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Carmen Dan
Ministrul Afacerilor
Interne
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Am onoarea, în calitate de ministru al afacerilor interne, să fiu cea care face o
retrospectivă a anului 2016 în ceea ce privește activitatea Departamentului
pentru Situații de Urgență, integrator al structurilor de intervenție în situațiile
de urgență.
Numeroasele misiuni îndeplinite de pompieri, medici, asistenți, paramedici,
piloți și salvamontiști de-a lungul anului 2016 sunt vizibile pentru fiecare
cetățean al acestei țări. Ați trecut peste un an în care ați fost chemați să
răspundeți unor provocări extreme. Misiunile încredințate le-ați îndeplinit cu
devotament și curaj. Sunteți caractere puternice, oameni dedicați comunității și
celor aflați la nevoie. Numai prin profesionalism și devotament față de oameni
veți putea păstra încrederea acestora.
Dincolo de realizările anului 2016, la acest moment, trebuie să analizăm, obiectiv, ceea ce funcționează și ceea ce trebuie optimizat în sistemul de management al situațiilor de urgență, ținând cont și de faptul că DSU, ca formă integratoare a structurilor componente ale acestui sistem, are trei ani de la înființare.
Anul 2016 a fost prioritar în dotarea cu tehnică modernă și adecvată, ceea ce
are ca rezultat eficientizarea răspunsului la intervenție. Această misiune de
modernizare este asumată și de mine și va reprezenta o direcție în care să ne
canalizăm toate eforturile. De asemenea, cred că în 2017 trebuie să se pună
accent pe pregătirea personalului (prin exerciții în mod special), pentru a putea
răspunde mai bine unor situații de urgență care pot avea consecințe majore.
Ştiu foarte bine că, dincolo de aceste momente de laudă şi de bucurie, practic,
activitatea de zi cu zi a structurilor coordonate de dumneavoastră înseamnă
provocare și implicare.
Vreau să vă mulţumesc pentru toate acele momente dificile pe care le-ați
depășit și aveți tot respectul și aprecierea mea pentru ceea ce faceți zilnic în
folosul oamenilor.

Asistența medicală de urgență este o componentă esențială a oricărui sistem
sanitar, pentru că asigură intervenția rapidă și eficientă pentru salvarea de
vieți. Dacă România poate prezenta întregii lumi un model de bună practică în
Sănătate, atunci sistemul de urgență poate fi unul.
Ca ministru al Sănătății, una dintre prioritățile mele este să asigur un buget
care să acopere integral nevoile sistemului. Anul acesta, Ministerul Sănătății
beneficiază de creșteri semnificative ale alocărilor bugetare. Banii vor fi
utilizați pentru investiții în echipamente medicale, construirea și reabilitarea
de unități sanitare, precum și asigurarea tratamentelor necesare. Sistemul de
urgență nu face excepție. De altfel, se observă o creștere constantă a finanțării
pentru Serviciile de Ambulanță și pentru Unitățile/Compartimentele de
Primiri Urgențe.
De asemenea, este îmbucurător faptul că numărul angajaților din sistemul de
urgență este într-o continuă creștere. Majorările salariale fac din nou atractivă
această meserie nobilă.
În paralel, este nevoie și de o infrastructură adecvată. Reabilitatea și modernizarea infrastructurii existente, care include 150 de ambulatorii de
specialitate și 25 de Unități de Primiri Urgențe, vor contribui la creșterea
calității serviciilor medicale. Fondurile de la buget sunt suplimentate și prin
programul Băncii Mondiale, în care Unitățile de Primiri Urgențe beneficiază de
aparatură și reabilitare.
Acestea sunt nevoile de bază, dar nu trebuie să uităm nici de noile tehnologii.
Dezvoltarea centrelor de telemedicină în funcție de specialitate va completa
rețeaua națională de telemedicină din prespital și spital.
Mulțumesc tuturor celor care în fiecare zi salvează vieți şi vreau să îi asigur pe
toți de întregul meu sprijin.

dr. Florian Bodog
Ministrul Sănătății
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dr. Raed Arafat
șeful Departamentului pentru
Situații de Urgență
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Departamentul pentru Situații de Urgență este acum în al treilea an de
existență. Este o instituție cu rădăcini solide. DSU se bazează pe devotamentul pompierilor, pe cutezanța piloților, pe dedicarea medicilor, asistenților și
paramedicilor de la SMURD, Serviciile de Ambulanță și Unitățile de Primiri
Urgențe, pe curajul salvamontiștilor și pe entuziasmul voluntarilor.
Între toate aceste structuri, DSU are rolul integrator, capabil să unească
eforturile pentru salvarea de vieți. Acesta a fost și direcția în care am acționat
în anul 2016. Dotarea structurilor cu echipamente moderne și pregătirea
personalului au reprezentat prioritățile noastre. Am coordonat cel mai amplu
exercițiu de mobilizare făcut în ultimii 25 de ani și cel mai mare exercițiu de
pregătire pentru calamități - SEISM 2016. Totodată, am avut ocazia să învățăm
de la cei mai buni. Memornadumul de înțelegere cu Federal Emergency
Management Agency din Statele Unite ale Americii ne permite să organizăm
cursuri cu personalul din cadrul DSU, al IGSU și al altor structuri cu rol în
managementul situațiilor de urgență, astfel încât să existe o continuitate a
guvernării atunci când apare un dezastru.
În 2016, am demonstarat că lecțiile învățate nu au fost doar scrise pe hârtie,
ci au fost și aplicate. Suntem una dintre puținele structuri care se pot lăuda
cu zeci de parteneriate încheiate cu instituțiile publice și cu societatea civilă.
Nu am uitat nici de educarea populației. Aplicația de mobil DSU are aproape
100.000 de descărcări.
Anul 2017 trebuie să continue pe aceeași direcție de dezvoltare. Am pus la
punct un plan de extindere a DSU, astfel încât să crească și mai mult capacitatea instituțională de a răspunde urgențelor de zi cu zi, dar și dezastrelor.
Date fiind riscurile imprevizibile cotidiene cu care ne confruntăm, sarcina DSU
este de a crește nivelul de reziliență al României, astfel încât să fim pregătiți
să facem față oricăeri situații, în oricare context.
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Atribuțiile DSU

Managementul integrat în situații de urgență

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă este structura
operaţională fără personalitate juridică a Ministerului
Afacerilor Interne, cu atribuţii de coordonare, cu caracter
permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea
resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor
calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în cadrul unităţilor
şi compartimentelor de primire a urgenţelor (UPU/CPU),
conform art. I, din OUG nr. 1/2014.
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă coordonează
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație (pentru misiunile medicale) și
coordonează operațional serviciile de ambulanță județene,
respectiv al municipiului București, UPU/CPU, precum și
serviciile publice Salvamont.

Principalele măsuri cu impact major au fost:
• Aprobarea Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, act legislativ ce stabilește clar
rolul fiecărei agenții în situația producerii unor deza-stre dar și
modul de executare al conducerii și coordonării acțiunilor de
răspuns.
• Continuarea procesului de operaționalizarea a
Centrului Integrat de Management al Situațiilor de
Urgență de la nivelul regiunii București-Ilfov, aspect deosebit
de important în asigurarea unei dispecerizări și coordonări
integrate a situațiilor de urgență ce se pot produce. Clădirea,
care este gata, a fost construită de Primăria Municipiului
București.
Elaborarea unor analize operaționale în diverse domenii cum
ar fi:
• Analiză operațională privind gestionarea situațiilor
de urgență la Societatea de Transport cu Metroul București
”METROREX” S.A.
• Analiză operațională privind tunelurile feroviare din
punct de vedere al gestionării situațiilor de urgență.
• Analiză operațională privind situația la nivel național
a podurilor feroviare din punct de vedere al gestionării
situațiilor de urgență.

Obiectivele anului 2016
Departamentul pentru Situații de Urgență a avut ca principal
obiectiv creșterea calității managementului integrat în situații
de urgență a structurilor aflate în coordonare, creșterea rezilienței în cadrul acestora dar și identificarea vulnerabilităților
în anumite domenii ce ar putea conduce la consecințe grave
în cazul producerii unor situații de urgență sau accidente cu
victime multiple.
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Relațiile dintre DSU și structurile coordonate
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Controale și inspecții
În subordinea DSU funcționează Direcția Generală Management Urgențe Medicale, care exercită atribuţii pe linia
monitorizării, controlului operaţional şi inspecţiei activităţii
serviciilor de ambulanţă și ale serviciilor mobile de urgenţă,
reanimare şi descarcare, pentru prevenirea situaţiilor de
urgenţă şi gestionarea intervenţiilor structurilor medicale în
situaţii de urgenţă.

Activitatea în anul 2016
Pe parcursul anului 2016, au fost desfășurate următoarele
acțiuni:
• 48 controale operaționale (46 la unități/compartimente de
primiri urgențe și 2 la servicii de ambulanță);
• 35 inspecții efectuate în vederea verificării remedierii
măsurilor dispuse prin rapoartele de control întocmite ca
urmare a controalelor din anul precedent (19 inspecții la
unități/compartimente de primire a urgențelor și 16 inspecții
la servicii de ambulanță);
• 21 inspecții ca urmare a unor sesizări (10 inspecții la servicii
de ambulanță, 6 la unități/compartimente de primiri urgențe,
4 la firme private de ambulanță și 1 la dispecerat ISUSMURD);
• 9 inspecții la unități ISU/SMURD;
• 36 inspecții la servicii private de ambulanță și 2 inspecții
la evenimente sportive pentru care asistența medicală de
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urgență prespitalicească a fost asigurată de servicii publice
sau private de ambulanță.
În urma acțiunilor de control s-au aplicat sancțiuni în valoare
de 56.500 de lei.

Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic
Direcția Generală Mangement Urgențe Medicale asigură
secretariatul Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic
(CIMST).
În anul 2016 s-au desfășuat 14 ședințe ale CIMST. Au fost
înregistrate solicitările primite de la instituțiile din teritoriu,
s-a întocmit ordinea de zi, s-a făcut convocarea membrilor,
s-au întocmit procesele verbale și adresele de răspuns către
instituțiile solicitante.

Personalul din cadrul DSU
În cadul DSU lucrează, prin detașare, ofițeri și subofițeri de la
IGSU, al căror rol este unul de legătură cu structurile pompierilor, pe alte probleme decât cele medicale.

Evaluarea și creșterea capacității de reacție
În anul 2016, Departamentul pentru Situații de Urgență a
coordonat mai multe exerciții pentru evaluarea și creșterea
capacității de reacție.

Amplu exercițiu de alertare la nivel național
În luna aprilie, DSU a inițiat și a coordonat cel mai amplu
exercițiu de alertare din ultimii 25 de ani.
Scenariul a presupus că la ora 21.40 un cutremur de mare
magnitudine a lovit Bucureștiul, iar pompierii din Capitală
aveau nevoie de sprijin pentru intervenție. Alarma la nivel
național s-a dat la orele 22:30, iar până la 00:30 au fost
mobilizate forțe formate din 6.227 de pompieri, medici
și asistenți din cadrul SMURD, precum și 551 de
medici, asistenți și ambulanțieri din cadrul serviciilor
de ambulanță.
Au fost pregătite de plecare spre București 101 autospeciale de pompieri, 136 de camioane de transport
personal și materiale, 217 echipaje de prim ajutor
SMURD, 29 echipaje de terapie intensivă SMURD,
36 de autospeciale de transport personal și victime
multiple, 10 spitale mobile și 8 centre mobile de
comandă.
Peste 200 de oameni din totalul celor mobilizați au reprezentat personal specializat în operațiuni de salvare din
cadrul Unității Speciale de Salvare a IGSU, de la Ciolpani.

Cei 551 de angajați mobilizați de la Serviciile de Ambulanță au
deservit 226 de ambulante de tip B și 33 de ambulanțe de tip C
care urmau să înlocuiască forțele SMURD mobilizate, astfel încât
capacitatea de intervenție la nivelul județelor să nu fie afectată.
Coordonarea exercițiului a avut loc de la centrul de coordonare
integrată din cadrul MAI, în colaborare cu centrul de sprijin aflat
la Ciolpani, care a fost activat și operat de personalul IGSU.
Exercițiul a fost condus de comanda IGSU și monitorizat de șeful
DSU.
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Creșterea rezilienței - Exerciţiul “SEISM 2016”
Exerciţiul și-a propus să verifice proiectul Concepţiei naţionale de răspuns la seism, viabilitatea timpilor de alertare
şi răspuns şi să arate disfuncţionalităţile pentru corectarea
acestora.
Exercițiul s-a desfășurat între 1-2 noiembrie 2016 şi a avut
ca participanţi structurile Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Sănătății, Ministerului Dezvoltării, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Ministerului
Apărării și STS.
Au fost angrenați 25.930 de pompieri IGSU, cu 679 de
mijloace tehnice diferite, la care se adaugă personalul
centrelor operaţionale de la ministere şi Unitățile de Primiri
Urgențe și Servicii de Ambulanță.
Toate forţele au fost angrenate în misiuni de specifice acţiunilor de răspuns la seism (deplasare, aranjare baze de operaţii,
organizarea şi planificarea acţiunilor de intervenţie de tipul
căutare-salvare, asistenţă medicală de urgenţă, stingere
incendii etc.).
În cadrul exerciţiului, 200 de persoane (125 în Bucureşti
şi 75 în Iaşi) au fost jucători de roluri - persoane salvate în
acţiunile de căutare-salvare și au fost instalate 5 centre
operaţionale şi operative la nivel naţional, 41 de centre
operaţionale de la nivelul ISU și 5 baze de operaţii în
Bucureşti, Ciolpani şi Iaşi. Totodată, structurile din tura de
serviciu din cadrul Poliţiei şi Jandarmeriei au asigurat ordinea
publică.
Elicopterele aparţinând IGAv au executat misiuni reale de
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cercetare aeriană în Bucureşti şi Iaşi, iar UPU-SMURD din
Bucureşti şi Iaşi au fost alertate, verificându-se capacitatea de
organizare pentru primirea unui număr mare de răniţi.

