederea monitorizării performanţelor activităţii şi a 

identificării necesităţilor de pregătire ale acestora.  

 

Aceste controale vor viza: 

 

Calitatea în preluarea apelurilor: 

 Politeţea 

 Interesul acordat 

 Exactitatea 

 

Eficienţa: 

 Cunoaşterea tuturor procedurilor necesare postului 

 Managementul comunicării 

 

Controalele de calitate vor fi efectuate şi analizate rezultatele cu angajaţii în 

scopul pregătirii acestora.  

Există 3 tipuri de controale: inspecţie, observare, ascultare/ monitorizare: 
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 Inspecţia: șeful de schimb efectuează un control după eveniment 

(folosind documentele, rapoartele sau înregistrările anterioare);   

 Observarea: şeful de schimb monitorizează operatorul în ceea ce 

priveşte modul în care acesta îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu; 

 Ascultarea/monitorizarea: şeful de schimb este atent la operator în 

timp ce acesta preia un apel; 

 

Lunar, şeful de schimb va prezenta şefului Direcției concluziile rezultate în 

urma desfăşurării acestor controale. 

 

Semestrial şeful Direcției va face o evaluare a performanţelor profesionale a 

șefilor de schimb și a operatorilor, în conformitate cu Regulamentul de evaluare a 

performanţelor profesionale. 

 

2.15 Cereri, sesizări sau reclamaţii din partea cetăţenilor 

În general acestea vor veni pe liniile de urgenţă 112, dar pot fi primite şi ca 

scrisori, fax-uri sau e-mail.  

 

De câte ori un operator primeşte o astfel de solicitare din partea cetăţenilor, 

aceasta va informa apelantul de faptul că acest apel va fi transferat şefului de schimb. 

Înainte ca şeful de schimb să înceapă convorbirea cu apelantul, operatorul va 

informa  şeful de schimb că pe linie se află o persoană care doreşte să facă o cerere, 

sesizare sau reclamaţie. Apoi transferă apelul şi eliberează linia de comunicaţie.  

 

Şeful de schimb care primeşte o cerere, sesizare sau reclamaţie din partea 

cetăţenilor trebuie: 

 

 să ceară motivele solicitării; 

 să informeze cetăţeanul despre faptul că cererea, sesizarea sau 

reclamaţia sa va fi tratată cu seriozitate şi că vor fi luate măsuri pentru 

soluţionare; 

 să  completeze Formularul pentru cerere, sesizare  sau  reclamaţie; 

 să înmâneze acest formular şefului Direcției;  

 să conducă o anchetă pentru a stabili faptele, dacă acestea s-au petrecut 

în timpul serviciului acesteia; 

 să adune toate informaţiile relevante; 
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 să întocmească un raport detaliat către şeful Direcției, incluzând şi 

recomandările sale.  

Dacă cetăţeanul în cauză doreşte să prezinte cererea, sesizarea sau reclamaţia  

altor persoane decât şefa de schimb, acesta va fi îndrumat către Serviciul Relații cu 

Publicu comunicându-i-se: 

 

 Adresa –  

 Fax – 

 Adresa e-mail  –  

 

2.16 Comportamentul faţă de cetăţeni 

 Toţi angajaţii Direcției trebuie să se comporte cu profesionalism la locul de 

muncă. Ei trebuie să fie amabili şi eficienţi în relaţiile cu cetăţenii. Trebuie să-şi 

desfăşoare activitatea în linişte, evitând folosirea unui limbaj dur, violent, profanator 

sau jignitor şi întotdeauna să-şi controleze conduita în ciuda provocărilor. Dacă li se 

cere, trebuie să-şi decline identitatea prezentâdu-şi într-un mod elegant, numărul de 

operator.  Trebuie să răspundă solicitărilor publicului rapid şi cu precizie. Angajaţii 

nu trebuie să accepte să fie insultaţi. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie adus la 

cunoştinţa şefei de schimb. 

 

Cetăţenii furioşi sau nepoliticoşi trebuie să fie trataţi într-o manieră 

politicoasă, dar fermă. Operatoarea nu se va angaja în nici o discuţie contradictorie 

cu cetăţeanul respectiv şi nici nu va avea acelaşi comportament ca acesta. Dacă 

cetăţeanul continuă să se comporte în acest fel, atunci apelul trebuie preluat de şefa 

de schimb. 

2.17 Mediu de lucru 

Politica Serviciului 112 este de a se asigura  că fiecare angajat îşi poate 

desfăşura activitatea fără a fi hărţuit sau intimidat. Hărţuirea sau intimidarea 

angajaţilor nu vor fi tolerate şi vor implica luarea de măsuri disciplinare, inclusiv 

eliberarea din funcţie. 
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CAPITOLUL III 

PROCESUL DE PRELUARE A APELURILOR 

 

3.1 Responsabilităţile operatorului 112: 

Principalele responsabilităţi ale operatorilor 112 sunt: 

- să preia apelurile primite; 

- să obţină toate informaţiile necesare de la apelant pentru  a stabili dacă este o 

urgenţă, tipul acesteia, locaţia şi implicarea SSU cu responsabilităţi în 

soluţionarea urgenţei identificate;  

- să transmită informaţiile cu exactitate către SSU, în forma în care le-a primit 

şi să precizeze exact sursa acestora. Să evite transmiterea de informaţii greşite; 

- să nu facă presupuneri. Când transmit informaţiile mai departe, trebuie să fie 

atenţi să nu denatureze faptele făcând presupuneri sau interpretări ale situaţiei. 

Dacă există motive care susţin suspiciunea că situaţia este altfel decât i s-a 

prezentat, acest lucru trebuie specificat, trebuie să rezulte cu claritate faptul 

că este o opinie personală şi nu un fapt dovedit; 

- să transfere informaţiile şi apelul către SSU potrivite; 

- dacă este necesară intervenţia mai multor servicii de urgenţă, să iniţieze o 

conferinţă cu serviciile responsabile de soluţionarea urgenţei şi să transfere 

apelul către  SSU având responsabilitatea de coordonator; 

- să proceseze doar apelurile de urgenţă proprii sistemului 112, identificate prin 

indexul de caz. Apelurile fără caracter de urgenţă, încetinind ritmul de 

preluare a apelurilor de urgenţă, trebuie eliminate. Dacă nu este vorba de un 

apel de urgenţă, operatorul trebuie să explice apelantului că a apelat o linie de 

urgenţă şi că trebuie eliberată cât mai repede. La aprecierea operatorului, 

informaţia cerută poate fi transmisă numai în condiţiile în care nu sunt apeluri 

în coada de aşteptare; 

- să informeze șeful de schimb despre toate evenimentele importante; 

- să informeze șeful de schimb în legătură cu orice defect al echipamentului; 

- să efectueze toate sarcinile prevăzute în Manual; 

- să depună mărturie în instanţă, dacă i se solicită, aceasta fiind o obligaţie 

cetăţenească. 
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3.2 Diagrama procesului de preluare a apelurilor 

 

Următoarea diagramă prezintă procesul de preluare a apelurilor şi limitele de 

responsabilitate ale operatorilor.  

Aceste limite sunt părţi ale actelor normative (regulamente, reglementări 

tehnice etc.) şi acorduri interinstituționale privind interacţiunea Serviciului 112 cu 

SSU. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



MANUAL DE OPERARE 
 

 

MANUAL DE OPERARE 
VERSIUNEA  DATA : MODIFICAT:  

 
PAGE :  

  

CAPITOLUL IV 

 

DESCRIEREA PROCESULUI DE PRELUARE A APELURILOR 

 

4.1 Preluarea apelurilor 

Operatorul este responsabil de preluarea tuturor apelurilor şi obţinerea tuturor 

informaţiilor relevante de la apelant.  

 

4.2 Formula de întâmpinare 

 Pe toate liniile 112 se va răspunde cu formula:” 112, ce urgenţă aveţi?” 

Operatorii vor prelua apelurile în ordinea primirii acestora şi le vor încheia 

înainte de a prelua un nou apel. 

 

În mod excepţional, în cazul în care operatorul a preluat un apel care nu are 

caracter de urgenţă şi care necesită timp de soluţionare, de exemplu, un client solicită 

multe informaţii şi între timp este primit un alt apel, atunci apelul non-urgent este 

pus în aşteptare, pentru a putea fi preluat celălalt apel. 

 

4.3 Interviu – localizare eveniment 

Interviul are ca scop colectarea datelor despre apelant, victimă/e dacă există 

şi localizarea cât mai exactă a evenimentului. 

Dacă din interviu şi analiza informaţiilor afişate de sistem există suspiciuni că 

acestea nu sunt complete sau corecte, operatorul le va actualiza prin interviul cu 

apelantul.  

Dacă informaţiile nu sunt disponibile în sistem, operatorul le va completa prin 

continuarea interviului cu apelantul. 

 În orice situaţie operatorul va confirma următoarele informaţii: 

 

 Locaţia incidentului – totdeauna se va  specifica locaţia. Se va ține cont  

că adresa apelantului poate fi diferită de cea a incidentului. Niciodată nu 

se va face presupuneri în ceea ce priveşte locaţia 

 Numărul de apelare 

 Numele apelantului şi denumirea firmei dacă este cazul 

Niciodată nu se va baza pe datele afişate de sistem pentru a determina locaţia 

apelantului. Se va întreba fiecare apelant ce adresă are. Baza de date 112 cu adresele 

apelanţilor poate conţine informaţii greşite sau ambigue. Trebuie să fie verificată 
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locaţia apelanţilor la 112 pentru a elimina posibilitatea utilizării unei locaţii 

incorecte. 

