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Carmen Dan
ministrul Afacerilor Interne

În orice situație de urgență, pe lângă
suferință, pagube și victime, vedem și cât
de frumos și generos este sufletul unor
oameni care își riscă viața sau propria
sănătate pentru a-i ajuta pe ceilalți, oameni
care își neglijează familiile, care renunță la
confortul personal pentru a veni în ajutorul
semenilor.
Astfel de oameni lucrează în cadrul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență,
al Inspectoratului General de Aviație din
Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul
serviciilor Salvamont și al unităților de
primiri urgențe din Ministerul Sănătății.
Cum situațiile concrete cu care ne-am
confruntat ne-au demonstrat că, de cele
mai multe ori intervențiile complexe
presupun efortul tuturor, coordonarea
devine esențială. Aici intervine rolul
Departamentului pentru Situații de Urgență
(DSU), în calitate de structură integratoare.
Puține structuri exemplifică atât de bine
conceptul de cooperare inter-instituțională,
precum DSU. Așa a fost încă de înființare,
iar an de an, au fost înregistrate progrese
vizibile în ceea ce privește îmbunătățirea
cooperării, schimbul de bune practici,
armonizarea procedurilor și a modului de
lucru. Iar sincronizarea muncii se întâmplă
indiferent că ne referim la echipaje din
structuri, instituții sau ministere diferite.

Această interconectare a structurilor
coordonate de DSU este vizibilă și prin faptul
că Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență a devenit unitate centrală de
achiziții de ambulanțe pentru SMURD și
pentru serviciile de ambulanță, ceea ce va
permite accelerarea achizițiilor și reînnoirea
parcului auto cu autospeciale moderne
dotate cu echipamente de ultimă generație
necesare pentru salvarea de vieți omenești.
Tot la nivelul Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, sub coordonarea DSU,
se pregătește achiziția de elicoptere pentru
Inspectoratul General de Aviație, aparate
care să fie folosite în misiuni de salvare de pe
munte sau de căutare-salvare a persoanelor
dispărute.
Rezultatele de anul trecut ale
Departamentului pentru Situații de Urgență
ne vorbesc despre eforturile comune
depuse pentru ajutorarea populației și
prevenirea situațiilor de urgență, dar sunt și
o promisiune că aceastea vor continua și în
acest an.
Mult succes!
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Sorina Pintea
ministrul Sănătății

6

Permiteți-mi să încep prin a-mi exprima
respectul față de toți cei care lucrează în
sistemul de urgență și recunoștința pentru
ceea ce fac în fiecare zi pentru semenii lor.
Asigurarea asistenței medicale de urgență
atât în sistemul spitalicesc, cât și în cel
prespitalicesc reprezintă o continuă
provocare pentru orice sistem de sănătate
din lume. Din fericire, România are un
sistem de urgență care reprezintă un
model de bună practică urmat de multe
țări europene. Reprezentanții acestuia au
demonstrat competență și profesionalism în
salvarea de vieți.
Creșterea calității serviciilor medicale de
urgență trebuie să fie, însă, o preocupare
constantă a autorităților din țara noastră.
În calitate de ministru al Sănătății îmi
doresc o colaborare mult mai strânsă cu
Departamentul pentru Situații de Urgență
pentru îmbunătățirea acestui sector. Este
nevoie de un efort comun susținut pentru
asigurarea nevoilor pacienților noștri.
Anul acesta, continuăm investițiile în
dotarea și infrastructura unităților de
primiri urgențe din fonduri externe. Dacă
anul trecut au fost achiziționate 5.472
echipamente pentru dotarea Unităților
de Primiri Urgențe (UPU) din 78 de
spitale universitare și județene, în cadrul
proiectelor derulate cu Banca Mondială,

anul acesta avem în vedere achiziția de
echipamente medicale pentru sistemul
de telemedicină, pentru un număr de 102
spitale. Au fost finalizate și procedurile de
evaluare pentru achiziția unui număr de 90
tipuri echipamente medicale destinate UPU
din 71 spitale. Sunt în analiză și proiectele
tehnice pentru reabilitarea și extinderea
UPU în mai multe unități medicale.
Tot în 2018, salariile personalului medical
vor înregistra creșteri semnificative, iar
salarizarea din domeniu va ajunge, pentru
prima dată, aproape de nivelul înregistrat
în Uniunea Europeană. Această măsură va
avea efecte în ceea ce privește creșterea
personalului medical care lucrează în
domeniul urgențelor.
Vom continua și demersurile de creștere a
bugetului destinat acestui sector.
Închei prin a vă asigura de întreg sprijinul
meu și întreaga colaborare pentru
dezvoltarea acestui domeniu medical.