Lecții învățate
În urma acestui exercițiu amplu, s-au desprins mai multe
concluzii:
• Activităţile operative şi cele decizionale din cadrul Centrului
Național de Conducere și Coordonare a Intervenției trebuie
să se desfăşoare în spaţii adiacente astfel încât să nu apară
întârzieri/disfuncţionalităţi în transmiterea informaţiilor şi
luarea deciziilor.
• Este nevoie de o simplificare a procedurilor legale privind rechiziţia de resurse materiale şi financiare, astfel încât acestea
să poată fi solicitate de comandantul acţiunii.
• Dispecerizarea structurilor de intervenţie trebuie să se
desfăşoare unitar, dintr-o singură locaţie.
• Planul alb cadru la nivelul spitalelor trebuie implementat
printr-o dispoziţie comună a secretarilor de stat din Ministerul
Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență.
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Exercițiu în realitatea virtuală, sub egida NATO
Centrul Euro Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre
(EADRCC), cu sprijinul Grupului de lucru pentru Sănătate,
Alimentație și Agricultură al NATO (JHAFG) și Grupul de Protecție Civilă (CPG) a organizat, în perioada 4 – 7 iulie, la Târgu
Mureș, un amplu exercițiu prin care s-a simulat, în premieră
pentru România, o situație de urgență de mare amploare,
soldată cu victime multiple și cu evacuarea unui număr foarte
mare de persoane.
Din partea României, Departamentul pentru Situații de
Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Mureș și
Unitatea de Primiri Urgențe/SMURD a Spitalului Județean de
Urgență Mureș au fost parteneri în acest exercițiu și, alături
de echipele internaționale, au pus în aplicare procedurile
specifice de gestionare a situațiilor de urgență prevăzute în
scenariu.
Exercițiul a avut loc la Centrul de Pregătire și Simulare și a avut
drept scop solicitarea la maximum a capacității de intervenție
civilă la nivel național și de a testa mecanismele de cooperare
civil-militară și de asistență internațională la dezastre.
Exercițiul a presupus simularea în realitatea virtuală a
dezastrului și a prevăzut existența mai multor posturi
de comandă avansate, astfel încât situația de urgență
din scenariu să se apropie cât mai mult de realitate.
Exercițiul a fost urmat de un seminar pentru identificarea
celor mai bune practici pentru creșterea rezilienței naționale
în intervenția la dezastre.
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La Târgu Mureș s-au aflat echipe din Armenia, Austria,
Belgia, Bosnia Herțegovina, Cehia, Elveția, Estonia,
Georgia, Germania, Israel, Norvegia, Serbia, Suedia,
SUA, Elveția, Turcia și Ucraina, precum și din partea NATO.
În realitatea virtuală a fost construit un întreg oraș, iar fiecare
echipă de intervenție a avut un avatar. Echipele de intervenție
au intrat în realitatea virtuală, au ajuns la locul exploziilor și
au transmis informații în centrele de comandă.
Comandanții de la fața locului (ca avataruri în realitatea
virtuală) au coordonat echipele de intervenție aflate în clădiri
prăbușite, cu victime prinse între dărâmături, în zone contaminate cu substanțe chimice sau în clădiri aflate în flăcări.
Astfel, au fost simulate misiuni de căutare-salvare, triaj,
decontaminare, evacuare a populației etc.
Pentru a apropia cât mai mult exercițiul de o situație reală,
responsabilii din centrele de coordonare au ținut legătura cu
forțele de intervenție doar prin intermediul stațiilor radio și,
în funcție de informațiile pe care le-au primit, au trebuit să ia
decizii pentru gestionarea acestei situații.
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Coordonarea grupului de lucru GISAR

Memorandum de înțelegere cu FEMA

În contextul necesității implementării la nivel național a
deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Varșovia a fost
înființat, prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. S-113/2016, Grupul Interministerial Strategic privind
Prezența Aliată Adaptată în România.
Pentru îndeplinirea obiectivului național „Creșterea rezilienței
la întreg spectrul de amenințări, inclusiv hibride”, Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații
de Urgență, îi revine responsabilitatea coordonării realizării
mecanismului național pentru implementarea conceptului de
reziliență în situații de criză și stabilirea instituțiilor responsabile în domeniul urgențelor civile, precum și a celor care
asigură funcțiile de sprijin.
La nivel aliat, au fost stabilite 7 cerințe de bază, respectiv
asigurarea continuității guvernării și a serviciilor guvernamentale critice, reziliența alimentării cu energie, capacitatea
de gestionarea eficientă a deplasării necontrolate ale populației, reziliența resurselor de apă și hrană, capacitatea
de gestionare a victimelor multiple, reziliența sistemelor de
comunicații civile și reziliența sistemului de transport civil.
Pentru fiecare cerință de bază au fost constituite Grupuri
de lucru pentru adoptarea de măsuri în vederea atingerii
obiectivelor.

DSU a semnat cu Agenția Federală de Management al
Urgențelor din SUA un memorandum privind organizarea
unor cursuri de instruire pe partea de reziliență și asigurarea
continuității în cazul unor dezastre.
Protocolul dintre DSU și FEMA este primul de acest fel și își
propune să dezvolte programe de pregătire pentru personalul
care lucrează în serviciile de urgență și răspuns la dezastre.
Continuitatea operațiunilor este efortul organizațiilor individuale de a asigura funcționarea continuă a serviciilor
esențiale în timpul dezastrelor sau a altor urgențe care pot
întrerupe funcționarea normală a operațiunilor.
Primul curs a avut loc în luna noiembrie 2016 cu reprezentanți
din cadrul DSU, IGSU, Secretariatului General al Guvernului,
Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor
Interne, urmând ca în acest an să se desfășoare alte cursuri.
Aceste cursuri sunt menite să asigure și să îmbunătățească
capacitățile și cunoștințele participanților în privința continuității operațiunilor.

Creșterea rezilienței - seminar FEMA
La inițiativa Departamentului pentru Situații de Urgență și
în baza Memorandumului de Înțelegere cu Agenția
Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență
(FEMA) din Statele Unite, DSU a organizat în noiembrie
2016 două cursuri de specialitate pe teme privind funcțiile de
comandă.
Utilitatea activităților s-a reflectat în pregătirea funcțiilor de
comandă, pe baza experienței părții americane în managementul situațiilor de urgență:
• Cursul pe „continuitatea guvernării” a vizat identificarea proceselor, resurselor și sarcinilor necesare, în vederea
punerii în aplicare și gestionării unui program de continuitate
în situații de urgență la nivel național;
• Cursul pe „continuitatea operațiunilor” s-a axat pe
recunoașterea factorilor și riscurilor ce afectează strategiile de
continuitate, dar și a stabilirii unor instrumente, bune practici
și strategii de dezvoltare în vederea stabilirii unui plan de
continuitate a operațiunilor pentru managementul situațiilor
de urgență.
Cursurile de instruire vor continua și în 2017 în vederea îmbunătăţirii managementului situaţiilor de urgență şi a activităţii de prevenire, creşterii nivelului de pregătire operațională
la intervenţie, îmbunătăţirii tehnicilor de intervenţie şi de
înlăturare a urmărilor/efectelor dezastrelor, precum şi a practicii generale în domeniul gestionării situaţiilor de urgență.
În total au fost 35 de participanți de la DSU, IGSU și alte
structuri.
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Seminar la Ambasada SUA din București
Departamentul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul Ambasadei SUA, a organizat la București, în data de 4-5 august
2016, workshop-ul “Lessons learned in mass casualty
incidents resulting from fire disasters”.
Invitatul special al acestui seminar au fost Nathan Rodgers,
expert civil, reprezentantul SUA la NATO din partea Federal
Emergency Management Agency (FEMA), unul dintre pompierii care au intervenit la incendiul din clubul din Rhode
Island (NY, SUA) din anul 2003.
De asemenea, la seminar a participat și Ian Cameron, expert
civil NATO, jurnalist cu o experiență de 35 de ani la BBC, care în
prezent este consilier media la National Steering Committee
for Warning and Informing the Public (NSCWIP), principalul
grup independent care oferă consultanță Guvernului Britanic,
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el fiind cel care a scris strategia pentru social media a Executivului de la Londra.
Acest eveniment a fost un schimb de experiență asupra sistemului de comandă și control și rolul acestuia
în dezastrele cu victime multiple.
De asemenea, au fost abordate ca studii de caz incendiile din
clubul din Rhode Island și din clubul Colectiv. În prima zi a
întâlnirii, discuțiile s-au purtat cu oficialii din instituțiile de
răspuns la situațiile de urgență. În cea de-a doua zi, presa a
fost invitată să discute despre reflectarea în mass-media a
modului în care se face intervenția la calamități.
La eveniment a participat și Excelența Sa, domnul Hans
Klemm, ambasadorul SUA în România.

Hackathon - maratonul programării
Timp de trei zile, 11 echipe formate din tineri programatori
au luat parte la cel mai important maraton de programare
e-HEALTH HACKATHON.
Misiunea lor a fost să utilizeze cele mai noi tehnologii, să
gândească soluții inovative și să dezvolte aplicații pentru
medicina și situațiile de urgență.
Echipele au fost formate din tineri developeri, experți în
programare, UX designeri, start-up tech-uri și studenți.
Câștigătorii e-HEALTH HACKATHON au fost:
• Premiul I (1.500 de euro) - echipa Pompierii Paramedici - pentru dezvoltarea unei platforme de e-learning și
a unei aplicații pentru pregătirea pompierilor care vor deveni
paramedici.
• Premiul II (1.000 de euro) - echipa 10 Seconds - pentru

dezvoltarea unei aplicații bazate pe tehnologia Google care
permite asistenților din triaj completarea vocală a fișelor
pacienților sosiți la Unitatea de Primiri Urgențe.
• Premiul III (500 de euro) - echipa Rezident - pentru
dezvoltarea unei aplicații care moderează relația de formare și
supervizare între medicii rezidenți și îndrumătorii lor.
Evenimentul a fost organizat de GDG Bucuresti (Google Developer Group) și Departamentul pentru Situații de Urgență, cu
sprijinul Fundației pentru SMURD, al Fundației Vodafone și
CC Hellenic România.
Toate cele trei aplicații sunt acum în dezvoltare și vor fi
lansate pe parcursului anului 2017.

19

Creșterea rezilienței - programe de dotare
Dotarea cu mijloace de intervenție reprezintă un indicator
important în creșterea rezilienței, astfel că, începând cu anul
2015 și continuând cu 2016, Departamentul pentru Situații de
Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
a derulat mai multe achiziții de tehnică specifică, prin accesarea de fonduri europene.
Cuantumul sumelor de care IGSU beneficiază până în anul
2020 pentru îmbunătățirea dotării prin Programul Operațional Infrastructură Mare se ridică la valoarea de 127 milioane
euro.
Astfel în anul 2015, au fost cheltuite 31 milioane de euro,
continuând în anul 2016 cu aproximativ aceeași sumă.
O primă etapă, realizabilă potrivit angajamentelor asumate
până în prezent, este reprezentată de achiziționarea următoarelor echipamente:
• 10 de containere suport logistic - dotate cu echipamente de
căutare salvare urbană;
• 16 autospeciale de intervenţie de la înălţime;
• 50 autocamioane de intervenţie;
• 54 de autospeciale pentru stingerea incendiilor;
• motopompe de mare capacitate;
• bărci de intervenție;
• 7 linii tehnică de întreținere echipamente individuale de
protecție.
Suplimentar, potrivit Acordurilor - cadru încheiate, capacitatea de intervenție a IGSU va fi îmbunătățită prin achiziționarea pe parcursul următorilor 2 ani a următoarelor categorii de
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echipamente pentru situațiile de urgență:
• autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare – descărcare;
• container suport logistic cu echipamente multirisc;
• autospeciale pentru salvarea de la înălțime;
• autospeciale pentru tratamente hiperbarice și oxigenoterapie;
• automacarale cu braț ridicător și platformă pentru transport
accesorii și materiale;
• tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem
containerizat;
• autospecială pentru păstrare temporară și transport în regim
frigorific (pentru decedați);
• container suport logistic pentru iluminat (generator de mare
putere).
Față de fondurile europene accesate, la programele de dotare
s-au adăugat și fonduri de la bugetul de stat.
De asemenea, o parte dintre Unitățile de Primiri Urgențe
au fost incluse într-un program de reabilitate și dotare cu
echipamente moderne, printr-un program finanțat de Banca
Mondială.
Pentru Serviciile de Ambulanță și SMURD a fost semnat în
2016 acordul de asociere între Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne pentru organizarea unei licitații pentru
achiziția de autospeciale noi.
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Informatizarea sistemului de urgență
Departamentul pentru Situații de Urgență, printr-un proiect
realizat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, a început
să doteze, începând cu anul 2016, echipajele de urgență
prespitalicească și personalul din cadrul Unităților de Primiri
Urgențe cu tablete pentru a colecta, stoca și transmite electronic datele medicale ale pacienților.
Introducerea tabletelor urmărește atât ușurarea activității
medicilor, asistenților și paramedicilor, cât și îmbunătățirea
întregului sistem de urgență.

Simplu, intuitiv, rapid
Sistemul este simplu, intuitiv, rapid, va ușura munca și va aduce,
pe termen lung, îngrijiri mai bune pacienților.
Utilizarea tabletelor permite, de asemenea, o comunicare mai clară
între dispecerat și echipaj, asigurându-se astfel o pornire promptă
în misiune, dar și corectarea eventualelor erori.
Un alt aspect important legat de acest sistem, care leagă toate
serviciile de urgență, este posibilitatea de comunicare și de transmitere a unor informații scrise între aceste servicii. De exemplu,
dacă un echipaj este acasă la un pacient, la 40 de kilometri de
spital, iar medicul vrea să îl transporte la unitatea sanitară, încă din
momentul în care ia decizia transferului, informația poate fi transmisă extrem de simplu, printr-o simplă selectare de pe tabletă a
spitalului.
În decembrie 2016, sistemul era înstalat pe toate ambulanțele
SMURD și cele ale Serviciilor de Ambulanță.
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Parteneriatele cu societatea civilă
Relația cu societatea civilă este un factor important în procesul bunei guvernări, precum și în pregătirea populației pentru
reacția în situații de urgență.
La nivelul DSU a fost elaborat un protocol standard de colaborare cu reprezentanții societății civile în domeniul pregătirii
pentru situații de urgență, acesta fiind aprobat și semnat de
Ministrul Afacerilor Interne.
Până în prezent au fost încheiate astfel de protocoale de
colaborare cu ASproAS, CFCECAS, Academia de Studii
Economice, Centrul de Dezvoltare SMART, Federal
Emergency Management Agency, Qualitance QBS SRL,
Societatea Română a Radioamatorilor, Centrul de Psihosociologie al MAI, Habitat for Humanity România,
Societatea Națională de Cruce Roșie România, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca.
În curs de semnare sunt protocoalele cu Societatea Română
de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune,
Serviciul Român de Ajutor Maltez, Autoritatea Națională a Salvatorilor Montani din România, Asociația
Corpul Român Salvaspeo, Asociația Câini Utilitari.
Acest proces va continua astfel încât să fie acoperită o arie cât
mai mare de intervenție în sprijinul situațiilor de urgență sau
dezastru: Federația Volum, Liga Profesionistă de Fotbal
și World Vision.
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Comunicare
Din punct de vedere al comunicării, și în anul 2016, Departamentul pentru Situații de Urgență a continuat să dezvolte
legătura directă cu cetățenii, pentru diseminarea informațiilor
despre situațiile de urgență, intervențiile structurilor coordonate, dar și pentru educarea populației pentru a face față
situațiilor de urgență.