În scopul facilitării intervenţiei în caz de urgenţă, este vital de a obţine locaţia 

precisă unde s-a desfăşurat sau se desfăşoară incidentul, prin interviul apelantului 

pentru a afla: 

 

 Care este strada exactă sau intersecţia incidentului 

 S-a petrecut într-o zonă sau la o adresă anumită  

 Delimitarea mai precisă a zonei 

 Delimitarea locului incidentului (în interiorul, în afara, lângă zona sau 

adresa menţionate) 

 Precizarea unor puncte de reper semnificative din zona sau de la adresa 

incidentului (în apropierea cărei firme sau clădiri, pe trotuar, în stradă, în 

pragul uşii, etc.) 

 

Se va solicita confirmarea adresei persoanei prin întrebarea „Locuiţi pe Strada 

xxxx cu nr.yyyy?  În cazul în care o persoană se mută, dar păstrează acelaşi număr 

de telefon, este posibil ca baza de date a companiei de telefoane să nu fi fost 

actualizată, iar monitorul să afişeze adresa anterioară. Realocarea numerelor poate 

de asemenea crea confuzie între adresa afişată şi adresa efectivă. 

 

În toate cazurile, se va repeta adresa apelantului pentru a fi verificată. „Locuiţi 

în Strada xxxx, nr. xxx, la apartamentul nr....?” şi „Persoanele care se bat se află în 

casa galbenă de pe colţ?” 

 

Capacitatea angajaţilor SSU  de a se deplasa direct la locaţia unde are loc 

incidentul este decisivă pentru acţiunea de salvare de vieţi omeneşti şi de protejare 

a proprietăţii. Este necesară determinarea cât mai exactă a locaţiei, cât mai precis 

posibil. 

 

Este exlus de a face presupuneri că incidentul a mai fost raportat anterior – se 

va completa o fişă cu informaţii complete. Chiar dacă incidentul a fost raportat, se 

va discuta cu singurul martor care îi poate identifica pe cei implicaţi. Prin urmare,  

se va obţine numele apelantului, adresa şi numărul de telefon pentru fiecare apel pe 

care-l procesaţi. 
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Este interzisă condiţionarea preluării unei urgenţe de cunoaşterea de 

către apelant a numărului de telefon de la care apelează Serviciul de urgenţă 

112.  

Numai dacă pe timpul interviului se constată  lipsa de seriozitate a apelului, 

acesta trebuie deconectat şi se rejecteaza foaia de caz corespunzător categoriei de 

clasificare a acelui apel. 

 

4.4 Apeluri involuntare 

Când apelantul va auzi „112,  Ce urgenţă aveţi?”, dacă a format numărul din 

greşeală, atunci va închide sau va preciza că e vorba de o greşeală. În ambele cazuri, 

apelul va fi deconectat. 

Dacă apelantul închide şi informaţiile din Sistemul de recepţionare şi 

prelucrare a apelurilor sunt disponibile, operatorul va încerca să contacteze apelantul 

pe baza acestor informaţii, pentru a pune întrebări despre urgenţă. 

  

4.5 Apeluri fără caracter de urgenţă 

Dacă apelul  adresat Serviciului 112 nu are caracter de urgenţă, operatorul va 

informa apelantul că a sunat pe o linie de urgenţă şi îi va furniza un număr pentru 

apeluri non-urgente (spre exemplu numărul de telefon al unei companii de servicii 

publice – apă- canal, furnizorii de  gaze,  furnizorii de energie electrică, informaţii, 

telefoane).  

Este obligatoriu ca doar apelurile de urgenţă legitime să fie procesate de 

Sistemul 112, deoarece: 

 

 Reţeaua de telefonie 112 are un număr limitat de linii dedicate de trunchi; 

 Ocuparea acestor linii cu apeluri non-urgente poate duce la blocarea apelurilor 

de urgenţă „reale”, iar apelurile sunt preluate de către Direcție,  numai în 

ordinea în care au fost recepţionate; 

 Apelurile non-urgente primite în Sistemul 112 vor încetini viteza de răspuns 

la apelurile de urgenţă. 

  

4.6 Selectarea tipului de urgenţă 

 Un apel de urgenţă are acest caracter dacă necesită intervenţia imediată a SSU  

pentru a salva viaţa, pentru siguranţa cetăţeanului şi a proprietăţii sau pentru a proteja 

mediul. 

Dacă apelul este unul de urgenţă, operatorul va identifica pe baza indexului 

de caz tipul urgenţei şi SSU pentru a interveni. 
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Niciodată nu se va întreba apelantul dacă are nevoie de ambulanţă, poliţie sau 

pompieri, această decizie este în responsabilitatea operatorului aşa cum este în 

responsabilitatea dispecerului decizia de a aloca resursele de intervenţie la urgenţa 

raportată. 

 După ce ascultă felul în care apelantul descrie evenimentul, operatorul va 

redacta în fişa de caz corespunzătoare o scurtă descriere a celor prezentate.  

Important pentru intervenţie este  „ce s-a întâmplat” şi nu „cum s-a 

întâmplat”. 

Toate informaţiile rezultate din interviul apelantului care s-ar putea aplica 

urgenţei raportate, se vor înscrie în câmpurile corespunzătoare ale fişei de caz. 

 

 Nume, prenume apelant 

 Număr de telefon 

 Nume, prenume solicitant ajutor de urgenţă 

 Adresa incidentului (strada, număr, bloc, scara, etaj, apt, interfon) 

 Puncte de reper semnificative, pentru îndrumarea accesului 

 Vârsta  

 Sexul 

 Orice alte informaţii relevante  

 

4.7 Transferul apelului 

Operatorul va transfera apelul către SSU corespunzător să răspundă urgenţei 

raportată. Va furniza toate informaţiile necesare şi va continua să proceseze apelul 

până când serviciul respectiv a preluat responsabilitatea apelului. 

 Se va asigura că apelantul a înţeles faptul că va fi preluat de un alt 

dispecer care se va ocupa de soluţionarea cazului său. 

 Atunci când în activitatea de urgenţă responsabilitatea pentru soluţionarea 

evenimentului raportat aparţine mai multor SSU, se va iniţia un apel conferinţă cu 

acestea, apelul fiind transferat cu prioritate SSU cu rol de coordonator iniţial al 

conferinţei, stabilit prin indexul de caz. Responsabilitatea coordonării conferinţei 

revine, pe rând, fiecărui SSU  care intră în convorbire cu apelantul. 

Dacă operatorul 112  selectează în mod greşit competenţa unui SSU, fiind  

sesizată de către aceasta la încercarea de transfer a urgenţei, va prelua cazul spre o 

nouă procesare. 
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4.8 Calitatea vocii operatorului 

 Se va vorbi rar şi clar la telefon şi la un volum adecvat. Vocea operatorului 

trebuie să reflecte autoritate şi înţelegere, însoţită de siguranţa cu privire la ceea ce 

se va spune apelantului. Se va utiliza un limbaj comun de zi cu zi cu publicul; se va 

evita folosirea termenilor juridici sau un jargon specific SSU.  

 

4.9 Eticheta  

 Se va discuta cu apelanţii pe un  ton politicos şi prietenesc. Nu se va accepta 

abuzurile verbale din partea apelanţilor, dar nici operatorilor nu le este permis 

folosirea acestora la adresa lor. Chiar şi în aceste situaţii apelantul are dreptul să 

primească ajutorul solicitat.  

Se va transfera apelul către SSU potrivit şi nu se va recurge la  ceartă. Dacă 

apelantul nu are de raportat o urgenţă, dar insistă să continue discuţia cu dvs, atunci 

i se va comunica că preluați apeluri de urgenţă. 

În procesul de comunicare cu apelantul se va folosi numele  acestuia, mai ales 

dacă trebuie să-l  puneţi în aşteptare. Acest lucru va da apelantului impresia că nu 

este abandonat. 

Este necesar de menținut întotdeauna o atitudine profesională  când se  preiau  

apeluri, chiar dacă situaţia este hilară, niciodată situaţia acestuia  nu va fi tratată cu 

lejeritate. Nu se vor face glume şi nu se va povesti istorioare amuzante pentru a 

explica ceva, este posibil ca apelantul să nu înţeleagă. Nu se vor face remarci 

deplasate cu privire la rasă, clasă socială sau grup de persoane. Serviciile de urgenţă 

furnizează servicii oricărei persoane care are într-adevăr nevoie de ele, fără a ţine 

cont de alţi factori. 

 Apelantului i se vor pune întrebări, pentru a-l ajuta să explice cât mai exact 

situația, pentru a determina tipul de infracțiune. De exemplu, dacă un apelant va 

spune că a fost „jefuit”operatorul va întreba:   

 

 „Spuneţi-mi exact ce s-a întâmplat.” 

 „A pătruns cineva în casa dumneavoastră cât timp aţi fost plecat?” 

 „Putem trimite un angajat al poliţiei să facă un raport asupra situaţiei. Care 

este adresa dumneavoastră?” 

 

La solicitarea apelantului, operatorul se va identifica folosind formula: 

 

 „Sunt operator (cheie operator) al Serviciului  112 ”.  



MANUAL DE OPERARE 
 

 

MANUAL DE OPERARE 
VERSIUNEA  DATA : MODIFICAT:  

 
PAGE :  

  

 Mulţi apelanţi cu limbaj jignitor încearcă să-l pună pe operator în încurcătură  

cerându-i să le spună numărul (cheia) de operator. Dacă operatorul refuză, atunci 

apelantul profită de poziţia defensivă a operatorului şi poate face alte plângeri. Cea 

mai uşoară cale de a rezolva situaţia cu aceşti apelanţi este de a le furniza imediat 

informaţiile legate de identitatea dumneavoastră ca operator şi de a le face legătura 

cu șeful de schimb pentru a rezolva plângerea. 