dr. Raed Arafat
șeful Departamentului pentru
Situații de Urgență

Sunt patru ani de când Departamentul
pentru Situații de Urgență asigură integrarea
și coordonarea structurilor care intervin în
salvarea vieților omenești. De la an la an
ne-am fixat obiective realiste și adaptate
la misiunile specifice situaților de urgență,
astfel încât să ne facem datoria de a salva
cât mai mulți oameni.
Nu am discuta despre Departamentul
pentru Situații de Urgență dacă nu ar fi cei
care acționează doar pentru interesul public
și își respectă promisiunile - de a avea curaj și
devotament - pentru cei a căror viață le este
pusă în pericol, și anume pompierii, medicii,
asistenții, piloții și paramedicii SMURD,
personalul de la serviciile de ambulanță,
salvamontiștii și voluntarii.
Realizările anului 2017 sunt numeroase
și vizibile. Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență a fost dotat cu mijloace
tehnice și echipamente de ultimă generație,
achiziționate, în special, prin accesarea
fondurilor cu finanțare europeană,.
Suplimentar, au fost alocate alte 600 de
milioane de euro pentru continuarea
procesului de modernizarea. Tot în anul
2017, am început procesul de achiziție
de noi ambulanțe, spre a reînnoi parcul
auto al serviciilor de ambulanță, și sperăm
ca, în acest an, să livrăm primele mașini
de intervenție. Ne-am preocupat și de

pregătirea continuă a personalului și, în
2017, a fost semnat Memorandumul de
Înțelegere cu FEMA (Agenția Federală pentru
Situații de Urgență din Statele Unite) pentru
continuarea acestui proces de formare.
Am demonstrat că avem capacitatea și
capabilitățile de a organiza evenimente de
amploare, susținute la nivel internațional.
Seminarul NATO pentru planificarea urgenței
civile din luna martie, susținut la București,
și Campionatul Mondial de Descacerare și
Prim Ajutor de la Târgu-Mureș sunt dovezi
clare în acest sens.
Dar dincolo de ceea ce am făcut în anul
trecut, trebuie să privim spre viitor. Suntem
provocați și, în aceeași măsură, obligați să
ne impunem standarde din ce în ce mai
înalte, în concordanță cu prezentul, pentru
îmbunătățirea și modernizarea sistemului
de urgență spre a oferi un răspuns prompt și
eficient populației.
Și pentru a continua în acest trend ascendent,
pentru anul 2018 ne propunem extinderea
Departamentului, cerință imperioasă spre a
crește capacitatea de intervenție la situațiile
de urgență. Vom pune accent, în continuare,
pentru dotarea structurilor, pregătirea
personalului, dar și educarea populației,
pentru a reduce cât mai mult posibil timpii
de răspuns și pentru a avea parte de misiuni
îndeplinite cu succes.
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Prezentarea DSU
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 în cazul situațiilor
de urgență) și coordonează operațional
serviciile de ambulanță județene, respectiv
al municipiului București, Unitățile/
Compartimentele de Primiri Urgențe/CPU,
precum și serviciile publice Salvamont.

Situațiile de urgență

•Creșterea rezilienței României prin
sectorului de prevenire și răspuns la
situațiile de urgență;
•Reformarea modului de pregătire a
subofițerilor pompieri;
•Armonizarea standardelor operaționale
și a procesului de planificare și acțiuni în
situații de urgență prin perfecționarea
sistemului de colaborare și cooperare cu
administrația publică locală, cu celelalte
forțe din cadrul MAI (care nu sunt în
coordonarea DSU), MApN, dar și alte entități
non-guvernamentale.
•Dezvoltarea capacității de intervenție
prin achiziționarea de mijloace speciale
de intervenție la incendii, inundații,
cutremure, accidente cu victime multiple,
descarcerare, operațiuni de căutare-salvare,
incendii de pădure, salvare de la înălțime;
•Asigurarea transparenței activităților și
rezultatelor prin infomare publică;
•Asigurarea formării continue a personalului
paramedical din cadrul inspectoratelor
pentru situații de urgență și creșterea
competențelor acestora prin module
speciale de pregătire;
Prioritățile anului 2017
•Îmbunătățirea sistemului de alertare a
Departamentul pentru Situații de Urgență populației;
a acționat în anul 2017 pentru îndeplinirea •Realizarea, împreună cu reprezentanții
următoarelor măsuri în cadrul mai multor din cadrul Batalionului de Pompieri Marini
din Marsilia, a unui audit privind acțiunile
capitole.
de stingere și căutare-salvare pe mare.
Auditul respectiv a dus la recomndările

care stau la baza proiectului de înființare
a detasamentului de intervenție maritimă
care urmează a fi implementat la nivelul ISU
Constanța folosind pentru dotare fondurile
europene;
•Realizara împreună cu reprezentanții
Agenției Internaționale de Energie Atomică
a unui audit privind intervenția în cazul
situațiilor de urgență, mai ales în cazul
incendiilor, la nivelul Centralei Nucleare
Cernavodă.
•Pregătirea populației pentru a face față
situațiilor de urgență;

Asistența medicală de urgență
• Investiții în infrastructura spitalelor
pentru creșterea accesului la serviciile
asigurate prin reabilitarea, modernizarea,
extinderea, dotarea infrastructurii a cel
puțin 25 de Unități de Primiri Urgențe, cu
fonduri europene și prin împrumuturi de la
Banca Mondială, în colaborare cu Ministerul
Sănătății;
•Implementarea
soluțiilor
privind
tehnologia informației (e-sănătate,
telemedicină, schimb de bune practici,
programe de formare on-line pentru
personalul implicat în utilizarea
echipamentelor și tehnologiilor de ultimă
generație);
•Dezvoltarea capacității de răspuns pentru
9

serviciile de ambulanță și SMURD prin
Programul Național de dotare cu ambulanțe,
prin înlocuirea treptată a parcului actual de
ambulanțe;
•Dezvoltarea de centre de telemedicină,
regionale;
•Reformarea rezidențiatului în ceea ce
privește admiterea, pregătirea și obținerea
calificărilor de specialist în domeniul
medicină de urgență;
•Asigurarea formării unui număr adecvat
de medici și asistenți medicali în sistemul
medical de urgență prin rezidențiat și
atestate în domeniu.
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Intervențiile aero-medicale