Social media și pagina de web
Departamentul pentru Situații de Urgență este prezent pe
principalele rețele sociale:
• Facebook (peste 77.000 urmăritori);
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• Twitter (peste 200 urmăritori);
• Youtube și Instagram.
De asemenea, în mediul online, DSU a desfășurat campanii de
informare privind funcționarea sistemului de urgență.
Pagina de internet a DSU - www.dsu.mai.gov.ro - a avut,
potrivit statisticilor, aproape 50.000 de accesări și 250.000 de
afișări.

Aplicația DSU
Aplicația mobilă DSU, susținută de Fundația pentru SMURD
din cei 2% donați de populație, a fost lansată în luna aprilie
2016.
Aplicația DSU are patru componente principale:
• Secțiune de știri - sunt noutăți despre activitatea serviciilor
de urgență, intervențiile deosebite la care intervin forțele
coordonate de DSU.
• Alerte - utilizatorii află în timp real care sunt situațiile de
urgență și primesc alerte meteo, din trafic etc.
• Raportează - această funcție permite utilizatorilor să trimită
fotografii și clipuri video din zona unde se află, dacă a fost
martorul unei situații de urgență.
• Lecții - oferă informații despre măsurile de prim ajutor.

De asemenea, aplicația este folosită de purtătorii de cuvânt ai
Inspectoratelor pentru Situații de Urgență și ai Serviciilor de
Ambulanță.

95.000
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Educarea populației - Caravana “Fii pregătit!”
Anul 2016 a adus unul dintre cele mai importante proiecte de
educare a populației: Caravana “Fii pregătit!”.
Caravana constă în deplasarea unui centru de formare mobil
în care se organizează cursuri de instruire a populației pentru
acordarea de prim ajutor în situații de urgență.
Centrul mobil este construit special pe structura unui tir, are
o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este
dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor,
dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea eficientă a cursanţilor în cele mai noi tehnici de acordare
a primului ajutor.
Caravana “Fii pregătit!” a parcurs toată țara, oprindu-se în
marile orașe.
Cursurile oferite în fiecare localitate au inclus prezentarea
principalelor dezastre naturale care pot afecta România cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii și modul în
care populația se poate pregăti pentru a le face față.
Participanții au putut urmări filme realizate de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență.
Cursurile de instruire medicală se adresează atât populației,
cât și profesioniștilor din cadrul sistemului de urgență.
Caravana “Fii pregătit!” a fost achiziționată de Fundația
pentru SMURD, cu sprijinul financiar al Fundației Vodafone
România.
În 2017, Caravana va continua traseul prin țară.
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17.125 km
parcurși

cursuri de
prim ajutor

29
de orașe
10.200
persoane
instruite

pregătire
la dezastre
continuă
în 2017
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Manuale pentru medici, asistenți și paramedici
În cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor
spitalicești și prespitalicești de medicină de urgență prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare”, proiect
co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă,
au fost elaborate următoarele materiale:
• Protocolul național de triaj și ghidul de implementare. Acest material a fost publicat în 2.500 de exemplare
care au fost distribuite celor 11 centre de formare din cadrul
UPU existente la nivel național și sunt folosite în formarea
asistenților în triaj.
• Manualul Sheehy pentru Asistență Medicală de
Urgență este traducerea în limba română a ediției a 7-a
a Sheehy’s Emergency Care. Acest manual răspunde unei
nevoi majore în privința pregătirii segmentului asistenți din
sistemul medical de urgență.
• Manualul de prim ajutor, ediția a II-a. Noutatea acestei
ediții o reprezintă DVD-ul cu filme educative prin care se explică diferite tehnici și proceduri. Este util atât paramedicilor,
cât și asistenților de la Ambulanță.
• Ghid comprehensiv pentru Asistența medicală de
urgență, ediția a 8-a, realizat sub coordonarea lui Judith E.
Tintinalli. Acestă carte este considerată, la nivel internațional,
ca și “biblia” formării specialiștilor în medicina de urgență din
întreaga lume. Se adresează medicilor rezidenți și specialiști
în medicina de urgență.
• Agoritmi și recomandări de practică. Realizarea celor 24
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algoritmi, 3 recomandari de practică precum și traducerea celor 14 algoritmi de resuscitare se înscriu în eforturile de a oferi
pacienților servicii de sănătate eficace și eficiente, centrate pe
nevoile pacientului.
• Instrucțiuni de externare. Rolul acestor instrucțiuni
pentru adulți și pentru copii este de a sprijini bolnavii și pe
familiile acestora, în legătura cu patologia de care suferă
pacientul externat.
În cadrul proiectului au fost organizate și o serie de cursuri de
formare.

Ședințele și deciziile CNSSU

Continuarea colaborării cu Republica Moldova

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă este un
organism interministerial format din miniştri şi conducători
ai instituţiilor publice centrale, în funcţie de tipurile de risc
gestionate sau funcţiile de sprijin repartizate în competenţă
în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă.
Pe parcursul anului 2016 au avut loc 11 şedinţe ale CNSSU, din
care 6 şedinţe extraordinare (din care 3 în sistem videoconferinţă) și 5 şedinţe de lucru/operative (din care 5 în sistem
videoconferinţă).

Sprijinirea dezvoltării sistemului de urgență în Republica Moldova a fost întotdeauna o prioritate pentru DSU. Mai multe
proiecte derulate au urmărit acest lucru.
Prin IGSU s-au desfășurat în anul 2016 activități specifice
pentru a asigura obținerea și menținerea finanțarii pentru
două proiecte mari de infrastructură, respectiv:
• “Zona de cooperare transfrontalieră România-Republica
Moldova o zonă mai sigură prin îmbunătăţirea nivelului de
pregătire profesională şi a infrastructurii de operare aeromedicală şi de comunicaţii, precum şi menţinerea capacităţii de
intervenţie a personalului serviciilor de urgenţă”
Obiectiv general este creşterea nivelului de siguranţă şi protecţie a populaţiei prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire
profesională şi menţinerea capacităţii de intervenţie a
serviciilor profesioniste de urgență (inclusiv SMURD) în zona
transfrontalieră.
• „Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor
comune de formare și cooperare în gestionarea situațiilor de
urgență”.
Obiectivul general este de a îmbunătăţi nivelul de pregătire
profesională şi menţinerea capacităţii de intervenţie a
serviciilor profesioniste de urgență (inclusiv SMURD) în zona
transfrontalieră.

Hotărârile CNSSU
Hotărâri adoptate în 2016:
• Hotărâre nr.1 privind situaţia constatată pe fluviul Dunărea,
între km 610 şi km 375;
• Hotărâre nr. 2 privind responsabilitățile de comunicare a
datelor și informațiilor pentru întocmirea și actualizarea
Registrului Național de Capabilități;
• Hotărâre nr. 3 privind aprobarea Hotărârilor nr.
6/20.01.2016 şi nr. 7/25.04.2016 ale Comitetului Naţional
Ebola;
• Hotărâre nr. 4 privind gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomenele meteorologice periculoase din perioada 11-13.10.2016 în judeţul Galaţi.
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Prezentarea IGSU
Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU
vizează eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare
a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control
a riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin multitudinea de activități
de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor,
descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și
limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren,
cutremure și alte dezastre.

Obiectivele IGSU
În anul 2016, acțiunile IGSU s-au concentrat pe îmbunătățirea
calității gestionării situațiilor de urgență și de protecție civilă.
Obiectivele specifice au fost:
• Reglementarea clară și unitară în domeniu;
• Reducerea timpilor de reacție;
• Acțiuni de răspuns optime în sprijinul comunităților;
• Mecanisme suple pentru diminuarea efectelor dezastrelor;
• Restabilirea rapidă a stării provizorii de normalitate;
• Cooperarea insterinstituțională eficientă pentru revenirea la
normalitate;
• Conștientizare, asumare și responsabilitate a cetățenilor și a
mediului de afaceri.
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Numărul de apeluri pentru urgențe
În anul 2016, unităților subordonate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență le-au fost atribuite prin
Sistemul 112, un număr de 933.622 de apeluri de urgență,
ceea ce înseamnă o medie de 2.558 de apeluri pe zi, față de
2.382 cât s-au înregistrat în anul 2015.
Cea mai mare creștere este față de anul 2012. Diferența este
de peste 20 la sută, de la 729.188 de apeluri de urgență.
Această tendință se încadrează în activitățile de consolidare a
activității de răspuns la dezastre și alte situații de urgență.

2012

744.325

2013

729.188

2014

810.844

2015

2016

869.059

933.622

Intervențiile de urgență
Forțele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au
intervenit în anul 2016 la peste 429.000 de situații de urgență
cotidiene și accidente colective în anul 2016. În medie,
înseamnă 1.175 de intervenții zilnice, față de 1.088 cât erau
în anul 2015.
Este pentru al doilea an consecutiv când numărul de intervenții depășește o mie de intervenții pe zi.
Peste 80 la sută dintre aceste intervenții sunt pentru asistență
medicală de urgență și prim-ajutor calificat.

2013

311.188

2014

355.338

2015

397.148

2016

429.003
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Intervențiile structurilor IGSU
Cele mai multe intervenții realizate de structurile IGSU au fost
cele de asistență medicală și prim ajutor calificat (359.975),
realizate de structura SMURD în colaborare cu Unitățile de
Primiri Urgențe, urmate de incendii (27.804), protecția comunităților (16.111), asistență acordată persoanelor (8.787), dar
și alte situații de urgență (16.326).
În cadrul acestor misiuni au fost salvate 8.406 persoane (dintre care 1.276 de copii), au fost salvate bunuri a căror valoare
depășește 2,73 de miliarde de lei și 10.367 de animale.
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Activitatea SMURD - număr de intervenții
Asistența medicală de urgență și prim-ajutor calificat reprezintă principala activitate a structurilor inspectoratelor pentru
situații de urgență, prin SMURD - Serviciul Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcarare.
În anul 2016, numărul intervențiilor a ajuns la 359.975, ceea
ce înseamnă, în medie, 986 de intervenții în fiecare zi. Față de
anul 2015, înseamnă o creștere de 5 la sută.
Timpul mediu de răspuns a fost de 11 minute.

2012

232.437

2013

270.348

2014

306.942

2015

342.161

2016

359.975

Activitatea SMURD - tipuri de intervenții
Cele mai multe intervenții SMURD au fost pentru afecțiuni
medicale generale (printre care boli cardiace, afecțiuni
neurologice, psihiatrice) - 58 la sută, urmate de traumatisme
prin accidente și din alte cauze - 30%, intoxicațiile - 6% și alte
afecțiuni - 6.
Competențele echipajelor SMURD sunt clar reglementate., în
primul rând prin Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, O.U.G. nr.
126/2003 și un număr semnificativ de ordine de ministru care
reglementează asistența medicală de urgență în România.

58%
30%
6%
6%
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Situația intervențiilor SMURD pe județe
stanța, Hunedoara, Sibiu și Timiș. Cele mai puține intervenții
SMURD sunt în Caraș Severin, Covasna și Harghita.
Timpul mediu de răspuns a fost de 13 minute.

Cele mai multe intervenții SMURD au avut loc în București/
Ilfov (75.434) și în județele Mureș (18.571) și Cluj (13.804).
Următoarele județe ca număr de intervenții sunt Argeș, Con-

+50% - 13.169

SATU MARE
5.775

SUCEAVA
7.896

BIHOR
8.416

2015
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COVASNA
1.975

SIBIU
12.764

GORJ
2.775

2016

HARGHITA
1.752

ALBA
5.702
HUNEDOARA
10.387

Asistența acordată de SMURD

-50% - 4.390

CLUJ
13.804

ARAD
7.838

DOLJ
8.712

MEDIA - 8.779

VASLUI
5.275

VRANCEA
3.540

PRAHOVA
9.029

VÂLCEA
4.286

OLT
5.237
TELEORMAN
7.197

TULCEA
4.164

GIURGIU
4.130

371.401
350.636

Intervențiile la incendii
toratelor pentru situații de urgență. Astfel, în 2016 au fost
27.804 incendii la care s-a intervenit prompt pentru salvarea
de vieți omenești și pentru limitarea pagubelor.

După asistența medicală asigurată de echpajele SMURD,
intervențiile la incendii reprezintă a doua categorie mare de
situații de urgență la care au intervenit structurile inspec-

+50% - 1005

SATU MARE
289

SUCEAVA
815

BIHOR
478

HARGHITA
279

ALBA
283
HUNEDOARA
587

GORJ
424

Cauzele incendiilor

-50% - 335

CLUJ
727

ARAD
440

DOLJ
1.134

SIBIU
352

COVASNA
175

VÂLCEA
578

PRAHOVA
1.017

OLT
1.024

Echipamente electrice defecte sau improvizate - 26%
Cosuri de fum defecte sau necurate - 17%
Foc deschis - 14%
Acțiuni intenționate - 9%

MEDIA - 670

1.247
TELEORMAN

VASLUI
491

VRANCEA
500

TULCEA
444

GIURGIU
834

Mijloace de încălzire defecte/improvizate - 7%
Alte împrejurări - 27%
Sursa: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
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Alte intervenții de urgență
În anul 2016, dinamica intervențiilor pentru protecția comunităților a fost crescătoare, astfel că au fost efectuate 16.111
misiuni, față de 13.076 în anul 2015 și 11.458 în 2014.
De asemenea, alte situații de urgență au fost reprezentate
de inundații și alunecări de teren - 6.091, evenimente publice - 6.741, misiuni pirotehnice - 1.417, fenomene meteo
periculoase (furtuni, căderi de zăpadă) - 1.040 și sprijin tehnic
de protecție (scurgeri de combustibil, substanțe periculoase)
- 1.037.
În paralel, au avut intervenții și serviciile de urgență voluntare. Numărul total al intervențiilor a ajuns la 6.955 singure și
19.327 în colaborare cu serviciile profesioniste. Aceste misiuni
au însemnat incendii și acțiuni pentru protecția comunităților.