Dacă apelantul este supărat, isteric, ostil sau furios, se vor folosi formule: 

„Înţeleg că sunteţi furios (supărat, etc.), dar trebuie să vă pun câteva întrebări pentru 

a putea trimite o unitate de intervenţie care să vă vină în ajutor.” „Care este adresa 

dumneavoastră?”   Acest lucru va determina necesitatea de informaţii certe pentru a 

fi transmise la SSU potrivit. 

Dacă apelantul este abuziv şi este evidentă imposibilitatea de a discuta cu el, 

va fi rugat să aştepte. Apelul va fi transferat şefului de schimb. Dacă şeful de schimb 

nu este disponibil, apelul va fi transferat către alt operator. În majoritatea cazurilor, 

„a face echipă” cu un alt operator va rezolva conflictul iniţial. 

De cele mai multe ori, o scuză sinceră pentru o întârziere în trimiterea 

urgenţei, pentru o neînţelegere anterioară sau pentru acţiunile altui operator va fi de 

ajuns pentru apelant şi va readuce apelul în starea iniţială. Nu trebuie niciodată să 

fie evitată acceptarea unei erori. Se va cere scuze și se vor  furniza informaţiile 

corecte şi apoi se va acorda ajutorul necesar. 

 

 

4.10 Controlul Conversaţiei 

Este important să fie  menţinut controlul tuturor conversaţiilor telefonice, 

astfel încât să fie obţinute toate informaţiile necesare într-o perioadă cât mai scurtă 

de timp.  

Apelantul ştie de obicei ce s-a întâmplat dar nu şi cum să raporteze acest lucru 

operatorului Serviciului 112 . În acest caz se vor folosi formule,  astfel încât se vor 

obţine informaţii relevante. De exemplu: „Opriţi-vă puţin. Lăsaţi-mă să vă pun 

câteva întrebări,” sau „Liniştiţi-vă şi lăsaţi-mă să vă pun câteva întrebări.” Orice ar 

putea să le distragă atenţia pentru câteva momente, asigurându-i în acelaşi timp 

intenția operatorului de a ajuta și de a menţine controlul interviului. 

Tactica cea mai eficientă este de a pune întrebări scurte, care vizează 

informaţii specifice, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, unde se află, etc. 

Întrebările trebuie să evidenţieze informaţiile relevante şi trebuie menţinut un „flux” 

de informaţii neîntrerupt. Dacă se vor  face pauze prea mari se va pierde controlul 

conversaţiei şi va trebui să fie  restabilit. 
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4.11 Acurateţea informaţiilor 

Este vital pentru siguranţa fiecărei unităţi de răspuns aflată pe teren ca 

informația prezentată de către operator să fie cât mai exactă. Mai ales în cazurile în 

care sunt raportate infracţiuni sau suspecţi. Descrierea suspecţilor sau detaliile unui 

incident descrise în  fişa de caz pot fi folosite de către un angajat de poliţie aflat în 

teren pentru a reţine un suspect, a verifica un vehicul sau pentru a folosi forţa. 

 Consecinţele neglijenţei sau ale superficialităţii operatorului pot fi 

dezastruoase. 

La preluarea apelurilor, este esenţial de a asculta şi a  auzi tot ce se spune. 

Este nevoie de a asculta şi nota în acelaşi timp – iar amândouă activităţile trebuie să 

fie făcute bine.  

Nu se vor face presupuneri pornind de la declaraţiile apelantului. În scopul 

clarificării cazului se vor pune întrebări adăugătoare. 

 De exemplu, dacă un apelant spune că el a auzit doar câteva focuri de armă, 

nu se va presupune că acele sunete au fost neapărat focuri de armă. 

Apelantul nu va fi lăsat să folosească termeni generali ca „hărţuire”, 

„deranjare”, „vagabondaj”. Va fi întrebat: „Nu ştiu ce înţelegeţi prin hărţuire. Mai 

exact, ce a făcut el / ea?” Operatorul va defini acţiunea respectivă prin întrebări 

specifice.  

La înregistrarea informaţiei, se va folosi cât mai exact posibil cuvintele 

apelantului.  

 

4.12 Filtrarea informaţiilor 

Scopul operatorului care procesează apelurile de urgenţă este de a obţine 

informaţiile necesare pentru a identifica natura urgenţei şi a putea direcţiona 

apelantul la SSU competente să-i acorde ajutorul. Pentru a putea face acest lucru, 

operatorul pune o serie de întrebări prin care să obţină în cel mai scurt timp cele mai 

multe informaţii. 

Cetăţenii sună Serviciul 112 din mai multe motive – pentru a raporta 

infracţiuni, incendii, accidente, urgenţe medicale, pentru a cere consiliere juridică, 

pentru a cere instrucţiuni sau pentru a solicita servicii furnizate de alte servicii de 

urgenţă private sau din alt oraş. Operatorul trebuie să se concentreze pe identificarea 

situaţiilor de urgenţă şi pe tipul de urgenţă.  

El trebuie să se concentreze asupra: 

 Identificării caracterului de urgenţă  

 Identificării tipului de incident 
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 Confirmării locaţiei incidentului  

 

4.13 Informaţii importante 

Chiar dacă în general SSU sunt cele care pun întrebări detaliate, pe specificul 

activităţii acestora, vor apărea situaţii în care operatorul  trebuie să obţină mai multe 

informaţii. În aceste cazuri, cele ce urmează sunt foarte importante pentru a putea 

furniza SSU informaţii fiabile şi importante. 

Când o persoană telefonează Serviciul 112  pentru a raporta o urgenţă, acest 

lucru este prima verigă dintr-un întreg lanţ care în final poate duce, în cazul unei 

infracţiuni în desfăşurare, la trimiterea în închisoare a vinovatului. Primul apel poate 

fi de asemenea şi ultimul. Afirmaţiile persoanei şi conduita acesteia pot fi foarte 

importante pentru operatorul care răspunde la apel şi pentru un investigator care 

pledeaza în faţa instanţei. Operatorul trebuie să fie atent la fiecare cuvânt, la conduita 

apelantului şi la zgomotele din fundal, care pot furniza informaţii importante 

referitoare la ce se întâmplă. 

În multe cazuri apelantul nu ştie ce s-a întâmplat sau ce să facă. Ştie doar 

anumite fapte. În aceste cazuri depinde de operator să determine dacă raportează o 

infracţiune sau are nevoie de ajutor. 

 Apelantul nu se va lăsa să decidă dacă este necesară intervenţia ambulanţei, 

poliţiei sau a pompierilor – decizia este luată de operator bazându-se pe faptele 

descrise de către apelant. 

Operatorul va lua iniţiativa discuţiei de la bun început – nu va asculta pur şi 

simplu ce are persoana de spus. Va pune întrebări cu care va fi obţinute rapid cele 

mai importante informaţii. Se va repeta adresa, numărul de telefon sau alte informaţii 

cu privire la locaţie pentru a evita orice neînţelegere. 

Deşi nu este obligatoriu ca un apelant să se identifice pentru a putea obţine 

ajutorul poliţiei, în cazul infracţiunilor e nevoie de martori identificabili care să arate 

victima, locaţia şi / sau suspectul. Este important de știut cum se numesc şi unde se 

află. Se va cere numele apelantului.  

Operatorul va încerca să asigure persoana respectivă de faptul că nu va fi 

identificată în teren, dar nu-i va spune niciodată că nu va fi necesar să apară în faţa 

instanţei. Dacă raportează o infracţiune în plină desfăşurare, i se va cere să rămână 

unde se află pentru a putea fi contactaţi de către un angajat al poliţiei. 

 

Numerele de telefon sunt un instrument important pentru poliţie. Ele permit 

localizarea cetăţenilor în cazul în care angajaţii de poliţie nu pot găsi adresa, 

recontactarea lor pentru noi informaţii înaintea trimiterii echipei de intervenţie în 
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teren şi pot furniza informaţii preţioase investigatorilor în instrumentarea cazului 

respectiv.  

Întotdeauna se va încerca să fie obţinut  numărul de telefon la care apelantul 

poate fi găsit.  
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CAPITOLUL V 

PROCESAREA APELURILOR 

5.1 Procesarea apelurilor specifice 

 

Apelurile vor fi transferate numai către dispeceratele SSU conectate în sistem.  

În cele ce urmează sunt furnizate câteva exemple de apeluri tipice către SSU.  

 

5.2 Apeluri către Serviciul de Ambulanţă 

 

Lista următoare este o listă cu apelurile posibile către Ambulanţă:  

 

 Accidente auto cu victime 

 Violuri 

 Împuşcări sau înjunghieri 

 Sinucideri sau încercare de sinucidere 

 Înec 

 Urgenţe de natură strict medicală (ex: atac de cord, infarct, dificultăţi 

de respiraţie, sângerări, atac de apoplexie) 

 Oase rupte, fracturi etc. 

 Otrăviri sau supradoze 

 

5.3 Apeluri către Pompieri 

 

 Lista următoare este o listă cu apelurile posibile către Pompieri:  

 

 Incendierea de construcţii civile 

 Vehicule incendiate 

 Găsirea de materiale explozive 

 Incendierea păşunilor 

 Scurgeri de substanţe chimice/materiale periculoase 

 Fire electrice căzute la pământ 

 Scurgeri de gaze 

 Urgenţe aviatice 

 Prăbuşiri de clădiri, utilaje 

 Acţiuni de salvare  
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5.4 Apeluri către Poliţie 

 

 Lista următoare este o listă cu apelurile posibile către Poliţie:  

 

 Accidente rutiere cu victime 

 Ameninţare cu bombă 

 Copii abandonaţi 

 Jaf, spargere, furt  

 Deţinere de ostatici sau răpire 

 Agresiuni fizice 

 Tulburarea liniştii şi ordinii publice 

 Persoane dispărute 

 Omor sau descoperirea unui cadavru 

 Viol 

 

 

 Acestea nu sunt liste exhaustive şi se va utiliza  ca exemple pentru aceste tipuri 

de apeluri.  