În domeniul salvării montane

•Creşterea capacităţii operaţionale a
Inspectoratului General de Aviaţie;
•Dezvoltarea capabilităţilor logistice
necesare funcţionării corespunzătoare a
Inspectoratului General de Aviaţie;
•Dezvoltarea unui sistem modern şi eficient
de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului;
•Dezvoltarea cooperării interinstituţională
la nivel naţional şi internaţional;
•Întărirea capacității de căutare-salvare
și a intervențiilor medicale de urgență și
transport medicalizat (SMURD) la nivelul
IGAv și în colaborare cu alte structuri.

•Patrularea preventivă;
•Asigurarea permanenţei la punctele şi
refugiile SALVAMONT;
•Căutarea persoanei dispărute, acordarea
primului ajutor medical în caz de
accidentare şi transportarea accidentatului
sau a bolnavului la prima unitate sanitară;
•Colaborarea cu celelalte structuri ale
sistemului de urgență pentru realizarea unor
intervenții prompte, inclusiv cu folosirea
troliului elicopterelor SMURD.

I. Informarea și alertarea populației
Sistemul RO ALERT
Modernizarea sistemului de avertizare
a populației în privința fenomenelor
meteorologice extreme: sistemul de
avertizare a populației în situații de urgență
RO-ALERT va fi implementat pe teritoriul
României în scopul prevenirii pierderii de
vieți omenești ca urmare a fenomenelor

meteorologice și hidrologice periculoase,
precum și a altor situații de urgență.
Prin Sistemul RO ALERT vor fi transmise
populației din zona afectată mesaje de
avertizare în timp real, prin intermediul
tehnologiilor moderne din domeniul
comunicațiilor și tehnologiei informațiilor

(cell-broadcasting). Sisteme similare și-au
dovedit eficiența în SUA, Olanda, Lituania,
Franța, Germania și Belgia.
Sistemul RO ALERT are o serie de avantaje:
• Transmiterea unor mesaje de avertizare
adaptate evenimentului iminent prin
intermediul rețelelor operatorilor de
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telefonie mobilă;
• Transmiterea rapidă a mesajelor către toți
utilizatorii aflați în arealul amenințat chiar în
condiții de congestie a rețelelor operatorilor
de telefonie mobilă;
• Afișarea instantanee a mesajelor pe
ecranul terminalului mobil fără a fi necesară
vreo intervenție a utilizatorului;
• Repetarea ciclică a mesajelor de alertare la
intervale de timp configurabile;
Receptarea mesajelor de avertizare și de
către terminalele aflate în roaming;
• Acuratețea mesajelor de avertizare,
formulate doar pe baza informațiilor
furnizate de surse autorizate.
Sistemul va fi pus în aplicare de
către Ministerul Afacerilor Interne Departamentul pentru Situații de Urgență
- prin Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență, cu suportul tehnic al
Serviciului de Telecomunicații Speciale și va
fi operat de către structurile operaționale cu
12

funcționare 24/24 ale IGSU și structurilor
subordonate acestuia. Ca sistem de backup,
Departamentul pentru Situații de Urgență
va dispune de un terminal cu aceleași
funcționalități.
Secretarul de stat, șef al Departamentului
pentru Situații de urgență al MAI este
desemnat prin OUG nr. 72/2017 responsabil
pentru coordonarea tuturor activităților care
privesc finanțarea, derularea procedurii de
achiziție, livrarea și punerea în funcțiune a
Sistemului ”RO-ALERT”.

Communications SA a fost desemnată
câștigătoarea procedurii de achiziție,
urmând ca aceasta să furnizeze produsele
hardware și software. De asemenea,
compania menționată va implementa
sistemul RO ALERT, în conformitate cu
cerințele autorității contractante, în
termenul prevăzut în documentația de
atribuire.
Conform dispoziției Guvernului României,
pentru implementarea sistemului RO
ALERT a fost alocată suma de 30.400.000
lei din Fondul de Rezervă bugetară. În
Procedura de licitație
urma derulării rundelor de negociere, s-a
obținut o reducere substanțială a prețului
Conform prevederilor legale, la procedura de contract, acesta fiind în valoare de
de achiziție au fost invitați 14 potențial aproximativ 13.000.000 lei.
ofertanți, iar până la data și ora limită
prevăzute pentru depunerea ofertelor, IGSU
a primit 4 astfel de documentații.
În urma procedurii de negociere, fără
publicare prealabilă a unui anunț
de participare, SC Telekom România