6.091
inundații,
alunecări de
teren
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6.471
evenimente
publice

1.040
fenomene
meteo

14.140 - măsuri de protecție impotriva
incendiilor, evacuare apă, degajare arbori,
țurțuri, elemente de construcție

7.131 - misiuni la inundații, alunecări de
teren și alte fenomene meteo periculoase
(furtuni, căderi de zăpadă)

1.971 - misiuni pentru protecția mediului
și salvări de animale

1.417
misiuni
pirotehnice

1.037
sprijin
tehnic

Intervenții deosebite - accident Autostrada A2
Peste 100 salvatori au intervenit pe 5 noiembrie 2016, în cazul
unui accident rutier produs pe Autostrada A2, la km 67, în
care au fost implicate 29 mașini, dintre care 2 microbuze care
transportau persoane și un camion.
În accident au fost implicate 60 de persoane, dintre care trei
au decedat, 41 au fost transportate la spitale.
Pentru gestionarea situației, imediat după anunțarea evenimentului, la nivelul județului Călărași a fost activat Planul
Roșu de Intervenție, fiind alertate echipaje specializate din
zona de competență, precum și de la ISU București-Ilfov,
Ialomița și Constanța. Totodată, au fost prealertate spitalele
care dețin unități de primiri urgențe din București, pentru a fi în măsură să primească răniții.
La fața locului au acționat 94 de pompieri din cadrul IGSU și
9 medici de la Spitalul de Urgenţă Floreasca și Unitățile de
Primiri Urgențe Călărași și Ialomița.
Au fost implicate 12 echipaje de prim ajutor SMURD, o unitate
de terapie intensivă mobilă SMURD, 3 pentru descarcerare, 1
spital mobil, 5 autospeciale de transport personal și victime
multiple, o autospecială de stingere cu modul de prim ajutor
și 10 ambulanțe ale Serviciilor de Ambulanţă din județele
Ialomița, Călărași, Constanța și București-Ilfov.
Intervenția de urgență a fost realizată în sistem integrat fiind
demarate procedurile specifice situaţiilor de accidente cu
victime multiple.
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Intervenții la inundații
În luna mai a anului 2016, mai multe județe din țară au fost
afectat de inundații puternice, astfel că peste 1.500 de pompieri militari au intervenit în sprijinul populaţiei din Bacău,
Botoșani, Buzău, Cluj, Harghita, Neamț, Sălaj, Suceava, Vâlcea
și Vrancea.
În urma ploilor abundente care au căzut în zece judeţe din
ţară, 245 de case, 532 de curţi, grădini şi subsoluri au fost
inundate şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru
evacuarea apei.
La aceste intervenții și-au dovedit utilitatea echipamentele
achiziționate prin fonduri europene, care au inclus, printre
altele:
- motopompe remorcabile de mare capacitate;
- motopompă transportabilă;
- instalaţie de potabilizare a apei;
- ambarcațiune de intervenție și salvare pentru scafandri;
- autospecială transport efective pentru intervenție 16+1.
Valoarea echipamentelor achiziționate a fost de peste 30 de
milioane de euro.
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Activități de prevenire

+33%

+21%

+117%

+136%

La nivel național au fost efectuate 67.525 de controale pentru
prevenirea situațiilor de urgență.
În urma acestor controale au fost depistate 229.090 deficiențe, dintre care 48.580 au fost înlăturate pe loc. Totodată,
au fost aplicate 19.723 de amenzi și 139.461 de avertismente.

Avize și autorizații
Solicitările de avize şi autorizaţii au înregistrat în anul 2016
o creştere cu 49% faţă de perioada similară a anului 2015.
Numărul autorizaţiilor de securitate la incendiu emise a
crescut cu 33% faţă de anul 2015. Pe parcursul anului 2016
au fost eliberate cu 21% mai multe avize de securitate la
incendiu faţă de anii 2015 respectiv 2014.
Aceste creşteri au avut loc pe fondul menţinerii numărului
de cadre care îşi desfăşoară activitatea în aceste structuri,
fapt ce conduce la o orientare a activităţii asupra obiectivelor
prioritare pentru care este stabilit un termen de soluţionare
(emitere avize/autorizaţii, puncte de vedere etc.).
În anul 2016 au fost emise 7.392 avize de securitate la incendiu, 432 avize de protecţie civilă, 4.196 autorizaţii de securitate la incendiu şi 66 de autorizaţii de protecţie civilă.
În sprijinul comunității a fost lansată aplicația informatică
pentru obținerea avizelor/autorizațiilor necesare. Pe pagina
www.igsu.ro sunt publicate toate documentele necesare și
apar datele de interes.

avize
de securitate
la incendiu

Obiective
SEVESO

346 de controale
efectuate

743
avertismente

162 de amenzi
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Operaționalizarea unor noi unități
În anul 2016 au fost înființate 8 puncte de lucru SMURD permanente în: Vladimirescu (județul Arad), Cavnic (Maramureș),
Florești (Cluj), Poiana Brașov (Brașov), Dolhasca (Suceava),
Podul Turcului (Bacău), Beceni (Buzău), Crișan (Tulcea).
Au fost înființate și puncte de lucru SMURD temporare: Nehoiu (Buzău), Lehliu (Călărași) și Transfăgărășan (Argeș).
PUNCT SMURD PERMANENT

Puncte de lucru ale pompierilor au fost înființate la Dărăbani
(Botoșani) și Dolhasca (Suceava).
Media zilnică a echipajelor terestre este de 250 de echipaje de
prim ajutor, 29 de terapie intensivă mobilă și 7 de transport
neonatal cu medic de la UPU/SMURD.

PUNCT DE LUCRU POMPIERI
DOLHASCA (SUCEAVA)

PUNCT SMURD PERMANENT

VLADIMIRESCU (ARAD)
PUNCT SMURD PERMANENT

PUNCT SMURD PERMANENT

PUNCT SMURD PERMANENT
PUNCT SMURD PERMANENT

PUNCT SMURD PERMANENT

PUNCT SMURD TEMPORAR

PUNCT SMURD TEMPORAR
PUNCT SMURD TEMPORAR
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Sistemul de telemedicină
Sistemul de telemedicină a fost dezvoltat în România pentru
a asigura schimbul de informații dintre echipajele de prim
ajutor aflate pe teren cu unitățile de primiri urgențe și pentru
a permite colaborarea între diferitele unități, astfel încât
pacienții să beneficieze de cele mai bune servicii medicale.
Telemedicina îmbunătățește accesul la îngrijiri medicale de
specialitate, reduce riscul de erori medicale prin accesul rapid
al doctorului curant la o a doua opinie, sporește șanse de
supraviețuire a pacienților aflați în situații de urgență în zone
în care nu există specialiști și reduce costurile prin diminuarea
transportului pacienților între spitale.

35.832
transmisiuni
prin sistemul
de telemedicină

Transmisiunile realizate
În anul 2016, prin sistemul de telemedicină existent, care
funcționează cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, au fost realizate 35.832 transmisiuni prin sistemul de
telemedicină din prespital și spital.
În cadrul Direcției Management Urgențe Medicale va exista
un compartiment care se va ocupa de telemedicină.
Acum se fac eforturi pentru readucerea sistemului la capacitate maximă, după ce problemele de mentenanță au făcut ca
rețeaua să nu mai funcționeze corespunzător.
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Pregătirea și formarea personalului
În anul 2016, la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani s-au organizat 21 de serii de pregătire şi au absolvit 256 de persoane.
La Centrele Zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca
s-a desfăşurat pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a
personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul
situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii
descentralizate şi deconcentrate. S-au desfăşurat 31 de serii
de pregătire/centru şi au absolvit 1.662 de persoane.

Pregătirea și formarea paramedicilor
În anul 2016, s-a desfășurat cursul de prim ajutor calificat,
descarcerare şi operaţiuni de salvare pentru 750 de cursanţi.
La cursul de prim ajutor de bază au participat 553 de paramedici. La cursul de consolidare a cunoştinţelor şi dobândire
de noi competenţe - prim ajutor calificat - au luat parte 1.330
cursanți (1.329 din unităţi subordonate IGSU și unul de la alte
structuri).

Programul de voluntariat “Salvator din pasiune”
La nivelul IGSU a pornit în 2016 proiectul de voluntariat în
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, denumit „Salvator
din pasiune”.
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Astfel, au fost încheiate peste 700 de contracte de voluntariat, la nivel naţional. Voluntarii au parcurs cursul introductiv
şi cursul de prim ajutor de bază, în prezent participând la
exerciţiile desfăşurate în cadrul subunităţilor de pompieri, în
scopul pregătirii şi antrenării pentru acţiunile de intervenţie.
Proiectul urmăreşte susţinerea activităţilor de voluntariat,
ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice
şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul
acordat comunităţilor pe timpul situaţiilor de urgenţă, dar şi
pentru prevenirea lor.
Ca urmare a feed-back-ului pozitiv transmis de participanţii
la această activitate, în prezent există solicitări de înscriere în
proiect şi din partea altor persoane.
Programul continuă și în 2017.

Pregătirea prin exerciții tactice
În anul 2016, personalul IGSU a participat la mai multe exerciții naționale care au avut drept scop testarea capacității de
reacție și pregătirea personalului.

Exerciţiul “VALAHIA 2016”
Exerciţiul a avut ca scop participarea mai multor autorităţi,
implicând peste 500 de jucători care au avut rol în răspunsul
la urgenţă radiologică şi, totodată, testarea nivelului de
pregătire al personalului centralei nucleare de la Cernavodă,
Nuclear Electrica, autorităţi locale şi naţionale şi organizaţiile
implicate în caz de accident sever la centrala nucleară de la
Cernavodă.

Exerciţiul “OLYMPUS 2016”
Scopul exerciţiului a fost acela de a verifica modul de răpuns
în cazul unui incident nuclear şi modalităţile de prevenire.
Acesta s-a desfăşurat în cadrul Iniţiativei Generale pentru
Combaterea Terorismului Nuclear la Bucureşti, în perioada
19-21 octombrie 2016.
Rolul structurilor IGSU a fost de a asigura răspunsul pe parte
de prim ajutor în cazul unui incident de siguranţă nucleară.
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Exerciţiul “ROGENDINTEX 2016”

Exercițiul “SEESIM 16”

Exerciţiul “ROMANIAN GENDARMERIE INTERNATIONAL EXERCISE 2016 - ROGENDINTEX 2016” a constat în antrenarea participanţilor pentru utilizarea procedurilor standard de lucru în
cadrul unei misiuni de poliţie a Uniunii Europene în vederea
implementării unui mandat în vederea stabilizării unei situaţii
conflictuale într-o provincie caracterizată de insecuritate.
În acest context, pentru crizele civile simulate, reprezentanţii
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au asigurat
suportul cu forţe specializate cu misiuni de căutare, salvare şi
evacuare.

Exerciţiul “SOUTH-EASTERN EUROPE SIMULATION - SEESIM 16”
a constat în dezvoltarea capacităţilor şi procedurilor de coordonare la nivel naţional şi regional, cooperarea şi asistenţa
reciprocă în cazul dezastrelor naturale şi atacurilor teroriste.
Exerciţiul a fost de tip multinaţional de comandament, asistat
pe calculator, organizat de România în Centrul de jocuri de
război şi experimentări doctrinare (CJRED), din incinta Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (UNAp), cu participarea şi
asistenţa reciprocă între naţiunile SEDM în situaţii de urgenţă
devastatoare.

Exerciţiul „SNPCT 2016”

Exerciţiul “TIBISIS16”

Scopul exerciţiului a constat în antrenarea participanţilor în
cazul unui eveniment complex survenit ca urmare a unui atac
terorist la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.
Principalele activităţi desfăşurate pe timpul exerciţiului au
fost:
- pe palierul strategic: participarea unui expert din cadrul
IGSU în CNAA în sprijin pentru structura decizională a MAI;
- pe palierul tactic: s-a simulat participarea cu echipaje de
prim ajutor calificat din cadrul ISUBIF, pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă.

Scopul exerciţiului a constat în antrenarea componentelor
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului
pentru coordonarea măsurilor şi activităţilor în situaţia în care
se impune intervenţia antiteroristă la obiective din competenţa Jandarmeriei Române.
Exerciţiul s-a desfăşurat în judeţul Timiş, fiind organizat de
Jandarmeria Română, cu participarea unor reprezentanţi din
cadrul SRI, DIICOT, STS, DIPI, Direcţiei Medicale a MAI, IGPR şi
IGSU.

Resursele umane
La finalul anului 2016, IGSU avea prevăzut un necesar de
29.608 posturi, dintre care erau ocupate 26.911 de posturi.
Pierderile de personal din sistem au însumat 1.132 de persoane.

2014

2013

Din punct de vedere al vârstei personalului, aceasta este în
medie de 38 de ani. Pe categorii, vârsta medie a ofițerilor este
38 de ani, a subofițerilor de 38 de ani, a funcționarilor publici
de 56 de ani, iar a personalului contractual 49 de ani.

38 de ani

24.153

2016

2015

este vârsta medie a
personalului
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Tehnica de intervenție a SMURD
Tehnica de intervenție a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare cuprinde vehicule și aeronave care pot
MOTOCICLETA SMURD - Intervine la cazurile
de prim ajutor, este condusă de un paramedic și este dotată cu defibrilator pentru
resuscitare.

AMBULANȚĂ DE PRIM AJUTOR SMURD - Are
un echipaj format din trei paramedici ,
defibrilator semiautomat și este destinat
intervenției de prim ajutor calificat.

AMBULANȚĂ DE TERAPIE INTENSIVĂ - Are
un medic de urgență, asistent medical
UPU/SMURD, doi paramedici. Autospeciala
intervine la cele mai dificile cazuri.

AVIOANELE SMURD - Sunt folosite pentru misiuni aeriene, pentru transportul
pacienților critici, atunci când timpul de
intervenție este esențial.
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interveni la toate tipurile de urgențe cotidiene sau dezastre și
calamități.