Unele apeluri pot necesita un răspuns din partea mai multor SSU (de ex: 

accident auto cu victime, urgenţe aviatice, acţiuni de salvare, incendii, suicid, 

agresiuni fizice, etc.). Prin urmare, este important să se pună întrebările potrivite, 

astfel încât să fie identificate corect tipurile de evenimente pentru a putea implica 

toate SSU cu competenţă pe caz. Acestea vor fi mobilizate în mod unitar printr-un 

apel tip conferinţă, în care apelul va fi procesat cu întâietate de către serviciul stabilit 

prin indexul de caz ca fiind coordonator al conferinţei şi preluat apoi, în calitate de 

coordonator, de fiecare serviciu care solicită informaţii specifice de la apelant. Acest 

lucru ajută la câştigarea de minute preţioase pentru intervenţie. 

 

5.5 Apeluri Similare 

 

Când sunt mai multe apeluri care se referă la acelaşi incident, operatorul se va 

asigura că apelantul raportează acelaşi incident şi nu unul asemănător. O dată ce se 

va asigura că apelantul sună pentru acelaşi incident, care a fost deja raportat şi 

operatorul a obținut toate informaţiile suplimentare, se va informa apelantul că a fost 

deja trimisă o echipă de intervenţie şi se va încheia  convorbirea.  
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5.6 Apelurile întrerupte 

 

Acestea apar în situaţiile în care apelantul închide, este deconectat sau pur şi 

simplu a scăpat telefonul înainte de a furniza informaţiile de care are nevoie 

operatorul. Acest lucru se poate întâmpla pe fondul unor cauze medicale, a panicii 

sau a unui accident. Niciodată nu se vor face presupuneri că apelurile incomplete 

sunt farse sau că cineva a greşit numărul. Din informaţiile pe care reuşește să le ia 

operatorul, se va decide dacă există într-adevăr o situaţie urgentă. Dacă este aşa şi 

apelantul a reuşit să  numească locaţia, se va procesa apelul în mod normal. Dacă nu 

se cunoaște locația, dar se cunoaște numărul de telefon, se va iniția procedura de 

urmărire a apelului. Dacă apelantul închide, se va reapela  pentru a obţine mai multe 

informaţii. 

 

 În cazul apelurilor primite prin intermediari, de la apelanţi cărora li s-a cerut 

ajutorul  de către persoane aflate în situaţii de urgenţă, se va solicita numărul de 

telefon al acelei persoane şi se va lua legătura cu el. 

 

 În astfel de cazuri, se va procesa apelurile întrerupte după cum urmează: 

 

 Dacă nu este nimeni pe linie atunci când răspunde operatorul, iar numărul 

de telefon este afişat în aplicaţia 112, atunci  se va reapela 

 Dacă numărul de telefon nu este afişat, atunci nu se ia nici o măsură 

 Dacă apelantul închide în timp ce operatorul vorbește cu el, atunci se va 

reapela 

 Dacă nu răspunde nimeni, se va lua o hotărâre în funcţie de informaţiile pe 

care a reușit să le obțină operatorul 

 Dacă apelul se întrerupe în timpul conversației și s-a obținut: 

 

 Adresă –se va procesa apelul normal 

 Nici o adresă – se va începe operaţiunea de urmărire a 

apelului 

 

 Se va lua în calcul posibilitatea ca apelantul să fi fost întrerupt chiar de un 

incendiu apropiat sau din cauza unei probleme medicale care l-a determinat să sune 

pentru ajutor.  

 Niciodată nu se va presupune că apelul a fost  răuvoitor sau fals. 
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Operatorul va apela la numărul afișat de sistem, va vorbi cu persoana 

respectivă, de preferinţă un adult, pentru a determina dacă există o situaţie de 

urgenţă. Dacă numărul este ocupat, atunci  se va reapela în 10 secunde. Dacă 

numărul este încă ocupat şi nu se poate stabili nici un contact, atunci se va  transfera 

apelul la poliţie. 

 

5.7 Apeluri fără Voce 

 

Operatorul trebuie să fie foarte atent atunci când are de-a face cu apeluri fără 

voce sau cu apeluri cu „linia deschisă”. Această situaţie poate fi rezultatul unui 

număr de motive, inclusiv faptul că apelantului îi este teamă să vorbească din cauză 

că este un intrus în casă, din cauza unei boli sau a unei probleme medicale sau 

apelantul are deficienţe de vorbire sau nu poate vorbi. Pentru toate apelurile cu „linie 

deschisă”, se vor urma procedurile de mai jos:  

 

 Operatorul va spune „112, ce urgenţă aveţi?” cu voce tare, de două ori 

 Dacă nu primeşte nici un răspuns, atunci va spune „ Apăsaţi o tastă a 

telefonului sau faceţi un zgomot dacă mă auziţi” 

 

Dacă la nici una dintre aceste proceduri operatorul nu primeşte un răspuns, atunci 

apelul va fi transferat poliţiei. Se va ține linia deschisă pentru a auzi orice sunet care 

ar putea ajuta să se identifice natura urgenţei până când apelul va fi preluat de SSU 

potrivit. 

 

5.8 Apelanţi străini  

 

 Dacă un apelant pe o linie de urgenţă nu vorbeşte limba română sau o limbă 

pe care să o înţeleagă, apelul va fi transferat operatorului din cadrul Direcției care 

vorbeşte acea limbă.  

  

5.9 Apelanţi cronici 

 

 Fiecare apel către Serviciul 112 trebuie să fie filtrat cu atenţie, chiar şi cele 

venite de la persoane care sună frecvent fără să fie vorba de incidente care să necesite 

intervenţia la faţa locului. Apelanţii cronici pot avea sau chiar au solicitări întemeiate 

pentru soluţionarea unor urgenţe. Se va adresa întrebări  pentru a determina urgența, 

înainte de a încheia apelul. Dacă apelantul nu descrie o urgenţă, i se va aduce la 



MANUAL DE OPERARE 
 

 

MANUAL DE OPERARE 
VERSIUNEA  DATA : MODIFICAT:  

 
PAGE :  

  

cunoștință că „Nu este de competenţa Serviciului de Urgenţă 112” şi că operatorul 

are alte apeluri de preluat. 

 

5.10 Apeluri de la minori / vârstnici 

 

Se va acorda o atenţie deosebită apelurilor venite de la minori şi vârstnici. 

Aceştia pot părea iniţial nedumeriţi în legătură cu motivul apelului şi s-ar putea să 

nu fie prea coerenţi. Niciodată nu se vor face presupuneri că sunt farsori sau senili.  

Se vor pune întrebări specifice pentru a afla motivul pentru care aceştia au 

apelat Serviciul de urgenţă. 

La începutul conversației se va cere  numele copilului, adresa şi numărul de 

telefon. Se va spune pe nume când se va vorbi cu copiii. Se va întreba „Este mama 

sau tatăl tău prin preajmă?”, dar se va lua în considerație că s-ar putea să sune în 

legătură cu o problemă care-i implică şi pe părinţi şi să nu vrea să-i cheme la telefon. 

Dacă va fi necesar se va vorbi mai multe minute cu o persoană în vârstă pentru 

a obţine suficiente informaţii. Detalii precum unde stau (un azil, hotel, spital), dacă 

sunt singuri şi locaţia unde se află persoane cunoscute de apelant care ar putea bănui 

motivul pentru care sună. 

 Dacă va fi vreun dubiu privind starea de sănătate sau asupra situaţiei în care 

se află un astfel de apelant, se va transfera apelul  către serviciul de ambulanţă sau 

către poliţie și se va explica circumstanţele apelului. 

 

Modul în care înţeleg copii aspectele unei probleme 

Copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 11 ani nu sunt în stare să trateze mai multe 

aspecte ivite într-o situaţie simultan. Este posibil ca ei să-şi concentreze atenţia 

asupra unui aspect anume al problemei. De exemplu: Un apelant-copil spune că 

mama sa a suferit un accident. Este necesar să  aflaţi dacă aceasta e conştientă şi 

respiră, dar copilul  s-ar putea să fie preocupat exclusiv de sângele prezent. 

 

Un copil ar putea avea dificultăţi să se descurce simultan cu două activităţi. 

Pentru un copil ar putea părea imposibil să poarte o conversaţie telefonică şi în 

acelaşi timp să se pregătească pentru sosirea echipei de intervenţie. Indicaţiile 

transmise pas cu pas ar putea ajuta copilul să facă faţă, în acelaşi timp, mai multor 

aspecte ale unei situaţii. 

 

De exemplu, în situaţia de mai sus, mai mult ca sigur că acesta nu va fi în stare să 

urmeze indicaţiile „Descuie uşa, aprinde lumina de la intrare şi încuie câinele într-o 
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cameră astfel încât să nu stea în drumul echipei de la ambulanţă”. Aşadar, operatorul   

i-ar spune copilului „Descuie uşa şi vino înapoi la telefon”. Când copilul revine la 

telefon, operatorul ar trebui să verifice dacă copilul a făcut ce i s-a spus înainte să-i 

traseze următoarea sarcină. Apoi operatorul ar putea să-i dea următoarea sarcină: 

„Du câinele în dormitor şi închide uşa şi apoi întoarce-te la telefon”. Astfel este mai 

sigur că sarcinile vor fi duse la bun sfârşit, iar copilul mai mult ca sigur nu se va 

încurca. 

Copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 11 ani nu pot să grupeze informaţiile şi să 

le asimileze într-un mesaj. Dacă transmiteţi apelanţilor-copii informaţii fără să le 

împărţiţi în componente mai uşor de înţeles şi în mesaje diferite, ei nu vor reuşi să 

proceseze informaţiile. Copiii trebuie îndrumaţi pas cu pas, fiecare sarcină pe rând. 

Precum un lanţ care trebuie rupt în bucăţi individuale, aşa trebuie procedat pentru ca 

aceştia să înţeleagă şi să îndeplinească fiecare sarcină. 

 

Principii ce trebuie urmate în convorbirile cu apelanţii-copii 

În faţa unei situaţii de criză, copiii par adesea foarte calmi; aceasta datorită 

faptului că ei nu conştientizează gravitatea situaţiei. Reţineţi, nu trebuie să 

interpretaţi gravitatea cazului în funcţie de nivelul emoţional exprimat de apelant. 

În cazul apelanţilor-copii, operatorul trebuie să dea dovadă de răbdare. De 

multe ori obţinerea informaţiilor de la copii cere mai mult timp decât la adulţi. Se 

vor adresa întrebări  sau indicaţii de mai multe ori, în mai multe feluri, pentru ca un 

copil să înţeleagă şi să răspundă în mod corespunzător.  

 Operatorul  va vorbi calm, întrucât orice enervare va fi percepută de copil şi nu ar 

face decât să complice procesul. În plus, o voce calmă linişteşte copilul şi permite o 

comunicare mai bună. 

Ca şi în cazul apelanţilor-adulţi, este important ca operatorul să aibă un ton 

ferm. Deşi apelanţii-copii trebuie trataţi cu răbdare şi calm, se impune şi fermitate 

în darea oricărei indicaţii. Copiilor trebuie să li se spună într-o manieră clară şi 

directă ce trebuie să facă. De fapt operatorul îi indică copilului ce acţiuni să 

întreprindă. Esenţial este să se  facă într-o manieră care să nu îi inducă copilului frica 

 

Liniştirea apelanţilor-copii 

 

         Deşi este important ca toţi apelanţii să se simtă ajutaţi, este vital ca apelanţii-

copii să fie permanent liniştiţi pe durata apelului. O metodă în acest sens este folosirea 

numelui copilului în momentul adresării. La începutul convorbirii, se va afla numele 

copilului şi se va folosi frecvent. Este foarte liniştitor pentru copil şi-l face să simtă că 
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de partea cealaltă a firului se află un prieten. De asemenea, ar putea fi de ajutor să i se  

spună copilului prenumele operatorului pentru a se simţi mai confortabil. 

În afară de folosirea frecventă a numelui copilului în adresare, este foarte importantă 

liniştirea continuă a copilului prin folosirea unor afirmaţii pozitive.  

Afirmaţii precum „Ai făcut foarte bine că ai sunat după ajutor”, „Ajutorul e pe drum, 

faci o treabă bună”, ajută la calmarea unui copil aflat în panică. 

 O altă metodă de liniştire este recunoaşterea oricărei temeri sau a oricăror 

sentimente pe care le-ar putea manifesta copilul. Acesta poate fi speriat, nervos sau 

panicat. Se iau în calcul aceste sentimente prin afirmaţii precum „ Este OK să fii 

speriat” sau „Ştiu că eşti îngrijorat” se va da copilului impresia că se înţelege situaţia. 

Acestui tip de fraze le pot urma comentarii pozitive, precum „ Ştiu că eşti speriat, dar 

ştiu că îmi vei putea da informaţiile de care am nevoie să te ajut”. 

 

Metode de adresare a întrebărilor 

În relaţiile cu apelanţii-copii, este important de reținut că vocabularul şi 

cunoştinţele acestora variază în funcţie de vârstă. Folosirea cuvintelor pe care copilul 

nu le-ar înţelege ar putea doar să complice lucrurile. Se va întreba copilul dacă victima 

este conştientă sau unde este intrusul va duce mai mult ca sigur la o stare de confuzie 

a copilului şi un răspuns incorect. Operatorul se va exprima în termeni pe care i-ar 

putea înţelege copilul. „Oamenii din casă sunt oameni buni sau oameni răi”? „Ce face 

persoana”? „Poate vorbi? - va dura mai mult timp până se va afla informaţiile, dar 

acestea vor fi de o mult mai mare acurateţe. 

Se vor adresa întrebări simple și directe copilului, deoarece  ei nu pot face 

inferenţe sau înţelege subtilităţi de limbaj.  

 

Etape în preluarea unui apel de la un apelant-copil 

 

Procesarea unui apel de la un apelant-copil trebuie făcută în aceeaşi ordine şi 

manieră ca şi celelalte apeluri. Cu toate acestea, în cazul apelantului-copil există 

anumite probleme: 

 

 1.Se va Informa copilul că poate fi ajutat 

 

 2. Se va estima  gradul de siguranţă în care se află copilul. 
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3. Se va instrui copilul să rămână la telefon până în momentul în care i se va 

spune să închidă. Mulţi copii sunt instruiţi să apeleze Serviciul 112, dar 

mulţi dintre ei nu ştiu ce să facă în momentul în care au apelat acest serviciu.  

 

4. Unde? Se va afla mai întâi adresa sau locul unde a avut loc incidentul (sau 

unde se desfăşoară). Chiar dacă se va folosi un terminal al sistemului 112, 

este important de verificat locaţia apelantului şi a incidentului. 

Acesta se poate dovedi a fi cel mai dificil aspect al aprecierii iniţiale, 

întrucât mulţi copii nu-şi cunosc adresa. Se va obține un număr de telefon 

de la copil. Acest fapt poate fi crucial, mai ales dacă copilul nu ţine minte 

indicaţiile iniţiale referitoare la ,,a nu închide telefonul. Numele de familie 

al copilului sau părinţilor poate fi util. Dacă aceste încercări nu au succes, i 

se vor pune întrebări ajutătoare, ca de exemplu la ce şcoală merge, dacă 

locuinţa este situată în apropierea unor puncte reper cum ar fi un magazin, 

o patiserie, un spital, o biserică. Numele de familie al vreunui vecin sau 

chiar culoarea casei se pot dovedi utile în cazul în care nu există alte 

informaţii.  

 

5. Ce? Se va afla natura apelului. Dacă este vorba de o urgenţă medicală, se 

va determina dacă victima e conştientă şi poate respira. Se vor adresa 

întrebări simple pe înțelesul copiilor şi se va da indicaţii treptat şi într-o 

progresie pas cu pas. Operatorul trebuie să fie ferm și să dirijeze discuția.  

 

6. Cum? Obţinerea acestei informaţii este în general opţională şi adesea 

este furnizată de apelant („Mama s-a prăbuşit la podea”, „Fratele meu se 

juca cu chibriturile şi a pornit un incendiu”, „Prietenul meu a fost înţepat 

de o albină şi acum nu pot să-l mai trezesc”). Cunoaşterea modului în care 

s-a petrecut un incident se poate dovedi valoroasă pentru estimarea situaţiei 

şi obţinerea răspunsului corespunzător. 

 

5.11 Procesarea apelurilor privind violenţa în familie 

 

Definiţie 

 Termenul „violenţă în familie” a fost inventat pentru a descrie un ciclu de 

abuzuri şi infracţiuni care au loc în spaţiul familial. Violenţa în familie include, în 

mod normal, una sau mai multe victime şi un agresor. Agresorul foloseşte 
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intimidarea, violenţa şi ameninţările pentru a-i controla pe ceilalţi membri ai 

familiei. 

 

Din păcate, violenţa în familie a devenit obişnuită în societatea noastră. De 

câte ori poliţia este solicitată să rezolve o situaţie de violenţă în familie, rareori acest 

lucru se întâmplă pentru prima dată.  

 

Cine sună? 

 De obicei, victima este cea care apelează Serviciul 112. Este posibilă 

izbucnirea unei dispute sau a unui act violent în timpul apelului, ceea ce poate duce 

la deconectarea apelului, distrugerea telefoanelor sau smulgerea cablurilor din 

pereţi. Când victima apelează 112, se pot obține informaţii insuficiente sau să fie 

deconectat. 

 

 În anumite cazuri, apelantul poate fi un copil sau un terţ, ca de exemplu un 

vecin. Aceşti apelanţi pot furniza operatorului mai multe informaţii şi detalii despre 

evenimentul în desfasurare până în momentul sosirii echipelor de intervenţie. 

   

Alte situaţii 

           Violenţa în familie nu se limitează la cupluri care au conflicte. Unele situaţii 

de violenţă în familie implică un copil sau alt membru al familiei care reprezintă o 

ameninţare pentru ceilalţi. Un adolescent violent care are constituţia unui adult poate 

reprezenta o problemă majoră pentru familie. În aceste cazuri, ciclul violenţei şi 

rolurile pot fi similare cu cele descrise.  

   

5.12 Procesarea apelurilor primite de la persoane aflate sub influenţa 

 băuturilor alcoolice sau a unor substanţe halucinogene  

 

Sunt dese situaţiile în care persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice 

apelează Serviciul 112 pentru a semnala diverse cazuri pentru ambulanţă, poliţie, 

pompieri. Sarcina operatorului 112, în acest caz, este de a analiza într-un timp foarte 

scurt informaţiile furnizate de apelantul în cauză, fără a-l trata cu superficialitate  din 

cauza stării sale. 

Consumul de alcool poate afecta, într-o măsură mai mare sau mai mică, 

calitatea informaţiilor furnizate despre un anumit eveniment. Şi în această situaţie, 

operatorul 112 trebuie să urmeze procedura standard, fiind foarte atent la detaliile 

oferite de apelant, deoarece este posibil ca acesta să nu le mai poată repeta. Dacă 
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este posibil, operatorul 112 poate solicita să vorbească cu o altă persoană 

cunoscătoare a cazului, dar care nu a consumat băuturi alcoolice. 