Aplicația mobilă DSU
Aplicația mobilă DSU a devenit sursa
principală de informație a populației privind
alertele meteo, de trafic sau de inundații.
Aplicația avea, la finalul anului 2017, peste
300.000 de descărcări și în jur de 100.000 de
utilizatori activi în fiecare lună.
Aplicația a fost îmbunătățită în cursul anului
2017 fiind adăugate noi utilități în cadrul
ei. Finanțarea aplicației se realizează din
fonduri extrabugetare prin Fundația pentru
SMURD utilizând mai ales fondurile din 2%.
Aplicația DSU are cinci 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;
•Info utile - pe harta în timp real utilizatorii
găsesc informații despre punctele de interes:
unitățile de primiri urgențe, farmaciile
non-stop, adăposturile de protecție civilă,
unitățile de pompieri, de poliție.
În anul 2017, pe aplicația DSU au fost
publicate 500 știri de interes din domeniul
situațiilor de urgență și au fost trimise către
utilizatori peste 2.500 de alerte meteo, de
trafic și alte informații utile.
De asemenea, aplicația DSU a fost conectată
la Administrația Națională de Meteorologie

pentru preluarea automată a mesajelor
de informare și avertizare. În acest sens,
colaborarea cu Ministerul Mediului a fost
una deosebit de importantă.
La acest moment se lucrează la anumite
aspecte care vor aduce aplicația mai
aproape de beneficiarii ei, adăugând inclusiv
posibilitatea de alertare după poziția
geografică a deținătorului telefonului mobil.
Aplicația va rămâne complementară
sistemului RO ALERT.
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Protocoale de colaborare
cu mass-media
În anul 2017, DSU a încheiat protocoale de
informare și alarmare a populației cu TVR și
Antena 3, în urma cărora au fost realizate
mesaje unitare pentru urgențe majore,
acestea urmând să fie transmise de către
televiziuni atunci când situația o va impune.
În funcţie de amploarea şi intensitatea
situaţiei de urgenţă, IGSU sau DSU solicită
SRTV transmiterea mesajelor prestabilite
de înștiințare a autorităților și de avertizare
şi/sau alarmare a populaţiei pentru
următoarele tipuri de riscuri:
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1)Cutremur cu magnitudine mai mare sau
egală cu 6 grade pe scara Richter;
2)Accidente la construcții hidrotehnice –
cedări de baraje sau alte incidente care
conduc la evacuarea de debite, punând în
pericol viața oamenilor;
3)Fenomene meteorologice periculoase:
•Undă de viitură – cod roșu;
•Vijelii – cod roșu;
4)Accident chimic cu implicații în afara
amplasamentului;
5)Accident nuclear cu eliberare sau

emisie de materiale radioactive în afara
amplasamentului sau urgență radiologică;
6)Căderi de obiecte din atmosferă şi din
cosmos;
7)Atac aerian.
De asemenea, protocolul prevede și
difuzarea alertelor de cod galben și
portocaliu în regim de breaking news,
pe crawl. DSU continuă să atragă și alte
instituții media care să participe la acest
concept de informare.

Comunicarea pe social media
Din punct de vedere al comunicării, și în
anul 2017, 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.
Pagina de Facebook a DSU a ajuns în anul
2017 la peste 118.000 de aprecieri.
Lunar, postările de pe pagina de Facebook a
DSU au avut un impact de peste 3,2 milioane
de persoane, clipurile video au avut peste
940.000 de vizualizări, iar interacțiunile per
postări au ajuns la 290.516.
De asemenea, canalul Youtube al DSU
a ajuns la 745 de abonați. În premieră,
Competiția Mondială de Descarcerare care
s-a desfășurat, în luna august 2017, la
Târgu-Mureș a fost transmisă în direct pe
canalul de Youtube.

Pagina de internet a DSU
Pagina de internet www.dsu.mai.gov.ro a
devenit una de referință pentru informații
despre deciziile în privința sectorului de
urgență din România.
În anul 2017, pagina de internet a DSU a
avut, potrivit statisticilor, peste 42.000 de
utilizatori, iar articolele publicate au avut
aproape 300.000 de afișări.
15

II. Dotarea sistemului de urgență
Dotarea cu mijloace de intervenție
reprezintă un indicator important în
creșterea rezilienței, astfel că începând cu
anul 2015 și continuând cu 2016 și 2017,
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.
Astfel, din 2015 până la începutul anului
2017, au fost cheltuite a depășit 90 de
milioane euro, iar în iulie 2017 a avut
loc recepția unor echipamente specifice
de intervenție în situații de urgență,
achiziționate prin proiectul ,,MULTIRISC
MODUL I” a cărui valoare este de aproximativ
25 milioane euro.
Suplimentar față de sumele prezentate mai
sus, sistemul național de urgență va dispune
și de suma de 600 de milioane de euro
(identificată în 2017 de Guvernul României
din fonduri europene nerambursabile)
pentru creșterea capacității de răspuns pe
cale terestră, maritimă și aeriană.
IGSU urmează să beneficieze de o sumă de
430 milioane euro care se adaugă la o altă
sumă de 80 milioane de euro aflate în discuții
înaintea alocării celor 600 de milioane,
destinate dotării și întăririi sistemului de
formare a personalului din cadrul IGSU.
De asemenea, în planul dotării și
infrastructurii Inspectoratului General de
Aviație, s-a repartizat suma de 170 milioane
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de euro din cele 600 de milioane de euro,
pentru achiziția a 5-6 elicoptere de căutaresalvare grele și a 4 elicoptere ușoare de
salvare montană, precum și a unui simulator
de zbor pentru elicopterele de tip Airbus
135, utilizate pentru intervențiile SMURD.
A fost stabilit grupul de lucru pentru
realizarea specificațiilor tehnice care vor sta
la baza viitoarelor achiziții care urmează a fi
derulate de IGSU în favoarea IGAv.
În cursul ultimilor 3 ani, tendință care
se va menține și în perioada următoare,
dotarea sistemului de urgență a devenit
mai diversificată, luând în considerare o
gamă mai largă de riscuri, în afara asistenței
medicale de urgență și a incendiilor.
Astfel, s-au asigurat dotări pentru misiuni
de căutare-salvare, pentru asigurarea
energiei electrice prin achiziția de
generatoare electrice de mare capacitate,
pentru intervenții fluviale și maritime,
CBRN (chimice, bacteriologice, radiologice
și nucleare) și pentru cazarea în tabere a
populației sinistrate. Aceste misiuni sunt
specifice protecției civile.
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III. Creșterea rezilienței
Coordonarea grupului GISAR
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 (GISAR).
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
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constituite Grupuri de lucru pentru
adoptarea de măsuri în vederea atingerii
obiectivelor.
În săptămâna 23 - 27 octombrie 2017,
Departamentul a coordonat întâlnirea
experților ,,NATO Advisory Support Team,, cu
membrii grupurilor și subgrupurilor GISAR,
reprezentând instituțiile și ministerele
implicate în elaborarea și implementarea
concepției și a măsurilor de reziliență la
nivel național.