AMBULANȚĂ DE TRANSPORT NEONATAL Este pentru transportul nou-născuților, este
dotată cu un incubator, iar pe ea lucrează
medici UPU/SMURD.

AUTOSPECIALĂ DE INTERVENȚIE LA DEZASTRE - Se poate transforma în 15 minute într-un punct medical avansat, care să acorde
asistență victimelor la locul dezastrului.

ELICOPTERELE SMURD - Sunt folosite pentru
misiuni de salvare aeriană, unele fiind
dotate cu troliu pentru misiuni de salvare
montană. Pot zbura și noaptea.

Unitățile de terapie intensivă mobilă SMURD
La nivelul întregii țări, acționeazăî, în 24 de județe, echipaje
mobile de terapie intensivă SMURD, care sunt încadrate cu
paramedici de la IGSU și medic și asistent de la UPU/SMURD.
Aceste echipaje intervin la cele mai dificile cazuri - cele de cod
roșu, plus dezastre și calamități. Competența acestor echiSATU MARE
1 UTIM

BIHOR
1 UTIM
1 UTIM NN

paje este cea mai ridicată, deoarece pe autospeciale lucrează
un medic de urgență. De asemenea, la nivel național sunt
folosite și 8 autospeciale pentru transportul nou-născuților,
încadrate cu medic de la UPU/SMURD. Acțiunea de răspândire
cu echipaje este continuă.

SUCEAVA
1 UTIM
CLUJ
2 UTIM
1 UTIM NN

ARAD
1 UTIM

VASLUI
1 UTIM

ALBA
1 UTIM
SIBIU
1 UTIM

HUNEDOARA
1 UTIM

PRAHOVA
1 UTIM

DOLJ

1 UTIM
1 UTIM NN
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Tehnica de intervenție - ambulanțele SMURD
Tehnica de intervenție a IGSU pentru ambulanțele SMURD se
prezintă astfel: 45% dintre mașinile de intervenție au sub 5
ani, în timp ce doar 4% au între 5 și 7 ani.
Majoritatea ambulanțelor SMURD au între 7 și 10 ani, ceea ce
înseamnă că ar trebui înlocuite.

45%

Sub 5 ani

Doar 1% au peste 10 ani. O parte dintre ambulanțele SMURD
au fost achiziționate prin programe de dotare cu fonduri
europene, dar este nevoie de un efort din partea statului
pentru reînnoirea parcului auto. În 2018, 78% dintre ambulanțele SMURD vor avea peste 10 ani vechime.

4%

50%

1%

Între 5 și 7 ani

Între 7 și 10 ani

Peste 10 ani

Defecțiunile ambulanțelor SMURD
În anul 2016 s-au înregistrat, dintr-un total de 400 de ambulanțe operaționalizate, un număr de 302 autospeciale scoase
din intervenție și un număr de 938 de situații de scoatere din
intervenție. Numărul total de zile la nivel național de indis-

400 de ambulanțe
operaționalizate
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938 de situații
de scoatere
din intervenție

ponibilitate tehnică a fost de 17.593 de zile, ceea ce reprezintă
58 de zile anual pentru fiecare ambulanță defectată.

17.593 de zile
de indisponibilitate
tehnică

Vechimea autospecialelor de stingere
În privința autospecialelor de stingere, situația se prezintă
astfel. Peste 31% dintre autospeciale au o vechime de până
în 10 ani. Procentul a scăzut față de anul 2015, când aproape
40 la sută dintre autospeciale aveau vechime de până în 10
ani. Acest lucru se datorează programelor de dotare finanțate

din fonduri europene, care au asigurat înnoirea parcului auto.
Proiectele au avut drept scop întărirea capacității de intervenție, prin asigurarea de noi echipamente.

31,4%

7,9%

18,9%

41,8%

Între 0 și 10 ani

Între 10 și 20 de ani

Între 20 și 30 de ani

Peste 30 de ani
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Proiecte de acte normative elaborate
Unele dintre cele mai importante proiecte de acte normative
elaborate în anul 2016 au fost:
• Concepţia Naţională de Răspuns în Caz de Incendii de
Pădure;
• Concepţia Naţională de Răspuns în Caz de Inundaţii;
• Concepţia de limitare/minimalizare a consecinţelor interceptării, angajării şi/sau neinterceptării rachetelor balistice;
• Concepţia Naţională de Răspuns în Caz de Accident Nuclear
şi/sau Radiologic;
• Procedura de sistem privind conducerea şi coordonarea în
sistem integrat a acţiunilor structurilor MAI pentru salvarea
vieţii persoanelor aflate în pericol în situaţia intervenţiei la
tentativele de suicid;
• Legea nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; (aprobată)
• Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
(aprobată)
• Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; (aprobată)
• Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
(aprobată)
• Hotărârea Guvernului României nr. 768/2016 privind
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organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru
reducerea riscurilor la dezastre; (aprobată)
• Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 129/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
• Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă.

Acte normative aprobate
• O.I.G. nr. 234 din 29.12.2016 pentru aprobarea Instrucţiunii
privind planificarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor
IGSU;
• HG nr. 951/2016 pentru aprobarea Strategiei de consolidare
şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă pentru perioada 2016-2025.
• O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor
voluntare şi a serviciilor private;
• Hotărârea Guvernului nr. 271/2016 pentru modificarea şi
completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare.
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Comunicare și campanii de informare
Sondajul de opinie elaborat de către Avangarde în luna februarie 2017 relevă faptul că în topul încrederii opiniei publice
în instituţii, pompierii ocupă prima poziţie cu 94%. Este o
creștere importantă față de anul 2016, când același sondaj
arăta o cotă de încredere de 89%.

Comunicare și campanii de informare
Imaginea IGSU reflectată în mass-media este preponderent
obiectivă (68,87% din totalul trimiterilor fiind nepolarizate),
în timp ce referirile favorabile reprezintă 31,09% din numărul
total.
De remarcat este faptul că numărul apariţiilor favorabile a
crescut cu 33,33% faţă de anul 2015, fiind înregistrate cu
peste 7.700 de referiri pozitive în anul 2016.
Având în vedere nevoia rapidă de transmitere a informației direct către comunitate, precum și creşterea masivă a traficului
în mediul on-line, IGSU a dezvoltat o comunicare activă prin
intermediul rețelelor de socializare Facebook și Twitter.
În acest sens, au fost întreprinse demersuri pentru verificarea paginii IGSU, aceasta devenind oficială, reprezentând, în acest mod, o sursă sigură de informare pentru
populație.
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Puncte de prim-ajutor pe litoral
Pentru prima dată, în anul 2016, mai multe puncte de prim
ajutor, asigurate de pompieri şi paramedici SMURD, au fost
amplasate pe plajele din staţiunile Mamaia, Eforie Nord, Costineşti, Techirghiol şi Neptun, în trei dintre locaţii fiind prezente
şi autospeciale de tip şenilată. De asemenea, pe mare au fost
aduse cinci ambarcaţiuni ale IGSU, care au intervenit în situaţii
de urgenţă.
Staţiunile incluse în acest proiect-pilot au fost cele în care,
în ultimii cinci ani, s-au înregistrat cele mai multe situaţii de
urgenţă soldate cu victime la înec.

Rezultatele programului
În perioada 15.06 - 15.09.2016 au existat 11 puncte de lucru
pentru stingerea incendiilor, 5 puncte de lucru pentru prim
ajutor calificat și 3 puncte de lucru pentru salvare din apă.
În această perioadă, 60 de persoane au fost salvate
de la înec. Au fost efectuate 570 de controale de
prevenire, la 1.839 de obiective și au avut loc 1.251
de intervenții în situații de urgență și 4.400 de intervenții SMURD, efectuate în cadrul programului de prim
ajutor derulat pe litoral.
Programul a fost coordonat de Departamentul pentru Situații
de Urgență și pus în aplicare de Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență.
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Dispeceratele integrate ISU/SMURD-Ambulanță
La începutul anului 2016 a fost dat în funcțiune Dispeceratul
integrat ISU/SMURD - Ambulanță din județul Constanța. Acesta era ultimul dispecerat integrat care trebuia implementat
între cele două structuri de urgenţă.
În acest moment mai face excepție doar Bucureştiul, oraș în
care dispeceratele încă funcţionează separat.

Importanța Dispeceratelor integrate
Operaţionalizarea Dispeceratelor integrate ISU/SMURD Ambulanţă vizează optimizarea intervenţiei medicale de urgenţă
şi descarcerare, prin coordonarea convergentă a resurselor
umane şi materiale şi realizarea unui management unitar de
preluare a cazurilor.
Fiecare serviciu de urgenţă (Pompieri, SMURD, Ambulanţă)
este reprezentat de personal specializat, care are rolul de a
analiza, decide şi urmări cazurile specifice preluate de către
operatorii 112. Toate apelurile de urgenţă sunt gestionate
în cadrul acestui dispecerat fără a se mai transfera apelul la
subdispecerate.
În fotografia din dreapta jos, este noua clărire construită de
Primăria Municipiului București, unde va funcționa Dipeceratul Integrat ISU/SMURD-Ambulanță.
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Activități de pregătire
IGSU a elaborat la sfârșitul anului 2016 Registrul Național de
Capabilități, având în vedere prevederile H.G. 557/2016, dar
și Hotărârea CNSSU nr. 2/2016, instrument care a fost pus la
dispoziția tuturor partenerilor instituționali.

Analiza operațională în tuneluri
În baza analizei efectuate la nivelul DSU au fost identificate 184 de tuneluri feroviare pentru care IGSU a efectuat
recunoașteri și, astfel, s-au întocmit concepții de acțiune
specifice:
• până la 500 m - 151;
• între 501 m și 1.000 de metri - 25;
• peste 1.000 m - 8
Toate tunelurile au doar intrări și ieșiri, fără alte căi de evacuare.
Acțiuni întreprinse:
• 77 de recunoașteri aeriene la tunelurile fără acces auto;
• concepții de acțiuni specifice;
• achiziția a 210 aparate de respirat cu autonomie mărită.

• definirea parametrilor de risc;
• estimare cantitativă a riscului;
• planificare și organizare intervenție;
• implementare date în format GIS;
• actualizare Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor.

Reorganizarea IGSU și a unităților subordonate
Pe baza analizei de sistem, reorganizarea IGSU și a unităților
subordonate are două etape:
• Reorganizarea IGSU;
• Reorganizarea Inspectoratelor pentru Situații de Urgență
Județene.
Această reorganizare are în vedere integrarea structurilor de
prevenire, pregătire și răspuns, pentru eficientizarea acțiunilor
în domeniul reglementat.

Identificarea obiectivelor cu risc social
Au fost identificate 14.140 de obiective cu risc social. Această
procedură s-a derulat având în vedere mai mulți parametri:
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Bugetul anului 2016
Dezvoltarea oricărui sistem depinde de fondurile alocate.
Din 2014 și până în 2016, creșterea finanțării este evidentă,
de la 1,4 miliarde de lei, la aproape 1,7 miliarde de lei.
Cu toate acestea, creșterea finanțării trebuie să fie susținută
și pe viitor, pentru a putea asigura o dezvoltare integrată a
sistemului de urgență.
În același timp, a crescut și numărul misiunilor, ceea ce
înseamnă că trebuie asigurate resurse pentru menținerea în
stare de operabilitate a tehnicii și utilajelor din dotare, astfel
încât riscul de compromitere a desfășurării misiunilor specifice
să fie micșorat la maximum.
Pe lângă fondurile de la buget, se adaugă și fondurile europene obținute în cadrul mai multor proiecte:
• Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, în
valoare de 136.268.816 lei cu TVA.
• Programul Operaţional Capacitate Administrativă - Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional (RORISK), în
valoare de 30.873.225,35 lei.
• Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020Proiectul ,,RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEŢI II/ERSL II”, în
valoare de 110.365.921 lei.
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IGSU

2014

1.400.970.000 lei
2015

+20%

1.749.434.000 lei
2016

1.693.523.000 lei

-3,2%

Obiectivele pentru anul 2017
Pentru anul 2017, IGSU și-a propus următoarele obiective:
• Verificarea concepţiei naţionale de răspuns la seism prin
organizarea şi desfăşurarea exerciţiului naţional „SEISM 2017”,
la care va participa IGSU și toate structurile coordonate de
DSU, plus ministerele cu atribuții în domeniu;
• Consolidarea cooperării la nivel naţional şi internaţional prin
organizarea şi desfăşurarea exerciţiului naţional de transmitere a mesajelor de înştiinţare şi avertizare în situaţie de
protecţie civilă „PROCIV 2017” şi participarea la exerciţiile prevăzute în cadrul Programului Integrat de Exerciţii „HISTRIA”;
• Participarea activă în cadrul mecanismelor de cooperare şi
asistenţă internaţională la exerciţiile organizate şi desfăşurate
de NATO – EADRCC.
• Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025.
• Perfecţionarea cadrului normativ şi continuarea procesului
de armonizare a legislaţiei cu reglementările europene;
• Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune care
funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;
• Îmbunătăţirea capacităţii personalului inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă de identificare a neregulilor/abaterilor
de la normele de prevenire a incendiilor, precum şi materializarea acestora în documentele de control;
• Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de
informare preventivă;
• Coordonarea şi controlul mai riguros al inspecţiilor de

prevenire;
• Colaborarea cu structurile de răspuns în creşterea nivelului
de pregătire şi asigurarea securităţii pe timpul intervenţiilor la
obiectivele cu risc;
• Perfecţionarea structurilor, standardelor şi procedurilor de
lucru ale inspecţiei de prevenire;
• Asigurarea continuităţii procesului de evaluare a riscurilor la
nivel naţional şi îmbunătăţirea cadrului legal existent care să
asigure eficienţa procesului de evaluare.