 

5.13 Procesarea apelurilor în cazul persoanelor bolnave psihic 

 

 Apelantul de pe linia de urgenţa poate fi o persoană bolnavă psihic sau o 

persoană care vrea să acorde ajutor unei persoane bolnave psihic, aflată într-o criză. 

 

Apel de urgenţă de la o persoană bolnavă psihic 

 În această situaţie, persoana bolnavă psihic se poate afla în pragul unei crize 

şi să ceara ajutor. Operatorul 112 va procesa apelul cu atenţie, dând dovadă de multă 

înţelegere, un comportament uman, apropiat, pentru a obţine informaţiile de care are 

nevoie în selectarea SSU corespunzătoare. Se poate consulta cu operatorii de la 

ambulanţă sau de la poliţie. 

 

  

Apel de urgenţă pentru o persoană bolnavă psihic 

 Operatorul 112 va procesa apelul punând întrebări referitoare la starea 

bolnavului (violent, paşnic) pentru a anunţa SSU corespunzător (ambulanţa sau/şi 

poliţia). 

 

5.14 Procesarea  apelurilor în cazul găsirii unor elemente de  muniţie 

 neexplodate, muniţie sau armament 

 

   Apelantul de pe linia de urgenţă poate anunţa găsirea de elemente de muniţie         

neexplodate, muniţie sau armament (proiectile, grenade, cartuşe, pistoale etc.) 

Operatorul 112 va pune imediat în ascultare dispeceratul de urgenţă responsabil de 

intervenţia la un astfel de eveniment şi va procesa apelul pentru obţinerea 

informaţiilor necesare. Va comunica apelantului să nu se apropie şi să nu permită 

apropierea altor persoane de locul în care s-a găsit muniţia şi să aştepte sosirea 

echipelor pirotehnice, după care va face transferul către toate serviciile de urgență 

implicate. 

 

5.15 Procesarea apelurilor în cazul găsirii unor colete sau bagaje suspecte   

  

 În situaţia în care un apelant anunţă găsirea sau existenţa unui colet sau bagaj 

suspect, operatorul 112 va introduce în ascultare imediat poliţia şi va căuta să obţină 
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informaţii despre: 

 locul unde se afla coletul sau bagajul respectiv, 

 descrierea acestuia, 

 identitatea apelantului, 

  

5.16 Procesarea apelurilor cu referire la ameninţări cu substanţe periculoase 

 sau explozive 

 

 La recepţia unui apel telefonic cu referire la ameninţări cu substanţe 

periculoase sau explozive (explozibile, inflamabile, toxice, infecţioase, radioactive, 

corozive) operatorul 112 va procesa apelul ascultând cu atenţie apelantul, fără a-l 

întrerupe şi fără a furniza informaţii utile apelantului. Se va pune imediat în ascultare 

un operator al dispeceratului de poliţie.   

   

5.17 Procesarea apelurilor în cazul accidentelor rutiere 

 

 În cazul accidentelor uşoare ( tamponări fără victime ) se apelează poliţia, 

pentru că în 90% din cazuri apelantul doreşte (deşi i s-a explicat să se deplaseze la 

cel mai apropiat post de poliţie) să vorbească cu poliţia.  

În cazul accidentelor cu una sau mai multe victime se apelează SSU conform 

indexului de caz, chiar dacă nu se primesc informaţii sigure de la apelant, cum ar fi 

scurgeri de gaze, victime blocate. În caz de revenire, dacă operatorul  primește 

informaţii noi, legătura va fi făcută către SSU interesate. 

       

Exemple de noi informaţii: 

 Apelantul se află în câmp 

 Maşina nu poate fi semnalizată 

 Maşina nu este deplasabilă 

 In maşină se află copii, persoane în vârstă sau nedeplasabile 

 Maşina blochează traficul rutier 

 Pe timp nefavorabil (zăpadă, polei, vizibilitate redusă). 

 

Tipuri de accidente ce pot fi raportate de către apelanţi:  

 accidentelor fără victime dar cu maşini răsturnate care transportă produse 

inflamabile sau periculoase 

 accidentelor fără victime în care sunt implicate animale  

 vehiculul rămâne oprit din cauze tehnice pe linia de cale ferată 
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 accidentelor cu victime când maşina a plonjat în apă  

 accidentelor cu una sau mai multe victime blocate      

 cu victime şi maşini incendiate  

 

5.18 Procesarea apelurilor privind cazurile de suicid 

 

Conduita faţă de persoana suicidară 

Persoanele care se sinucid sau ameninţă că se vor sinucide au probleme cu 

mult înainte ca aceştia să apeleze 112. Operatorii trebuie să proceseze apelul ţinând 

cont de faptul că ceea ce spune apelantul în momentul respectiv nu este decât o parte 

a poveştii. 

Multe servicii de urgenţă au angajaţi care pot interveni în situaţii de criză, 

special pregătiţi pentru a discuta cu un apelant care vrea să se sinucidă.  

Operatorul trebuie să răspundă apelantului aflat într-o situaţie disperată şi să 

intervină pentru a reduce riscul ca persoana să-şi facă rău. Este rolul şi 

responsabilitatea operatorului să preia controlul asupra apelului pentru a putea primi 

informaţiile necesare în vederea transferării apelului celor care îi pot da ajutorul de 

care are nevoie. 

Operatorul 112 va răspunde apelantului cu empatie, înţelegere, respect, 

căldură şi grijă sinceră, astfel încât să poată afla informaţiile de care are nevoie 

pentru a putea să-l ajute. Persoana care intenţionează să se sinucidă caută o persoană 

puternică, care să-i dirijeze emoţiile. Persoanele care ameninţă să se sinucidă nu şi-

au pierdut dorinţa de a trăi şi în majoritatea timpului nu sunt gata să accepte moartea.  

 

  

5.19 Proceduri de procesare a apelului în cazul apelanţilor cu tendinţe suicidare 

 Când o persoană suicidară apelează un serviciu de urgenţă, acesta caută ajutor 

pentru că se confruntă cu mai multe probleme în acelaşi timp. Următoarele elemente 

exprimă starea psihică a persoanei cu tendinţe suicidare: 

 

 deznădejde; 

 neajutorare; 

 nefericire (nenoroc). 

 

 Chiar atunci când apelantul pare  hotărât să comită un act iraţional, operatorul 

trebuie să-şi dea seama că apelul este un strigăt de ajutor şi apelantul aşteaptă ca 

operatorul să-i acorde acest ajutor.  
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 Faptul că persoana a telefonat la serviciul de urgenţă înseamnă că aşteaptă să 

primească un ajutor mai degrabă decât să-şi facă rău. Sau s-ar putea ca apelantul să-

şi făcut deja rău şi acum aşteaptă să fie ajutat să rămână în viaţă. În ambele cazuri, 

exploatarea dorinţei de a trăi şi de a primi ajutor este un element cheie pentru a ajuta 

sinucigaşul.  

 

Transferul apelului către serviciul de urgenţă adecvat 

Obiectivul operatorului este să obţină informaţiile necesare pentru a transfera 

apelul SSU corespunzător o dată cu informaţiile necesare. Dacă răspunsul la 

întrebarea de mai sus este „da”, aceasta vă va indica faptul că trebuie să se  transfere 

apelul serviciului medical de urgenţă imediat ce aţi identificat locaţia, împreună cu 

alte informaţii cum ar fi vârsta şi sexul apelantului. 

Operatorul va ghida  apelantul şi va insista în încercarea de a-l determina pe 

acesta să  acţioneze pozitiv. Se va ține cont în permanenţă de sentimentele şi starea 

de spirit ale apelantului, chiar dacă abordarea operatorului devine mai hotărâtă. 

 

După identificarea locației apelantului, apelul se va transfera către SSU. 

 

 5.20 Procesarea apelurilor privind infracţiuni violente în desfăşurare 

 

 Definiţie 

Când se primeşte un apel referitor la o infracţiune în desfăşurare, apelantul 

poate fi chiar victima sau un martor. Există nişte elemente specifice pentru 

amândouă tipurile de apel. 

Un apelant-victimă va fi labil emoţional, posibil rănit şi de cele mai multe ori 

speriat şi lipsit de apărare. E posibil ca aceştia să nu ştie unde se află şi pot întâmpina 

dificultăţi în comunicarea cu operatorul. Datorită surescitării emoţionale a victimei, 

informaţiile pot să nu fie clare.  

Evident, există foarte multe tipuri diferite de infracţiuni violente, dar toate au 

în comun aceleaşi elemente – un act violent sau ameninţarea cu săvârşirea unui act 

violent. În unele cazuri, actul sau ameninţarea folosirii forţei este însoţită de 

săvârşirea altor delicte. 

 

Există cinci tipuri de infracţiuni violente.  

Acestea sunt: atacul, vătămarea corporală, violul, jaful şi crima.  
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 Strângerea de informaţii în timp util şi cât mai precis  

Când se primeşte un apel în legătură cu o infracţiune în desfăşurare, este 

important să se determine cine sună. Victima? Un terţ implicat? Un trecător? 

Identificarea apelantului – şi gradul său de implicare – va determina restul 

întrebărilor. Ca întotdeauna, cu cât se va confirma mai repede locaţia, cu atât mai 

bine. Apoi se va obține mai multe informaţii pentru a decide către ce SSU să 

transferaţi apelul. 