Echipa de Sprijin
și Consultanță a NATO
Actualul mediu de securitate reclamă
dezvoltarea și consolidarea cooperării între
instituțiile statului, în vederea creșterii
rezilienței și a contracarării amenințărilor la
adresa securității naționale.
În condițiile în care consolidarea rezilienței
reprezintă un pilon central al strategiei
aliate și o responsabilitate națională a
fiecărui stat membru NATO, în perioada 23 26 octombrie 2017, România a beneficiat de
vizita Advisory Support Team - AST (Echipa
de Sprijin și Consultanță a NATO), privind
implementarea celor 7 cerințe de bază ale
rezilienței, la nivel național.

Colaborarea DSU - FEMA
DSU a organizat în colaborare cu FEMA o
serie de cursuri de pregătire în domeniul
continuității guvernării și rezilienței,
conform celor 7 cerințe NATO.
Aceste cursuri au început în luna noiembrie
2016 și au fost susținute de specialiști FEMA
de la nivelul conducerii acestei instituții. La
cursurile de pregătire au participat un număr
de peste 80 de persoane, reprezentanți DSU,
IGSU, reprezentanți din fiecare ISU județean,
reprezentanți ai unor ONG-uri, reprezentanți
ai Secretariatului General al Guvernului,
MApN, SRI etc.
Temele abordate au fost: identificarea
funcțiilor
esențiale,
planificarea
continuității, elaborarea unor planuri și
proceduri de continuitate, desfășurarea
activității într-un mediu de continuitate,
planificarea suportului familial, elaborarea
unui plan de reducere a efectelor dezastrului,
elaborarea unui program de reabilitare,
elaborarea unor planuri și proceduri de
transfer într-o locație alternativă etc.
În cursul lunii noiembrie a anului
2017, la Bruxelles, la sediul delegației
permanente a SUA la NATO, a fost încheiat
un nou memorandum pentru continuarea
colaborării în ceea ce privește formarea
profesională în domeniul situațiilor de
urgență.
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 2018

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.
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Seminarul Grupului comun
de Planificare Urgențe Civile NATO
Oficiali și experți ai NATO și ai țărilor
partenere s-au întâlnit timp de două
zile, în luna martie 2017, la București
pentru a analiza stadiul implementării
angajamentelor pentru măsurile de creștere
a rezilienței luate la Summit-ul NATO de la
Varșovia din 2016.

Necesitatea implementării
cerințelor NATO
Întâlnirile Grupului comun de planificare
al urgențelor civile din cadrul NATO în
domeniul rezilienței și pregătirii urgențelor
civile a oferit oportunitatea de a analiza
bunele practici din domeniu, precum și
progresele făcute în îndeplinirea celor șapte
cerințe de bază ale NATO pentru creșterea
rezilienței. De asemenea, întâlnirea a permis
îmbunătățirea cooperării dintre NATO și UE
pentru a face față amenințărilor hibride.
Întâlnirea s-a bucurat de prezența domnului
Patrick Turner, asistentul Secretarului
General al NATO. Mesajul pe care acesta
l-a transmis s-a referit la nevoia de
îmbunătățire a pregătirii pentru a face față
urgențelor civile, pe lângă continuarea
îmbunătățirii pregătirii militare. “România
este unul din cei mai puternici aliați NATO în
această privință, dar și în altele. Este de lucru
în continuare în toate cele șapte cerințe de
bază, dar acest lucru este valabil pentru toți
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aliații. Nu este niciun aliat care îndeplinește
total aceste cerințe de bază. Va rămâne un
obiectiv în lucru pentru că întotdeauna vor fi
noi provocări, noi amenințări și trebuie să ne
gândim”, a afirmat Turner.
El a arătat că, în contextul actual de
securitate, “dificil și în schimbare”, toate
statele NATO trebuie să-și întărească
reziliența față de o gamă largă de amenințări.
“Întărirea cerințelor de reziliență necesită un
efort pe termen lung. Trebuie să construim
legături solide între autoritățile civile și
cele militare Trebuie să avem un sistem de
reziliență care să poată gestiona tot felul de
provocări, de la dezastre naturale, la atacurihibrid și la o întreagă diversitate de alte
provocări”, a adăugat oficialul NATO.