Seminat NATO la București
În urma angajamentului asumat de șefii de stat și guvern
ale statelor membre la Summit-ul NATO de la Varșovia de a
îndeplini uniformizarea criteriilor pentru reziliență în cazul
urgențelor civile la nivel național, România va organiza
întâlnirile oficiale ale Comitetului NATO pentru Planificarea
Urgenței Civile, în perioada 28-29 martie 2017.
Aceste întâlniri oficiale au rol de pregătire a Summit-ului
NATO din 2018 în ceea ce privește tematica rezilienței în cazul
urgențelor civile.
Obiectivul principal al evenimentului, organizat prin DSU, va fi
de a elabora cele mai bune practici privind punerea în aplicare
pe plan național a criteriilor de reziliență în urgențe civile.
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Prezentarea Inspectoratului General de Aviație
Inspectoratul este o structură militară specializată în executarea misiunilor de zbor, operative sau cu caracter umanitar, independent sau în cooperare, în sprijinul structurilor
Ministerului Afacerilor Interne şi al comunităţii, cât şi la
solicitarea altor instituţii ale statului, având în subordine 5
unități teritoriale de aviație dispuse în București, Iași, Tulcea,
Cluj-Napoca și Caransebeș.
Componentă a Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă, IGAv îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu SMURD
şi cu UPU/SMURD, care asigură personal medical pentru
elicopterele SMURD, precum și pentru misiunile speciale.
Din punct de vedere operativ, IGAv este dotat cu 19 elicoptere
și 2 avioane medicalizate, după cum urmează:
• 6 elicoptere grele (3 MI-17 și 3 MI-8);
• 13 elicoptere ușoare (9 EC-135P2+, 2 EC-135P2 și 2 IAR
316B);
• 2 avioane (PIPER PA-42 Cheyenne III - cumpărat de
Fundația pentru SMURD şi CESSNA CITATION V - donat de omul
de afaceri Ion Țiriac). Avionul Cessna are nevoie de fonduri
pentru repararea capitală a motoarelor.
În prezent, punctele de operare aeromedicală acoperă întreg
teritoriul naţional.
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Misiunile executate de IGAv
În anul 2016, aeronavele IGAv au efectuat 9.669 de ore de
zbor, din cele 13.060 planificate. Ponderea cea mai mare o au
misiunile SMURD - 6.112 ore de zbor, urmate de orele de zbor
pentru misiunile de sprijin - 1.209 ore, orele de zbor pentru
instrucție - 1.145 și alte misiuni - 1.260 de ore de zbor.

O parte din misiuni au fost realizate și cu sprijinul
Ministerului Apărării Naționale, care a pus la dispoziție
aparate de zbor pentru misiuni medicale, de transplant sau pentru situații de urgență, cum ar fi înzăpezirile sau inundațiile.

Alte misiuni - 12,4%

Misiuni SMURD - 63,3%

Misiuni de sprijin - 12,5%

Orele de zbor ale aeronavelor SMURD
Orele de zbor SMURD au fost cele mai multe din totalul orelor
de zbor alocate IGAv. Astfel, în 2016, elicopterele și aeronavele
SMURD au efectuat 6.112 ore de zbor, față de 5.970 de ore de

zbor în anul 2015. Față de anul 2013, sunt cu 322 de ore de
zbor mai multe.

6.112
5.874

5.970

5.790

2013

2014

2015

2016
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Punctele de operare aeromedicale
În prezent, numărul punctelor de operare aeromedicale
acoperă întreg teritoriul național, iar prin proiectele transfrontaliere elicopterele de la Iași și Galați pot interveni și în

Republica Moldova. Din punct de vedere al numărului de
misiuni, situația stă astfel: misiuni primare - 1.401, misiuni
secundare - 2.039 și misiuni speciale - 14.

849 ore de zbor
PUNCT AEROMEDICAL
JIBOU
VA FI DESCHIS ÎN 2017

374 ore de zbor

PUNCTUL AEROMEDICAL
ARAD
849 ore de zbor

843 ore de zbor

PUNCT AEROMEDICAL
TULCEA
Evacuare și prim-ajutor

643 ore de zbor
PUNCTUL AEROMEDICAL
CRAIOVA
1.067 ore de zbor
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Elicoptere: 1.222 ore de zbor
Avion Cessna: 20 ore de zbor
Avion Piper: 193 ore de zbor

Resursele umane
Inspectoratul General de Aviație are 643 de posturi prevăzute
în organigramă, dintre care 412 sunt încadrate, ceea ce
înseamnă un procent de 64%.

Gradul de încadrare al instituției cu piloți brevetați este de
50%, iar media de vârstă a personalului este de 40 de ani.
222 posturi
încadrate
100 posturi
încadrate
82 posturi
încadrate

personal
contractual

8 posturi
încadrate

Pregătirea personalului
În anul 2016, următorul personal a obținut următoarele
calificări:
• în specialitatea controlor militar de trafic aerian operaţional:
4 ofiţeri;
• în specialitatea meteorolog aeronautic militar previzionist:
6 ofiţeri;
• în specialitatea personal aeronautic tehnic-ingineresc: 2
ofiţeri;
• în specialitatea tehnician de bord: 1 maistru militar
tehnician de sol şi 1 maistru militar operator troliu;
• în specialitatea comunicaţii aeronautice militare: 8

maiştri miliari
Atestare pe un nou tip de elicopter:
• 9 piloţi au executat trecerea pe elicopterul EC-135, 4
piloţi pe elicopterul Mi-17 şi 1 pilot pe elicopterul Mi-8;
• 1 operator troliu, sarcini exterioare a fost calificat şi
pentru elicopterul Mi-8/17;
• 2 ofiţeri IRCZ (inginer de recepție și control în zbor) au
fost calificaţi şi pe alt tip de elicopter (unul pe elicopterul
EC-135, al doilea pentru elicopterul IAR-316B);
• cursuri de siguranța zborului, organizate de Airbus.
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Colaborarea cu REGA
Patru ani de colaborare, timp în care 67 de piloți și echipe de
salvatori au fost pregătiți și peste 8.000 de pacienți transportați, zi și noapte, cu elicopterele SMURD. Acesta este pe scurt
bilanțul programului de instruire derulat în România și Elveția
de către specialiștii Serviciului de Salvare Aeriană elvețiană
REGA, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.
Cursurile de instruire au avut patru componente principale:
• Cursuri NVIS - Night Vision Imaging System - instructorii de zbor români și-au consolidat cunoștințele dobândite,
astfel încât să devină formatori pentru ceilalți piloți
• Operațiuni cu elicoptere cu troliu –piloții români,
echipele medicale, operatorii de troliu au fost instruiți în operațiuni cu elicopter cu troliu pentru a putea să răspundă
și la situații în care aterizarea elicopterului nu este posibilă,
cum ar fi în zone muntoase, pentru a salva și a recuperarea
persoane aflate în situații medicale problematice și a le transporta în condiții de siguranță către centre medicale de
diverse competențe din țară.
• Operațiuni montane - piloții români au fost instruiți
pentru a interveni în zone montane pentru a oferi îngrijiri
medicale pe calea aerului pentru persoanele din România și
pentru turiști în egală măsură, în astfel de zone, de obicei,
aproape inaccesibile.
• Cursuri în simulator pentru proceduri standard și
de urgență – piloții au participat la cursuri privind procedurile standard și de urgență la simulatorul Forțelor Aeriene
Elvețiene din Emmen, Elveția. Cursurile s-au desfășurat
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într-un simulator de zbor foarte modern care corespunde
modelului de elicopter cu care operează.

Rezultatele proiectului
Colaborarea cu REGA a dus la îmbunătățirea misiunilor elicopterelor SMURD, astfel:
• Misiunile pot fi efectuate atât ziua, cât și noaptea;
• A crescut nivelul intervențiilor, prin posibilitea efectuării misiunilor în zone geografice dificile prin utilizarea troliului, prin
acumularea de cunoștințe de zbor pentru zonele montane
și pilotare pe timp de noapte cu ajutorul aparatelor (Night
Vision Goggles);
• SMURD a început implementarea unui sistem de management al siguranței zborurilor;
• SMURD a adoptat standardele REGA, conform nevoilor
din România;
• Au fost efectuate cu succes cursuri pentru personalul medical implicat în salvarea aeriană – urgențe pediatrice, traumă,
transport și resuscitare neonatală și cele mai noi ghiduri și
tehnici de resuscitare.
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Inaugurarea Punctului Aeromedical Constanța
Baza Aeromedicală SMURD Constanţa, proiect destinat
activităţii de salvare cu elicopterul SMURD Constanţa, a fost
inaugurată pe 17 octombrie 2016.
Baza, proiectată să funcționeze în cele mai bune condiții, pe
termen lung, a devenit astfel parte integrantă a infrastructurii de intervenție de urgență din Regiunea de Sud-Est a
României.
Construcția este alcătuită dintr-o platformă de aterizare și
un hangar destinate elicopterului SMURD Constanța și unei
echipe de minim 6 persoane (piloţi, tehnicieni de aviatie, salvatori aerieni, pompieri descarceratori şi echipaj medical). Din
această nouă bază, elicopterul SMURD şi echipajul aero-medical aflat în alerta vor fi pregătite să plece la solicitări, 24 de
ore din 24.
De asemenea, baza aeromedicală asigură intervenția de
prim-ajutor și de transfer de urgență către alte centre specializate din regiunea Constanța și de Sud-Est, contribuind
astfel la dezvoltarea în România a unui sistem integrat de
asistenţă medicală de urgenţă eficient, la standarde europene
şi internaţionale.
Terenul din zona Viile Noi, pe care a fost construit heliportul, a
fost pus la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică Constanţa și este destinat amplasării viitorului Spital Regional
de Urgenţă Constanţa. Baza aero-medicală va rămâne în
administrarea Ministerului Sănătăţii, având, conform legii,
ca operator medical desemnat – Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Constanţa, care va suporta cheltuielile de funcţion64

are, respectiv, conform legii, operator aerian desemnat – Ministerul Afacerilor Interne, prin Unitatea Specială de Aviaţie,
Inspectoratul General de Aviaţie.
Beneficiarii acestei inițiative sunt pacienţi în stări critice,
accidentaţi grav, din zona judeţului Constanţa, Regiunea SudEst, care beneficiază de intervenţia echipajelor de prim ajutor,
terapie intensivă şi salvare aeriană și au nevoie de asistenţă
medicală de urgenţă corespunzătoare şi uneori, transferul de
urgenţă către alte centre medicale specializate.
Proiectul a fost realizat de Fundaţia pentru SMURD, în urma
unui sprijin financiar primit din partea companiilor OMV
Petrom şi ExxonMobil România, în valoare de 3,48 milioane de lei (participare câte 50% din partea OMV Petrom şi
ExxonMobil România). Bugetul proiectului, în valoare totală
de 4,3 milioane lei, a fost completat din fondurile strânse
în campania 2% de Fundaţia pentru SMURD iar, cu sprijinul
primit din partea RAJA SA Constanţa, au fost realizate lucrările
de racordare la reţeaua de apă şi canalizare.
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Relațiile internaționale
O parte din activitățile internaționale la care au luat parte
reprezentanții IGAv au fost:
- În perioada 20-23.04.2016, un pilot, și în perioada 0913.05.2016, un tehnician au participat la sesiunea de școlarizare pentru elicopterul EC135 T3, în Donauworth, (Germania);
- Participarea în perioadele 20-21.02.2016 și 24-26.05.2016 a
doi piloți la Burges Hill (Marea Britanie) în vederea menținerii
calificărilor valide pentru aeronava Cessna Citation V.
- În data de 20.10.2016 în Ravenna (Italia), 7 piloți au participat la cursul ”Helicopter Underwater Escape Training” organizat în cadrul proiectului REGA SMURD Air Rescue Project;
- Participarea în Laubegg (Austria), în perioada 26.11–
02.12.2016, a unui reprezentant al I.G.Av., la Cursul pentru
Experți Tehnici (TEC), în cadrul Mecanismului European de
Protecție Civilă.

Obiectivele anului 2017
Conform Concepţiei privind dezvoltarea structurală pentru
perioada 2017 - 2020, în anul 2017 sunt propuse următoarele
obiective:
- vor fi întocmite specificaţiile tehnice şi caietele de sarcini
în vederea încheierii acordurilor cadru pentru achiziţia a 12
aeronave multirol (de căutare - salvare), din care 4 elicoptere
grele, 4 elicoptere medii şi 4 elicoptere uşoare;
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- introducerea în înzestrarea IGAv a simulatorului de zbor
pentru elicopterele MI-17
- achiziţionarea unui simulator de zbor pentru instruirea integrată a echipajelor ce operează elicopterele de tip EC - 135;
- operaţionalizarea Punctului de Operare Aeromedicală Jibou;
- alocarea fondurilor financiare pentru menţinerea în stare
operaţională a aeronavelor din dotare (efectuarea lucrărilor
periodice, a reparaţiilor la aeronave); fonduri necesare estimate 2.500.000 euro;
- alocarea fondurilor financiare pentru reparaţia capitală a
elicopterului Mi 8 nr. 716;
- iniţierea demersurilor în vederea realizării studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii constând în realizarea
sediilor şi a spaţiilor tehnice destinate activităţilor aeronautice
pentru unităţile speciale de aviaţie din Cluj-Napoca, Iaşi şi
Tulcea.

Bugetul anului 2016

2014

81.041.000 lei

7.807 ore de zbor
2015

+10,5%

90.617.000 lei

9.500 ore de zbor
2016

-13,8%

78.064.000 lei

9.669 ore de zbor
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Prezentarea Serviciilor de Ambulanță
Serviciile de Ambulanță Județene și al București-Ilfov sunt
unități sanitare publice de importanță strategică, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea operativă a Departamentului pentru Situații de Urgență și a Ministerului Sănătății.
Serviciile de Ambulanță au în componență mai multe structuri:
- compartiment pentru asistența medicală de urgență prespitalicească;
- transport medical asistat, cu sau fără medic;
- transport sanitar neasistat.

AMBULANȚĂ DE CONSULTAȚII LA DIMICILIU
Este destinată transportului medicilor de
gardă, în vederea efectuării consultațiilor la
domiciliu.

AMBULANȚĂ DE TIP B - Pe ea lucrează un
asistent medical cu atestat de urgență și,
uneori, un medic. Intervine la cazurile de
urgență.

Dotarea Serviciilor de Ambulanță
La nivel național, Serviciile de Ambulanță operează 2.090 de
autospeciale de tip A (transport pacienți și consultații la domiciliu), B1/B2 (echipaje medicale) și C2 (echipaje medicale
de urgență cu medic sau asistent).
Media zilnică a resurselor aflate în intervenție la nivel național
este de 750 de echipaje medicale, dintre care majoritatea sunt
încadrate cu asistenți medicali.
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AMBULANȚĂ PENTRU TRANSPORT PACIENȚI
Este folosită pentru transportul pacienților
care nu sunt critici, sub supravegherea unui
asistent sau medic.

AMBULANȚĂ DE TIP C - Pe ea lucrează un
medic cu atestat de medicină de urgență, un
asistent și un ambulanțier. Astfel, formează
un echipaj C2.