În cazul tuturor infracţiunilor violente aflate în desfăşurare, apelantul trebuie 

reţinut pe fir cât de mult posibil, pentru a furniza informaţii actualizate şi 

suplimentare, până soseşte echipa de intervenţie. Victima e posibil să fie înarmată 

şi să-l atace pe poliţist când acesta soseşte acolo. Se va discuta cu apelanţii la 

telefon şi se va anunța când soseşte poliţia.  

  

5.21 Procesarea apelurilor privind dezastrele naturale 

 

Tipuri de apeluri referitoare la Dezastre Naturale: 

 Apelarea pentru semnalarea cursurilor de apă deviate, a copacilor căzuţi pe 

linii de înaltă tensiune sau a copacilor doborâţi 

 Apelantul este blocat afară (nu într-un vehicul) 

 Apelantul este blocat într-un autovehicul 

 Apel referitor la o altă persoană blocată într-un vehicul 

 Apel referitor la cineva în primejdie să se înece într-un pârâu sau într-un 

canal 

 Apel dintr-o casă sau clădire inundată 

 Apelantul a fost lovit de trăsnet 

 Apel referitor la o persoană lovită de trăsnet 

 Apelantul raportează despre o casă lovită de trăsnet 

 Apelantul este prins într-o furtună puternică 

 Apel pentru raportarea unui cutremur. 

 

În majoritatea acestor cazuri, apelantul va fi foarte stresat. Operatorul trebuie 

să preia controlul conversaţiei şi să identifice locaţia dezastrului natural cât de 

curând posibil, apoi natura urgenţei. În majoritatea cazurilor, apelul va fi transferat 

către pompieri şi/sau către serviciul de ambulanță. 

 Apelarea în cazul conductelor de apă distruse, a copacilor căzuţi pe linii 

de înaltă tensiune sau a copacilor doborâţi. 
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 Dacă problema constă în spargerea unor conducte de apă, operatorul va afla 

dacă a fost afectată cumva structura de rezistenţă a construcţiei: 

 

 Dacă apa A CAUZAT distrugeri ale structurii de rezistenţă, se va spune 

apelantului: 

 Să evite să se  apropie de zona afectată 

 Dacă simte miros de gaze,  să evacueze clădirea şi să  nu se întoarcă  

pentru nici un motiv. Apelul va fi transferat către SSU responsabile 

să intervină. 

 Dacă apa NU A CAUZAT nici o distrugere structurală,  se va spune 

apelantului: 

 Să oprească apa dacă știe cum să o facă 

 Dacă pe conducta spartă vine apă fierbinte/  sau rece, se va informa 

numărul de la distribuitorul local. 

 

Dacă problema constă în copaci căzuţi pe linii de înaltă tensiune se va spune  

apelantului: 

 

 Dacă liniile de înaltă tensiune sunt căzute pe jos sau peste casă - mai ales dacă 

sar scântei –  să evacueze imediat casa 

 Dacă nu  este în pericol iminent, să rămână în casă 

 Să nu se apropie şi să  nu intre în contact cu liniile de înaltă tensiune căzute.Va 

interveni compania de electricitate să rezolve problema 

 Va fi furnizat numărul de telefon al companiei de electricitate 

 Va fi transferat apelul către SSU responsabile.  

 

Dacă sunt căzute crengi de copaci sau copaci, dar acestea nu au cauzat o 

problemă de siguranţă se va întreba apelantul dacă: 

 

 Sunt victime, pagube materiale, crengile, copacii căzuţi sunt pe carosabil, 

constituie un pericol pentu trecători? 

 Dacă da,se va obţine informaţiile de care are  nevoie operatorul şi apelul  va 

fi transferat la Poliţie; 

  

Apelant blocat afară (nu într-un vehicul), pe timp de furtună, va fi întrebat 

dacă: 

 Poate aproxima locaţia? 
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 Poate vedea vreun semn sau indicator? 

 Este singur? Dacă mai este cineva, aceştia sunt copii sau 

bătrâni? 

 

      Se va comunica apelantului: 

 Să rămână adăpostit într-un loc sigur, identificat prin repere, 

în locaţia transmisă către Serviciul 112.  

Operatorul va transmite apelul către SSU responsabile cu intrevenţia la acest 

tip de eveniment. 

 

Apelant blocat într-un autovehicul, în timpul unei furtuni sau a unui 

viscol, va fi întrebat: 

 Care este locaţia? 

 Poate vedea vreun semn sau indicator? 

 Dacă este singur? Dacă mai este cineva acolo, aceştia sunt 

copii sau  bătrâni? 

 Dacă are mâncare, apă şi haine călduroase sau pături? 

 

 Se va comunica apelantului: 

 

 Să rămână în maşina. Intervine foarte repede dezorientarea dacă va  ieşi 

în viscol şi frig. Mulţi oameni s-au pierdut la mai puţin de 100 de paşi 

de maşina lor 

 Pentru căldură,  se va porni motorul la fiecare jumătate de oră câte 10 

minute 

 Să deschidă puţin fereastra pentru puţin aer curat, pentru a evita 

inhalarea de monoxid de carbon 

 Să se asigure că ţeava de eşapament nu este blocată 

 Să se facă văzut de salvatori prin: 

 Pornirea luminilor de avarie noaptea, cât timp merge motorul 

 Atârnarea unei cârpe colorate de antenă sau de uşă 

 Ridicarea capotei (după ce a încetat ninsoarea) pentru a atrage 

atenţia 

 Să facă exerciţii fizice, din când în când, prin mişcări viguroase ale braţelor, 

picioarelor, degetelor, pentru a stimula circulaţia sângelui şi pentru a nu 

îngheţa. 
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Operatorul va transmite apelul către dispeceratele de urgenţă responsabile 

cu intrevenţia la acest tip de eveniment. 

 

Apel referitor la cineva înecat într-un pârâu sau canal, se va întreba: 

 Unde se află victima? 

 Victima a fost purtată de curent sau a rămas într-un loc? 

 Unde a văzut ultima oară victima? 

 Acum cât timp, în minute? 

 Cât de repede şi în ce direcţie părea că se îndreaptă?  

 Dacă are indici asupra adâncimii apei?  

 

 Dacă victima a fost purtată de ape,  i se va spune apelantului: 

 Să nu încerce  să căute victima decât dacă poate vedea bine malul şi poate să 

rămână tot timpul la cel puţin 10 paşi de marginea apei. 

 

 Dacă victima se ţine de un obiect şi pare relativ în siguranţă pentru moment, i 

se va spune apelantului : 

 Să meargă înapoi la locul unde este blocată victima, să anunțe de faptul că 

ajutoarele se află pe drum şi să rămână în zonă pentru a-i putea ghida pe 

pompieri în acţiunea de salvare. 

 

În oricare situaţie NU INTRAŢI ÎN APĂ ÎN ÎNCERCAREA DE A AJUTA 

VICTIMA !  

 

Apelant lovit de trăsnet, va fi întrebat : 

 Unde se află ? 

 Dacă este  expus trăsnetelor?  

 

 Se va comunica apelantului: 

 Să se  adăpostească într-un loc sigur 

 Să nu încerce să intre într-o clădire sau într-un vehicul cu acoperiş şi  

să închidă ferestrele 

 Să stea departe de ferestre şi de aparatele electrice 

 Să evite copacii înalţi şi izolaţi 

 Să nu vorbească de la un telefon mobil,să  închidă până când trece 

fulgerul. Acesta poate traversa liniile telefonice şi poate răni sau omorî 
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 Se informează apelantul că se află în pericol să fie lovit de trăsnet dacă 

intervalul dintre vizualizarea fulgerului şi percepţia tunetului este foarte 

scurt ; 

 Operatorul va transmite apelul către SSU responsabile cu intrevenţia la acest 

tip de eveniment. 

 

Apelantul raportează despre o casă lovită de trăsnet, operatorul va 

întreba: 

 Unde se află? 

 Structura casei este în flăcări? 

 Vede sau simte miros de fum? 

 Există vreo victimă? 

 

 Dacă structura clădirii este afectată de un incendiu, i se va comunica 

apelantului: 

 Să evacueze imediat clădirea 

 Dacă trăsnetele sunt aproape, trebuie să plece din casă rapid către un alt 

adăpost 

 Să meargă în casa unui vecin sau într-o maşină cu acoperiş şi  să închidă 

geamurile. 

 Dacă structura clădirii nu este afectată de un incendiu, i se va comunica 

apelantului: 

 Să rămână în casă dacă nu există semne de incendiu 

 Fulgerul poate traversa liniile telefonice şi  poate răni sau omorî. 

  

Apel pentru raportarea unui cutremur, apelantul va fi întrebat: 

 Unde se  află? 

 Cutremurul a cauzat vreo distrugere? Dacă da, ce anume? 

 Există persoane rănite? 

  

Spuneţi-i apelantului: 

 

 Să rămână pe loc până vor sosi echipajele de intervenţie      

 Să nu folosească scările şi nici liftul – sunt primele elemente care pot 

ceda în urma unui cutremur 
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 Dacă există victime sub dărâmături - să nu încerce să elibereze 

victimele de sub dărâmături de unul singur, îl poate răni dacă nu se  

utilizează tehnici şi echipament profesional de salvare. 

 

  

5.22 Răspunsul la întrebările cetăţenilor 

Răspunsul la întrebările cetăţenilor trebuie dat de persoana cea mai calificată 

să o facă. Dacă întrebarea este generală, simplă şi operatorul cunoaște, poate să 

răspundă cetăţeanului în cauză.  

Dacă întrebarea este legată de un incident raportat anterior, se va transfera 

apelul la SSU  care a procesat apelul iniţial. 

Unui operator nu-i este permis să ofere sfaturi juridice – să-şi exprime o opinie 

referitoare la cea mai bună modalitate de acţiune legată de o problemă juridică. 

Trebuie să-i îndrumeze pe apelanţi să consulte un avocat pentru interpretări specifice 

ale legii, sfaturi şi opinii. 