Pregătirea pentru urgențe civile
în România
La rândul său, șeful Departamentului pentru
Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a opinat
că România nu are un domeniu anume în
care să se poată spune că este total rezolvat,
întrucât pregătirea pentru urgențele civile
este una continuă.
“Nu există un punct pe care să-l atingi și să
spui: gata, suntem rezilienți, am terminat.
Nu, este ceva care se întâmplă în permanență.
Implementezi, faci proceduri, te uiți unde
ai vulnerabilități, le îmbunătățești, dar

tot trebuie să revizuiești. Acum ne uităm
la proceduri, să le îmbunătățim în toate
instituțiile și agențiile pentru a fi siguri
că în cazul unei urgențe civile, fie că e un
conflict sau nu, chiar dacă e un cutremur sau
orice alt fel de urgență civilă, trebuie să fim
rezilienți, să putem continua să funcționam”,
a declarat dr. Arafat.
Seminarul a fost organizat de România,
prin Departamentul pentru Situații de
Urgență și NATO și s-a desfășurat la Palatul
Parlamentului între 28-29 martie 2017.
La București au fost prezenți peste 280 de
delegați, inclusiv oficiali guvernamentali
și experți în urgențe civile din țările aliate
și șase state partenere (Finlanda, Georgia,
Muntenegru, Suedia, Elveția, Ucraina),
precum și reprezentanți ai autoritățile
militare NATO și ai Uniunii Europene.
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Concepția națională de răspuns
la seism
În vederea îmbunătățirii reacției de răspuns
a structurilor responsabile, DSU și IGSU,
în cooperare cu celelalte componente ale
SNMSU, au finalizat în 2017, Concepţia
naţională de răspuns post seism, document
de nivel strategic care asigură îndeplinirea
următoarelor cerințe:
•
consolidarea, dezvoltarea și
integrarea capacităților operaționale,
cunoștințelor colective, capabilitățile
și resursele autorităților, instituțiilor și
organizațiilor care compun SNMSU, la nivel
național, regional și local;
•
prezentarea modului de acțiune
general al componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor
de Urgență pentru a realiza mobilizarea,
conducerea, coordonarea și controlul
resurselor umane şi materiale în scopul
protejării vieții, proprietății și mediului,
limitarea şi înlăturarea efectelor unui
dezastru provocat de un seism major şi
revenirea la starea de normalitate;
•
realizarea unui răspuns oportun
și efectiv, asigurarea continuităţii acțiunii
guvernului şi creşterea rezilienţei naţionale
în contextul producerii unui cutremur major;
Concepția națională aduce o serie de
elemente de noutate care să asigure
creșterea performanței acțiunilor și
intervențiilor ce vor fi pregătite și desfășurate
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după producerea unui cutremur major:
•
constituirea la nivel județean de
către IGSU a unor module specializate și
concentrarea rapidă și organizată a acestora
în zona în care s-a produs un cutremur
major;
•
modulele specializate vor acoperi o
gamă mai largă de misiuni: căutare salvare
în mediul urban; prim ajutor medical,
stingere incendii și descarcerare;
•
modulele specializate ale IGSU
din judeţele nominalizate vor executa
deplasarea către Bucureşti fără a primi alt
ordin şi se vor prezenta în bazele de operaţii
prestabilite;
•
stabilirea a 3 etape de răspuns
pentru limitarea și lichidarea efectelor unui
cutremur major în raport de priorități:
Etapa I:
Reacţie imediată (3 - 10 zile) – prioritățile
acestei etape sunt reprezentate de acţiunile
de căutare-salvare şi acordare a asistenţei
medicale de urgenţă, precum și intervenţia
pentru limitarea efectelor colaterale ale
seismului;
Etapa a II-a:
Stabilizare (primele 15 zile) - priorităţile
acestei etape sunt acţiunile pentru
asigurarea apei potabile, hranei, condiţiilor
igienico-sanitare, a adăposturilor colective

de urgenţă, accesului la serviciile medicale,
protecţiei persoanelor vulnerabile precum
şi continuării procesului de repunere în
funcțiune a utilităţilor publice esenţiale,
concomitent cu continuarea misiunilor de
căutare-salvare a persoanelor;
Etapa a III-a:
Revenire succesivă (peste 15 zile – acţiune
de durată) –prioritatea acestei etape este
reprezentată de revenirea succesivă la
normalitatea vieţii economice şi sociale;
•
crearea ordinelor predefinite
(Stand By Orders), astfel încât structurile
de intervenție vor reacționa automat fără
să primească alte dispoziții atunci când
sistemele de comunicații nu vor funcționa;