Apelurile la 112 către Serviciile de Ambulanță
În anul 2016, prin sistemul unic de apel 112, Serviciile de
Ambulanță au primit 3.781.205 de apeluri. Față de anul 2015,
este o creștere de 1,1%.

2012

2013

2014

2015

2016

3.540.627 3.513.530 3.476.366 3.741.366 3.781.205

Numărul intervențiilor realizate

2.972.305
2.836.638

Din toate apeluri transferate către Serviciile de Ambulanță,
asistenții și medicii de la SAJ au realizat 2.836.638 de intervenții. Față de anul 2015, este o scădere, de la 2.972.305 de
intervenții.

2015

2016
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Topul intervențiilor pe județe
Din punct de vedere al repartiției pe județe a intervențiilor
Serviciilor de Ambulanță situația se prezintă astfel: județele
cu cele mai multe intervenții sunt Iași, Cluj, Timiș, Prahova,
Constanța și Municipiul București. Pe de o parte, numărul
mare de intervenții este dat de numărul mare al populației

din zonele de competență (București, Constanța), pe când
în alte județe o mare parte a numărului de intervenții se
datorează structurii pavilionare a spitalelor din capitalele
de județ, fiind necesar un număr mai mare de transferuri
interclinice.

+50% - 101.309

SATU MARE
41.694

SUCEAVA
42.007

BIHOR
79.171
ARAD
70.746

HARGHITA
31.267

ALBA
39.428

GORJ
31.396

DOLJ
83.378
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-50% - 33.770

CLUJ
111.343

HUNEDOARA
54.908

MEDIA - 67.539

COVASNA
20.031

SIBIU
42.007

PRAHOVA
137.235

VÂLCEA
54.268

OLT
53.077
TELEORMAN
47.775

GIURGIU
34.375

VASLUI
53.160

VRANCEA
49.799

TULCEA
33.321

Numărul de intervenții la o mie de locuitori
Raportat la populație, intervenția Serviciilor de Ambulanță se
prezintă astfel. Cele mai multe intervenții la mia de locuitori
le au județele Timiș, Constanța și Municipiul București Ilfov. La
polul opus, se află județele Covasna, Gorj și Botoșani.

+50% - 211,45

SATU MARE
SAJ - 121,08
SMURD - 16,77

SUCEAVA

SAJ - 105,69
SMURD - 12,44

MEDIA - 140,97

BIHOR

SAJ - 137,59
SMURD - 14,63

ARAD

SAJ - 164,29
SMURD - 18,20

-50% - 70,4

CLUJ

SAJ - 161,11
SMURD - 19,97

HARGHITA

SAJ - 115,16
SMURD - 16,65

SAJ - 95,31
SMURD - 9,40

SAJ - 105,73
SMURD - 32,13

SAJ - 131,18
SMURD - 24,82

GORJ

SAJ - 91,91
SMURD - 8,12

DOLJ

SAJ - 126,23
SMURD - 13,19

SAJ - 134,41
SMURD - 13,34

COVASNA

SIBIU

HUNEDOARA

VASLUI

SAJ - 100,58
SMURD - 5,64

ALBA

VRANCEA

SAJ - 146,33
SMURD - 10,40

PRAHOVA

VÂLCEA

SAJ - 179,89
SMURD - 11,84

SAJ - 145,99
SMURD - 11,53

TULCEA

SAJ - 156,38
SMURD - 19,54

OLT

SAJ - 121,62
SMURD - 12,00

TELEORMAN
SAJ - 125,68
SMURD - 18,93

GIURGIU

SAJ - 122,15
SMURD - 14,68
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Resursele umane - medici angajați
La capitolul resurse umane, se observă o ușoară creștere a
numărului de medici angajați la Serviciile de Ambulanță.
Acest lucru s-a petrecut pe fondul scoaterii la concurs a unor
posturi, dar doar jumătate s-au ocupat.
Majoritatea medicilor care lucrează la Ambulanță au atestat
de medicină de urgență - 507, alți 89 sunt medici de familie/
medicina generală fără competență de urgență, iar 95 sunt
medici rezidenți, medicină de familie, cu post în Ambulanță.
Cu toate acestea, distribuția medicilor la nivel național nu este
uniformă și există zone din țară unde nu poate fi asigurată
garda.

2012

638,5

2013

761.5

2014

769

2015

703

2016

714,5

Resursele umane - personalul mediu sanitar
În anul 2016, numărul personalului mediu sanitar la Serviciile
de Ambulanță a ajuns la 3617,5.
Tot în anul 2016, au fost scoase la concurs 198 de posturi de
asistent medical și au fost ocupate 178.
Din punct de vedere al vârstei, un număr mare de asistenți
medicali se apropie de vârsta de pensionare. De aceea, este
nevoie de o strategie de acoperire a deficitului, în paralel cu
pregătirea de personal nou în domeniu.

2012

3962,5
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2013

3800,5

2014

3633,5

2015

3783

2016

4244,5
3617,5

Repartiția pe județe a medicilor
În ciuda creșterii, per total, a numărului de medici care
lucrează la Serviciile de Ambulanță, reaprtiția acestora pe
județe nu este uniformă, astfel că există zone în țară care
nu pot asigura ture complete cu doctori. Județele care au
de suferit din acest punct de vedere sunt: Bistrița-Năsăud,

Harghita, Covasna, Vrancea, Buzău, Ialomița și Tulcea, unde
există doar 5 medici sau mai puțini.

sub 5 medici

SATU MARE

SUCEAVA

8 medici

10 medici

peste 10 medici

BIHOR

37 medici

CLUJ

6 medici

HARGHITA

ARAD

VASLUI

5 medici

ALBA

18 medici

8 medici

12 medici

COVASNA

SIBIU

HUNEDOARA

4 medici

9 medici

18 medici

VRANCEA
3 medici

GORJ

15 medici

DOLJ

18 medici

PRAHOVA

VÂLCEA

18 medici

19 medici

TULCEA
4 medici

OLT

15 medici

TELEORMAN

GIURGIU
8 medici

6 medici
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Resursele umane - alte categorii de personal
Situația privind celelalte categorii de personal angajat la
Serviciile de Ambulanță se prezintă astfel:
- 4.325 de ambulanțieri și șoferi (față de 4.525 în 2015);
- 518 de operatori registratori de urgență;
- 1.211 personal administrativ.
Din punct de vedere al posturilor scoase la concurs, în anul
2016 au fost vacantate 299 de posturi pentru aceste categorii
de personal și au fost ocupate 243.
Numărul total al angajaților Serviciilor de Ambulanță
este de 10.408.

3.699
de ambulanțieri
sunt angajați la SAJ

626
de șoferi
sunt angajați la SAJ

Resursele necesare pentru intervenții
În anul 2016, autospecialele Serviciilor de Ambulanță au
parcurs peste 100 de milioane de kilometri pentru salvarea
de vieți și alte intervenții. Numai în București-lfov, mașinile
Serviciului de Ambulanță parcurg peste 6 milioane de kilometri. Următoarele județe din punct de vedere al kilometrilor

parcurși sunt: Constanța (4.121.543 km), Iași (3.760.286 km)
și Timiș (3.693.210 km).
Din punct de vedere al consumului de carburanți, București
este primul, cu 803.054 de litri.

101.176.324,90
11.895.377,17 litri
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Starea parcului auto
Situația mașinilor de intervenție de la Serviciile de Ambulanță
a atins un nivel critic. Doar 16% din ambulanțe sunt mai noi
de 5 ani, în vreme ce 10% sunt între 5 și 7 ani, 65% au între 7
și 10 ani, iar 9% au peste 10 ani.

Față de anul trecut, situația s-a agravat. În anul 2015, 51%
dintre ambulanțe aveau între 7 și 10 ani. Acum procentul a
depășit 65%.

16%

10%

65%

9%

Între 0 și 5 ani

Între 5 și 7 ani

Între 7 și 10 ani

Peste 10 ani

Vechimea ambulanțelor după tipul lor

AMBULANȚĂ ACD
- 191 de ambulanțe în total
- 191 de ambulanțe au o
vechime egală sau mai
mare de 7 ani
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AMBULANȚĂ
TRANSPORT PACIENȚI

-485 de ambulanțe în total
- 472 au peste 7 ani
- 45 au peste 600.000 km
- 73 au între 500.000 și
600.000 km
- 87 au între 400.000 și
500.000 km
- 126 au între 300.000 și
400.000 km

AMBULANȚĂ TIP B

AMBULANȚĂ TIP C

-1.262 ambulanțe în total
- 765 au peste 7 ani
- 270 au peste 600.000 km
- 215 au între 500.000 și
600.000 km
- 186 au între 400.000 și
500.000 km
- 179 au între 300.000 și
400.000 km

- 152 de ambulanțe în total
- 107 au peste 7 ani
- 10 au peste 600.000 km
- 10 au între 500.000 și
600.000 km
- 31 au între 400.000 și
500.000 km
- 36 au între 300.000 și
400.000 km

Bugetul Serviciilor de Ambulanță
În ultimii trei ani, bugetul Serviciilor de Ambulanță a cunoscut
o evoluție importantă.
În anul 2016, fondurile alocate au ajuns la 899.762.000 de
lei, la un număr total al apelurilor de 3.781.205. Față de anul
2015, este o creștere cu 14%. Față de anul 2014, creșterea
este și mai importantă - de aproape 25%.
Acest buget include plata salariilor, materialelor sanitare,
medicamente și alte consumabile.
Bugetul nu include investițiile în ambulanțe noi.

2014

695.709.700 lei
3.476.366 apeluri
2015

+10,4%

776.841.000 lei
3.741.439 apeluri
2016

+13,6%

899.762.000 lei
3.781.205 apeluri
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Prezentarea UPU/CPU
Unitatea de primire urgenţe (UPU) este secţia sau secţia
clinică aflată în structura unui spital judeţean, regional sau în
structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu
reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit,
destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă
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ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital
spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe. În România
funcționează și compartiment de primire urgenţe (CPU) secţii aflate în structura unui spital orăşenesc sau municipal.

Prezentările în UPU/CPU

4.381.989

4.650.401

4.991.470

2014

2015

2016

Unitățile și Compartimentele pentru Primiri Urgențe au tratat
în anul 2016 aproape 5 milioane de pacienți.
Față de anul 2015, s-a înregistrat o creștere de 7% și de
aproape 13% față de anul 2014.

Locul de unde au ajuns pacienții în UPU/CPU

LOC PUBLIC
269.452

CENTRU DE
PERMANENȚĂ
12.642

DOMICILIU
4.033.090

SPITAL
PRIVAT
6.370

UPU/CPU
SPITALE
PUBLICE
245.230

AMBULATOR
16.224

MEDIC DE
FAMILIE
25.803
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Pacienții sosiți în UPU/CPU
Majoritatea pacienților sosiți în UPU/CPU vin cu mijloace
proprii. Acest lucru nu este însă un indicator asupra gravității
stării lor de boală.
Pacienții sosiți în UPU/CPU cu Serviciile de Ambulanță sau
SMURD reprezintă 31% din totalul pacienților.
O proporție foarte mică a pacienților sunt aduși în UPU/CPU
cu ambulanțele private, de ambulanțele de la alte spitale sau
de serviciile de urgență din afara țării.

Pacienți veniți cu alte
mijloace - 1%
Pacienți veniți cu
mijloace proprii - 68%

Pacienți veniți cu SAJ
sau SMURD - 31%

Codurile de urgență în UPU/CPU
Numărul pacienților cu cod albastru și cold alb, care nu sunt
neapărat cazuri de urgență, însumează peste un milion de
prezentări. O parte dintre aceste cazuri ar putea fi tratate în
policlinică sau la medicul de familie.
Codul verde, unde sunt cele mai multe cazuri, reprezintă
pacienți care nu sunt în stare critică, dar necesită investigații
și posibil internare, cum ar fi fracturile izolate de membre.
Codul galben și roșu reprezintă pacienți critici sau cu potențial
mare de agravare.
73.202
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883.397

3.647.679

889.133

192.366

Vârsta pacienților ajunși în UPU/CPU

23,5% 24,1% 48,8%

peste 65 de ani

3,6%

Cei mai mulți dintre pacienții care au primit îngrijiri în secțiile
UPU/CPU au avut între 17 și 65 de ani. Următoarea categorie
de vârstă este a pacienților care au între 1 și 16 ani, urmată de
bolnavii care au peste 65 de ani.

între 0 - 12 luni

Pacienții care au vârsta între 0 și 12 luni sunt categoria cu cele
mai puține prezentări în Unitățile/Compartimentele de Primiri
Urgențe.

17-65 de ani
1-16 de ani

Traseul pacienților după prezentarea în UPU
63,5%
Domiciliu

25,8%
Internați

5,2%
Transfer
alt spital

1,4%
Plecat fără
aviz medical

2,9%
Internați
la decizia
medic UPU

0,07%
Transfer
cămin

1%
Plecat
fără
consult

0.13%
Deces
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Procedurile avansate efectuate în UPU/CPU
În UPU/CPU, medicii de urgență realizează o serie de proceduri avansate pentru salvarea vieților pacienților. De exemplu,
în anul 2016, la nivelul acestor unități au fost realizate 950 de
proceduri de drenaj toracic, 333 de proceduri de cardiostimulare, 192 de proceduri de acces intravenos și 1.772 de proceduri de acces venos central.

Drenaj toracic
Cardiostimulare temp
Acces intravenos
Acces venos central

950 de proceduri
333 de proceduri
192 de proceduri
1.772 de proceduri

Tromboliza în UPU/CPU
Tromboliza este un tratament adresat pacienților care suferă
un infarct miocardic acut, un accident vascular cerebral sau
embolie pulmonară. În Unitățile de Primiri Urgențe, în anul
2016, au fost realizate 1.411 proceduri de tromboemboliză
pentru infarct, 434 pentru accident vascular și 344 pentru
embolism pulmonar.