 

5.23 Descrieri  

Majoritatea acţiunilor următoare vor fi efectuate de către SSU o dată ce le-a 

fost transferat apelul. Cu toate acestea, s-ar putea să li se ceară operatorilor să rămână 

pe fir şi să efectueze aceste operaţiuni sau să le afle în mod indirect, în interviul 

propriu, şi atunci este bine să fie notate. Este foarte important prin urmare să 

cunoască următoarele aspecte ale conţinutului interviului efectuat de SSU. 

 

Descrierea oamenilor 

Este esenţială obţinerea unei descrieri coerente a persoanelor, deoarece 

ofiţerului îi va fi mai uşor să vizualizeze suspectul. Se va folosi rubrica rezervată 

pentru comentarii pentru a nota descrierile, după cum urmează: 

 vârstă 

 sex 

 rasă 

 înălţime 

 greutate 

 culoarea părului 

 culoarea ochilor 

 dacă e bărbierit sau nu 

 îmbrăcămintea (de sus în jos) 
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Rasa persoanei:  

 asiatic 

 negru 

 latin 

 alb 

 

Când se  întreabă de îmbrăcămintea suspectului, se  începe cu culoarea şi apoi 

tipul sau stilul de îmbrăcăminte. În general, descrierile pentru îmbrăcăminte se fac 

de sus în jos – şapcă roşie, bluză verde, pantaloni albaştri şi pantofi negri – pentru a 

uşura vizualizarea suspectului de către ofiţerii de poliţie. 

 

O dată terminată descrierea fizică şi a îmbrăcămintei, martorii vor fi întrebați 

dacă suspectul avea, ochelari, umbrelă, defecte de mişcare, tatuaje sau dacă duce 

ceva. Câteodată îşi amintesc mici detalii în timp ce vorbesc cu operatorul imediat 

după infracţiune şi le pot uita în momentul în care ajunge ofiţerul de poliţie. 

 

 

Descrierea vehiculelor 

Descrierea vehiculelor trebuie să urmeze următorul format: 

 an fabricaţie 

 culoare 

 marcă 

 model 

 avarii neobişnuite 

 însemne diverse 

 

În cazul autovehiculelor, trebuie de întrebat exact unde se află – pe stradă, 

într-o parcare etc., dacă se află cineva înăuntru şi în ce direcţiei e orientată. Aceste 

date îi vor ajuta pe ofiţerii de intervenţie să decidă ce strategie să aplice. 

 

Arme 

Nu se vor face niciodată presupunei că nu sunt implicate arme doar pentru că 

ele nu sunt menţionate de apelant. Operatorul va întreba dacă  „Vede vreo armă?” 

Se va baza numai pe ceea ce vede apelantul. Se stabilește cine are armele, unde se 

află localizate (la curea, în buzunar, sertar) şi ce fac cu ele (le flutură prin aer, le ţin, 

trag). Se va obține descrierea lor completă de la apelant în eventualitatea contactării 

de către un ofiţer de poliţie. 
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5.24 Urgenţe simple 

 

O dată ce s-a stabilit, cu ajutorul întrebărilor adresate apelantului, că este 

nevoie de intervenţia unui singur SSU, operatorul va transfera apelul către serviciul 

dat. 

 

5.25 Urgenţe multiple 

 

Când într-un caz de urgenţă trebuie implicate conform responsabilităţilor la 

intervenţii mai multe SSU, se va realiza o conferinţă cu serviciile necesare 

intervenţiei, iar apelul va fi transferat dispeceratului de urgenţă cu responsabilitatea 

principală.  

Fiecare dispecerat de urgenţă, după primirea coordonării conferinţei, are 

obligaţia să predea acest rol astfel încât să permită fiecărui dispecerat să-şi 

achiziţioneze datele specifice intrevenţiei. Pentru creşterea operativităţii în 

procesarea şi dispecerizarea urgenţelor, operatorii din dispeceratele de urgenţă nu 

vor repeta întrebările adresate deja apelanţilor a căror răspuns este notificat în foaia 

de caz şi vor respecta regulile stabilite între servicii de urgență prin protocoalele de 

cooperare la intervenţii.  Fiecare întrebare adresată apelanţilor trebuie să aducă un 

plus de informaţie pentru fiecare dispecerat de urgenţă. 

 

5.26 Apeluri către alte servicii de urgență (companii de apă, gaz,  

 electricitate, etc.) 

 

Dacă nu este vorba de o urgenţă, apelantului i se va furniza numărul de telefon 

1189 – număr pentru informații al companiei S.A. ”Moldtelecom”. 

 

5.27 Recapitulare 

 

 Se  răspunde la toate telefoanele după primul apel sonor, dacă este posibil; 

 Se  răspunde cu formula „112, ce urgenţă aveţi?” când se preia  apelul; 

 Se  va asculta  cu atenţie şi  se va pune întrebările într-o manieră politicoasă; 

 Se va folosi formule precum D-le, D-nă sau D-ră când se va adresa       

apelantului; 

 Se  folosesc formule „Mulţumesc” şi „Cu plăcere”; 

 Nu se  pune apelantul în aşteptare pentru mai mult de 30 de secunde; 
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 Când se reia apelul din aşteptare, se va spune „Vă mulţumesc că aţi aşteptat”; 

 Operatorul stabilește  dacă apelul necesită intervenţia Poliţiei / Pompierilor / 

Salvării şi nu se  solicită aceasta apelantului; 

 Când se constată că nu este vorba de o urgenţă, dar apelantul trebuie să contacteze 

alte servicii se va furniza apelantului numărul de telefon; 

 Se va obține o descriere completă a locaţiilor, astfel încât SSU să nu aibă 

nelămuriri; 

 Operatorul va rămâne pe fir până în momentul în care dispeceratul de urgenţă 

corespunzător a preluat apelul; 

 Se  face legătura apelanţilor cu şeful de schimb, dacă se cere acest lucru. 

 

CAPITOLUL VI 

APELURI DE PE TELEFOANE MOBILE 

 

6.1 Proceduri de reapelare 

  La primirea unui apel la Serviciul 112 de pe un telefon mobil deconectat 

înainte ca operatorii să poată determina dacă este necesară acordarea asistenţei, 

operatorul va reapela o dată numărul respectiv pentru a stabili dacă apelantul are 

nevoie de ajutor. Dacă telefonul mobil este ocupat sau dacă nu se răspunde, nu se 

vor relua încercările de contactare a apelantului. Dacă în încercarea de apelare se 

conectează căsuţa vocală, nu se va lăsa nici un mesaj. 

Dacă se stabileşte contactul cu apelantul, operatorul va urma procedurile de 

procesare a apelurilor pentru a determina dacă este necesară intervenţia unui serviciu 

de urgenţă. 

 

6.2 Apeluri „silenţioase” 

 

Ca şi în cazurile apelurilor primite de pe telefon cu fir, prima informaţie 

necesară priveşte identificarea urgenţei. Operatorul va încerca să obţină această 

informaţie de la apelant.  

De asemenea, personalul de operare trebuie să acorde o atenţie deosebită 

zgomotelor de fundal, tonului şi cuvintelor folosite de către apelant, ca elemente 

ajutătoare adiţionale care ajută la determinarea statutului apelantului la 112. În orice 

situaţie în care operatorul crede că există o situaţie de urgenţă, va fi chemată să 

intervină SSU. 
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Dacă nu există nici un răspuns din partea apelantului timp de 15 secunde, 

atunci apelul va fi întrerupt. 

   

CAPITOLUL VII 

PROBLEME DE NATURĂ JURIDICĂ 

 

7.1 Răspunderea 

Operatorul are un rol important în a determina profilul de responsabilitate al 

Serviciului112. Acţiunile sau omisiunile operatorului pot duce la intentarea unui 

proces în instanţă sau pot alimenta acuze la adresa lui sau a Serviciului 112. 

Responsabilitatea se defineşte cel mai simplu ca „răspundere”. 

Responsabilitatea se referă la cazuri în care nerespectarea de către un angajat a 

politicilor şi procedurilor DPAU 112 determină, direct sau indirect, producerea unui 

incident. 

 

7.2 Neglijenţa 

Neglijenţa se defineşte pe scurt ca,, a nu face’’ceea ce trebuie. Neglijenţa 

apare atunci când, printr-un act sau o omisiune, angajaţii nu s-au conformat unui 

anumit standard stabilit în cadrul DPAU. 

 

7.3 Procedură inadecvată 

Neglijenţa poate apărea atunci când nu se face nimic, când nu se  face suficient 

sau prea mult. Dacă operatorul preia un apel și uită să-l procese, este neglijent în 

timpul Serviciului. Dacă operatorul îndrumă greşit apelantul şi, din această cauză, 

victima este afectată, ceea ce ar fi putut fi evitat, acest lucru ar putea atrage după 

sine responsabilizarea operatorului respectiv. Se presupune că, dacă nu ar fi primit 

instrucţiuni greşite, victima nu ar fi fost afectată. 

 

7.4 Prejudiciu 

Un prejudiciu este pe scurt un act comis cu scopul de a aduce daune. Dacă 

acest act ilegal aduce daune unei persoane, proprietăţi, reputaţii sau altele asemenea, 

partea vătămată este îndreptăţită la compensaţii. 

  

7.5 Verificări de rutină 

Testele de rutină ale funcţionalităţilor de rezervă se vor efectua lunar. Orice 

deficienţă se va corecta în cel mai scurt timp posibil.  
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NOTĂ 

 

Manualul de operare VA FI COMPLETAT CU NOI PROCEDURI DE 

LUCRU CARE VOR FI CONSTUITE ÎN ANEXE ALE ACESTUIA. 
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