Concepția națională de răspuns
la inundații
Concepţia naţională de răspuns în caz de temporare de comunicaţii şi tehnologia
inundaţii aisgură realizarea unui răspuns informaţiei.
integrat, oportun şi eficient.
Etapa a II-a:
Modul de acțiune al forțelor de intervenție Stabilizare (de la T+1 la T+5 zile)
este etapizat:
Priorităţile acestei etape sunt reprezentate
de acţiunile pentru asigurarea apei
Etapa premergătoare:
potabile, hranei, evacuarea apei, condiţiilor
Premergător manifestării fenomenului igienico-sanitare, a adăposturilor colective
(de la emiterea atenţionării/avertizării de urgenţă, accesul la serviciile medicopână la T0 – primele manifestări sanitare, protecţia persoanelor vulnerabile
semnificative ale fenomenului). Astfel, se şi menținerea/întărirea infrastructurii de
execută pregătirea resurselor specializate, apărare împotriva inundaţiilor şi refacerea
inclusiv acțiuni de intervenție pentru provizorie, după caz, a infrastructurii de
consolidarea infrastructurii de apărare comunicaţii şi tehnologia informaţiei
împotriva inundațiilor, creşterea capacităţii necesară forţelor de intervenţie.
operaţionale în judeţele ce pot fi afectate şi,
după caz, executarea manevrei de resurse Etapa a III-a:
din zonele care nu se află sub incidenţa Revenire succesivă (peste T+5 zile – acţiune
atenţionării/avertizării.
de durată). Priorităţile acestei etape sunt
reprezentate de asigurarea continuităţii
Etapa I:
acţiunilor din etapa a doua şi revenirea
Reacţie imediată (de la T0 până la T+24 ore. succesivă la viaţa economică şi socială,
Priorităţile acestei etape sunt reprezentate inclusiv refacerea provizorie a infrastructurii
de acţiunile de înştiinţare-alarmare, de utilităţi publice, transport, comunicaţii şi
evacuare, căutare-salvare, acordare a de apărare împotriva inundaţiilor.
asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor
calificat, adăpostire, continuarea lucrărilor Conceptul de acțiune presupune
de intervenţie pentru menţinerea/întărirea întrebuinţarea structurilor aflate în
infrastructurii cu rol de apărare împotriva coordonarea DSU se bazează pe constituirea
inundaţiilor precum şi relocarea în zonele unor module specializate, dispersate
de interes a logisticii şi a infrastructurii pe întreg teritoriul naţional în vederea

dislocării şi concentrării acestora în funcţie
de amploarea evenimentului, în mod rapid
şi organizat, când se preconizează / produce
o situaţie de urgenţă generate de inundaţii.
Modulul specializat se organizează la
nivel judeţean/Bucureşti-Ilfov şi cuprinde
în principal forţe şi mijloace din cadrul
structurilor aflate în coordonarea DSU,
pregătite pentru a desfăşura misiuni pe o
perioadă de cel puţin 5 zile, în regim de
autosuficienţă (self-sufficiency).
În funcţie de amploarea şi complexitatea
situaţiei operative înregistrate sau a
misiunilor ce trebuie executate, modulul
specializat poate fi suplimentat cu resurse
din cadrul celorlalte instituţii cu atribuţii în
managementul riscului la inundaţii.
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Caravana Fii pregătit!
Caravana “Fii pregătit!” a ajuns în anul 2017
în 47 de localități, după cum urmează:
Medgidia, Ploiești, Bușteni, Sinaia, Turda,
Cluj-Napoca, Dej, Satu Mare, Tășnad,
Alba-Iulia, Aiud, Onești, Comănești, Târgu
Neamț, Roman, Piatra Neamț, Focșani,
Adjud, Sovata, Sighişoara, Reşiţa, Timişoara,
Tulcea, Măcin, Constanţa, Mangalia, Sighet,
Vişeu de Sus, Bistriţa, Năsăud, Zalău,
Şimleul Silvaniei, Iaşi, Timişoara, Beiuş,
Marghita, Tecuci, Galați, Nehoiu, Râmnicu
Sărat, Curtea de Argeș, Câmpulung Muscel,
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Târgoviște, Moreni, Toplița, Odorheiu
Secuiesc și municipiul București.
Se estimează un număr de aproximativ
8 165 de beneficiari direcți și 32 660 de
beneficiari indirecți în țară, alături de cei
2 030 de beneficiari direcți și circa 8 120
beneficiari indirecți din București. Total
populație: peste 50 000 persoane (50 975).
În total, caravana “Fii pregătit!” a staționat
55 de zile în orașele menționate mai sus,
interval în care s-au desfășurat 537 de
sesiuni de educare a populației.