Tromboliza IMA
Tromboliza AVC
Tromboliza pentru TEP

Proceduri imagistice în UPU/CPU
În UPU/CPU s-au realizat 1.601.005 radiografii, 685.876 de
ecografii, 281.374 de examene CT fără substanță de contrast,
45.612 examene C T cu substanță de contrast, 7.105 endoscopii și 1.013 examene RMN.
Sistemul de colectare electronică a datelor care va
fi introdus va permite o monitorizare mai exactă a
procedurilor.
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Radiografii
Ecografii
CT fără substanță de contrast
CT cu substanță de contrast
RMN

1.411 de proceduri
434 de proceduri
344 de proceduri

1.601.005
685.876
281.374
45.612
1.013

Prezentările în UPU/CPU pe județe
români se prezintă la o unitate de primiri urgențe. Procentul a
crescut față de anul trecut, când acesta era de 23,3%.
Comparativ cu alte țări, prezența este sub cea din Marea
Britanie sau SUA, unde variază între 30 și 50%.

Unitățile de primiri urgențe care au cele mai multe prezentări
sunt cele din București și județul Ilfov - aproape 800.000 de
mii pe an, urmate de cele din județele Iași, Hunedoara, Bihor,
Prahova și Cluj.
Media prezentărilor la nivel național este de 121.744 pe județ.
Raportat la populație, de-a lungul unui an, 25 la sută din

+50% - 182.614

SATU MARE
62.334

SUCEAVA
137.181

BIHOR
182.702
ARAD
76.991

-50% - 60.872

CLUJ
137.672

HARGHITA
46.749

ALBA
97.175
HUNEDOARA
194.291

GORJ
77.541

DOLJ
167.455

MEDIA - 121.744

COVASNA
32.232

SIBIU
42.555

PRAHOVA
179.837

VÂLCEA
118.109

OLT
87.983
TELEORMAN
85.884

VASLUI
53.160

VRANCEA
65.879

TULCEA
46.299

GIURGIU
56.016
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Resursele umane - medici angajați în UPU/CPU
După o perioadă de trei ani în care numărul medicilor angajați
în UPU/CPU a scăzut într-un ritm îngrijorător, în anul 2016,
numărul medicilor a ajuns la 1.059.
În anul 2016, au fost scoase la concurs 227 de posturi pentru
medicii de urgență și 80 de posturi pentru medicii de alte
specialități.
2012

1137.5

2013

1089.5

2014

1.134

2015

980

2016

1.059
1.227

Medici de urgență angajați în UPU/CPU
O evoluție se remarcă în privința medicilor de urgență care
lucrează la Primiri Urgență.
Dacă în anul 2012 erau doar 485, în 2016 numărul lor a ajuns
la 747. Acest lucru se datorează creșterii de-a lungul ultimilor
ani a numărului de posturi pentru rezidențiatul în medicină
de urgență.
Majorările salariale din ultima perioadă pot face din nou
atractive posturile din UPU, inclusiv prin atragerea medicilor
care lucrează în străinătate.

2012

485
84

2013

517

2014

537

2015

585

2016

862,5
747

Asistenți medicali angajați în UPU/CPU
O evoluție remarcabilă se observă și în privința asistenților
medicali care lucrează în UPU/CPU. De la 3.038 de cadre
angajate în anul 2015, în 2016 lucrau 3.534.
De-a lungul ultimului an s-au scos la concurs aproape 500 de
posturi noi și majoritatea au fost ocupate. Cu toate acestea,
se simte încă nevoia mai multor asistenți medicali care să
lucrează în Unitățile/Compartimentele de Primiri Urgențe.
2012

2.975

2013

2975.5

2014

3150.5

2015

3038

2016

4232,5
3534

Alte categorii de angajați în UPU/CPU

1133
brancardieri

1820
personal sanitar
auxiliar
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Programul de dotare al Băncii Mondiale
În anul 2016 a continuat programul de dotare și reabilitate a
Unităților/Compartimentelor de Primiri Urgențe derulat cu
fonduri puse la dispoziție de Banca Mondială.
Scopul programului este de creștere a capacității și dezvoltatea competențelor astfel încât să crească și calitatea
îngrijirilor. Astfel, în proiect au fost incluse următoarele
spitale: Spitalul Județean Ilfov, Spitalele de Urgență Petroșani,
Caransebeș, Roman, Bârlad, Sinaia, Spitalele de Urgență
pentru Copii Pitești, Brașov, Ploiești, Galați, Sibiu, Spitalul de
Urgență Elias, Spitalul Municipal Beiuș, Spitalele de Urgență
Târgu Cărbunești, Spitalele Municipale Odorheiu Secuiesc, Dej,
Lupeni, Caracal, Lugoj și Onești.
Din fondurile Băncii Mondiale au fost achiziționate următoarele:
• echipamente pentru transportul pacienților;
• aparate de monitorizare, defibrilare și EKG;
• echipamente de imobilizare a pacienților pentru ortopedie;
• aparate de ventilație și pentru spirometrie;
• dispozitive pentru neonatologie;
• aparate pentru ultrasonografie;
• echipamente pentru resuscitare;
• dispozitive pentru perfuzii.
Valoarea proiectului, care include și reabilitatea și dotarea
UPU/CPU este de aproape 150 de milioane de euro.
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Campanii de informare
DSU a derulat o serie de campanii online prin care populația
să fie informată despre rolul Unităților de Primiri Urgențe,
astfel încât serviciile să fie accesate de cei care au într-adevăr
nevoie. Prezența cazurilor de cod alb și albastru, care nu
reprezintă urgențe reale, este un rezultat al accesului limitat

la alte componente ale sistemului sanitar (medic de familie
sau medic din policlinică).
Această campanie a constat în difuzarea în mediul online a
unor infografice prin care să fie rezumate într-un limbaj cât
mai accesibil informațiile necesare publicului.
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Bugetul UPU/CPU în anul 2016
În anul 2016, bugetul Unităților/Compartimentelor de Primiri
Urgențe a crescut cu 21,3% față de anul 2015 și cu 27,6% față
de anul 2014.

2014

496.593.000 lei
4.381.989 cazuri
2015

+6,3%

530.088.000 lei
4.650.401 cazuri

+21,3%
2016

673.623.000 lei
4.991.470 cazuri
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Activitatea în anul 2016
În România există 38 de structuri județene Salvamont, în 24
de județe.
În anul 2016, serviciile Salvamont au asigurat asistență de
salvare montană cu un număr de 350-550 de salvamontiști,
zilnic, în cele 120 de baze și posturi salvamont permanente
sau sezoniere, în zonele montane cu afluență turistică mare,
pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă și pe traseele
turistice alpine.
În anul 2016, salvamontiștii au fost solicitați să intervină la
5.887 de acțiuni de salvare și de acordare a prim ajutorului
calificat, acțiuni în care au fost salvate 6.692 de persoane.

6.692
persoane salvate

5.887 misiuni
de salvare

300-550 de
salvamontiști

120 de baze
Salvamont

Locul intervențiilor Salvamont
Un număr de 2.197 de intervenții au avut loc pe pârtii, restul
de 3.690 de acțiuni fiind efectuate în zona alpină.
În urma acțiunilor de salvare, 1.670 de cazuri au fost predate
SMURD sau Serviciilor de Ambulanță, pentru transport la
spital.
De asemenea, au fost realizate peste 43.200 de acțiuni specifice de asigurare a asistenței de salvare montană în bazele,
posturile, refuziile Salvamont, în zonele cu aflux turistic mare
sau pe perioada desfășurării unor evenimente.
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2.197 de intervenții au avut loc pe
pârtii de practicare a sporturilor
de iarnă

1.670 de cazuri au fost predate
SMURD și Serviciilor de Ambulanță,
pentru transport la spital.
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Activitatea în anul 2016
Anul trecut, la Dispeceratul Național Salvamont au fost
primite, direct sau prin 112, și redirecționate către echipele
Salvamont din țară un număr de 2.617 apeluri de urgență
și un număr de 4.766 de apeluri care solicitau informații din
zona montană.
Dacă anul 2015 a fost primul an în care acțiunile pe timp de
iarnă și cele din zona alpină au ajuns la un număr aproape
egal cu acela de pe pârtii, în anul 2016, intervențiile pe
timp de vară au depășit net numeric pe cele de pe pârtii.
Acest lucru se explică prin revigorarea turismului montan
pedestru de vară, a schiului de tură, apariției și dezvoltării de
noi activități montane: cicloturism, mountain bike, enduro,
rating, parapantă, precum și apariția de competiții sportive și
de agrement de cross montan, schi offpiste, care devin din ce
în ce mai populare și reușesc să adune sute de participanți la
start.

Peste 1.000 de acțiuni de
salvare au avut loc numai
în perioada sărbătorilor
de iarnă.

În aceeași perioadă au
fost salvate 1.057 de persoane, care au fost preluate de SMURD sau de
Ambulanță.

Peste o mie de intervenții de Sărbători
În perioada sărbătorilor de iarnă, salvamontiștii au fost
solicitați să intervină la 1.012 acțiuni de salvare și de acordare
a prim-ajutorului medical, dintre acestea, 751 pe pârtiile de
practicare a sporturilor de iarnă, restul acțiunilor înregistrându-se în zona alpină
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În 2016, au fost elaborate proceduri de lucru
comune, iar ISU a pus la
dispoziție mijloace de intervenție.
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Bugetul sistemului național de intervenție

Din totalul bugetului IGSU, costurile directe ale operării SMURD înseamnă doar 0,81%, adică 13.735.418 lei.
Din totalul bugetului IGAv, costurile directe ale operării SMURD înseamnă doar 29,5%, adică 23.093.000 lei.
În Unitățile de Primiri Urgențe, costurile directe ale operării SMURD înseamnă doar plata medicamentelor,
a materialelor sanitare și a gărzilor/turelor medicilor sau asistenților de pe ambulanțe sau elicoptere.
94

Obiectivele pentru anul 2017
Pentru anul 2016, DSU are în vedere consolidarea sistemului
național integrat pentru situații de urgență.

Obiectivele specifice
• Continuarea procesului de analiză operațională pe diverse
sectoare de activitate/domenii, acolo unde se consideră că
există vulnerabilități care pot să conducă la situați de urgență
ce pot genera victime multiple;
• Aprobarea Planului de acțiuni pentru implemetarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a IGSU pentru perioada
2016-2025;
• Avizarea concepțiilor generale de răspuns în situații de
urgență, întocmite de către IGSU pe diverse tipuri de risc;
• Continuarea colaborării cu SC METROREX SA pentru întărirea
capacității de răspuns la rețeaua de transport subteran;
• Operaționalizarea Dispeceratului Integrat la nivelul regiunii
București-Ilfov
• Continuarea procesului de creștere a gradului de reziliență a
structurilor aflate în coordonarea DSU, în situații de urgență
majore;
• Continuarea procesului de îmbunătăţire a dotării cu mijloace
tehnice de intervenţie în situaţii de urgenţă, în funcție de
fondurile financiare disponibile;
• Adoptarea Ghidului de evoluție în carieră a personalului
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

• intensificarea analizei activității sistemului medical de
urgență prin valorificarea datelor furnizate prin sistemul
informatic nou implementat;
• creșterea capacității de reacție a Salvamont și întărirea
cooperării cu celelalte structuri coordonate de DSU.

Îmbunătățirea managementului
• Creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile din domeniul situațiilor de urgență prin implementarea și certificarea ISO 9001:2015 în MAI;
• Creșterea capacitații personalului de a implementa sisteme
și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a unui număr de 432 persoane din cadrul MAI.

Dezvoltarea resurselor umane
• Continuarea de dezvoltare a activității și recrutarea personalului pentru structurile noi si posturile vacante;
• Continuarea demersurilor pentru spații și logistica;
• Participarea personalului la programele de formare profesională continuă în domeniul de responsabilitate;
• Inițierea unor proiecte legislative în domeniul medicinei de
urgență în vederea actualizării cadrului normativ actual.
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Schema de dezvoltare a DSU
În anul 2017 va continua procesului de dezvoltare a DSU,
prin crearea unei structuri eficiente de nivel de direcție
generală, care să asigure o coordonare, colaborare eficientă atât cu IGSU, cu celelalte direcții ale MAI, dar și cu
alte insittuții și organisme. Aceasta este schema propusă
de dezvoltare.

COMPARTIMENT STRUCTURA DE SECURITATE/CSTI
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DIRECTOR DE CABINET
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Campanii de comunicare și informare
În 2017, DSU va continua campaniile de comunicare și informare pentru a crește reziliența populației:
• Dezvoltarea versiunii 2.0 a aplicației DSU, care va conține
îmbunătățiri care să vină în sprijinul populației;
• Caravana “Fii pregătit!” va continua traseul prin țară pentru
pregătirea populației;
• DSU are în vedere lansarea unui portal de educare a populației, unde să fie grupate toate informațiile despre situațiile
de urgență și care să devină principala sursă de informare
pentru populație.

Continuarea pregătirii personalului
• În 2017 continuă Memorandumul de Înțelegere cu FEMA,
astfel că vor fi organizare noi cursuri pe continuitatea operațiunilor, cu personal de la DSU, de la IGSU și de la alte instituții
cu atribuții în situațiile de urgență.

Seminar NATO la București
Ca urmare a angajamentului asumat de șefii de stat și guvern
ale statelor membre la Summit-ul NATO de la Varșovia de a
îndeplini uniformizarea criteriilor pentru reziliență în cazul
urgențelor civile la nivel național, România va organiza
întâlnirile oficiale ale Comitetului NATO pentru Planificarea
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Urgenței Civile, în perioada 28-29 martie 2017.
Aceste întâlniri oficiale au rol de pregătire a Summit-ului
NATO din 2018 în ceea ce privește tematica rezilienței în
cazul urgențelor civile. Obiectivul principal al evenimentului,
organizat prin DSU, va fi de a elabora cele mai bune practici
privind punerea în aplicare pe plan național a criteriilor de
reziliență în urgențe civile.

Conferința România-Japonia
Tot în luna marie, DSU organizează conferința RomâniaJaponia în managementul dezastrelor, la care participă specialiști, experți, autorități cu responsabilități în gestionarea
acestor situații speciale.

Competiția Mondială de Descarcerare
În luna august de va desfășura la Târgu Mureș Competiția
Mondială de Descarcerare, la care vor participa peste 60 de
echipe din întreaga lume.

• Broșură realizată de Valentin Popescu, în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență •

Departamentul pentru Situații de Urgență
mulțumește tuturor celor cu care a colaborat sau
care au sprijinit îndeplinirea misiunilor specifice în
anul 2016!
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, București
Telefon: 021.312.24.47
Centrală: 021.303.70.80
Fax: 021.313.71.55/021.264.86.46
E-mail: dsu@mai.gov.ro
Facebook.com/departamenturgente
Twitter.com/DSURomania
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