În ceea ce privește numărul persoanelor
implicate în desfăşurarea acestor acţiuni,
au participat 187 de formatori, paramedici,
personal ISU și voluntari din țară, alături
de cei 54 din București – în total 241 de
persoane.
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IV. Colaborarea interinstituțională
Misiunea DSU este aceea de a colabora cu conformitate cu art. II, alin.1, din OUG nr.
celelalte instituții publice partenere pentru 1/2014, ale cărei atribuții sunt detaliate
consolidarea sistemului de urgență.
prin HG nr. 144/2014, având în componență
reprezentanți din partea Ministerului
Colaborarea cu Ministerul Sănătății Sănătății, Departamentului pentru Situații
de Urgență și structurilor coordonate.
Ministerul Sănătății rămâne partenereul Comisia are ca principal obiectiv analiza
cel mai important partener în situațiile aspectelor legate de activitatea de asistență
de răspuns la situațiile de urgență la medicală de urgență și emiterea de avize
nivel național. Chiar dacă în ultimii ani au conforme pentru cele mai importante decizii
fost disfuncționalități în colaborarea cu referitoare la organizarea, finanțarea și
Ministerul Sănătății, în principal din cauza funcționarea asistenței medicale de urgență
inacțiunii unor funcționari, acestea au din România.
început să fie corectate în ultimele luni. În anul 2017 s-au desfășurat 10 ședințe
Aceasta a însemnat desemnarea din partea CIMST în cadrul cărora au fost discutate
Ministerului Sănătății a unui secretar de stat 140 de solicitări din partea instituțiilor cu
responsabil pentru legătura cu DSU, ceea atribuții în domeniul asistenței medicale de
ce a însemnat îmbunătățirea colaborării urgență.
și inițierea rezolvării problemelor actelor
normative blocate din 2015 (modificarea Colaborarea cu Ministerul Apărării
Ordinului 1519 privind autorizarea
și Ministerul Mediului
serviciilor publice și private de ambulanță)
și 2016 (Ordinul de privind modificarea Colaborarea cu Ministerul Apărării Naționale
protocoalelor de triaj în UPU și Ordinul s-a concretizat în efectuarea de misiuni
privind aprobarea desfășurării pregătirii aero-medicale, dar și în misiuni de stingere
pentru obținerea atestatului în medicină de a incendiilor de pădure și participare
urgență de asistenții și medicii la serviciile la intervențiile în cazul situațiilor de
de ambulanță și UPU).
urgență. Nu în ultimul rând, menționăm și
participarea la exerciții comune.
Comisia Interministerială pentru În acest sens, amintim misiunea din august
Suport Tehnic
2017, când o aeronavă C-27 J Spartan a
decolat de la Baza 90 Aeriană Transport
Aceasta este o structură înființată în Aerian pentru a interveni pentru stingerea
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unui incendiu de pădure cu risc mare de
propagare izbucnit în zona localității Șvinița
din județul Mehedinți. Aeronava a participat
în premieră la stingerea incendiilor, fiind
prima misiune reală de acest fel executată
de piloţii români. Intervenţia a fost
planificată la solicitarea Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul
Afacerilor Interne.
De asemenea, colaborarea cu Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor este esențială
în prevenirea și intervenția în situațiile de
urgență, precum inundații, viituri, alunecări
de teren. Există o cooperare permanentă
și, în 2017, împreună cu reprezentanții
Ministerului Mediului s-a lucrat la elaborarea
concepției de răspuns la inundații.
În plus, dezvoltarea Platformei naţionale
pentru reducerea riscurilor la dezastre a
implicat 13 instituții publice printre care
amintim Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și
Protecţia Mediului și Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin
Drăcea”.

V. Parteneriatele cu societatea
civilă
La începutul anului 2017, Departamentul
pentru Situații de Urgență lansa cel
mai amplu program de parteneriat al
unei instituții publice din România cu
societate civilă. Acum, DSU are încheiate
18 parteneriate pe patru mari paliere:
educație și pregătire, intervenție la dezastre,
asistență umanitară și comunicare.
În acest sens, DSU a organizat Ziua
ONG-urilor, la care au fost invitați toți
partenerii, pentru a identifica viitoare
activități comune, printre care exerciții
de pregătire, educație pentru populație și
punerea la punct a unor sisteme de alertare
în caz de dezastre.
Din grupul Educație și pregătire fac parte:
Academia de Studii Economice, Universitatea

din București, Universitatea de Vest din
Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai,
Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea
Competențelor în Asistență Socială, Centrul
de Dezvoltare SMART, Asociația Make Better.
Grupul Intervenție la dezastre are în
componență Asociația Națională a
Salvatorilor Montani, Societatea Română
a Radioamatorilor, Clubul Câinilor Utilitari,
Institutul Național de Cercetare Aerospațială
și Asociația Salvatorilor Voluntari 4x4.
Din grupul Asistență Umanitară fac parte
ASproAS și CFCECAS, Habitat for Humanity,
Crucea Roșie Română, Serviciul de Ajutor
Maltez și Fundația pentru SMURD.
Din grupul de Comunicare fac parte
Televiziunea Română, Radio România și

Antena 3.
DSU este deschis încheierii de noi
parteneriate care să aducă un plus din
partea sectorului nonguvernamental în
cazul intervențiilor în situații de urgență.
În luna ianuarie a anului 2018, DSU a
organizat Ziua ONG-urilor, la care au
participat toate organizațiile partenere. În
urma întâlnirii s-au trasat planuri concrete
de acțiune.
Acest proces va continua la nivel de asociații
și fundații cu experiență și expertiză în
prevenire, pregătire/reacție și recuperare,
astfel încât să fie acoperită o arie cât mai
mare de intervenție în sprijinul situațiilor de
urgență sau dezastru.
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Competiția Mondială
de Descarcerare
Competiția Mondială de Descarcerare și
de Acordare a Primului Ajutor Calificat
s-a desfășurat în perioada 31 august - 3
septembrie 2017, la Târgu Mureș, și a reunit
cele mai bune echipe în descarcerare și
prim ajutor din lume, inclusiv România,
defășurându-se sub egida World Rescue
Organization.
Sub arbitrajul evaluatorilor străini și români,
competitorilor le-au fost testate abilităţile
şi experienţa profesională dobândite în
misiunile de salvare, bazate pe scenarii
prevăzute cu grade diferite de dificultate.
Competițiile World Rescue Challenge
reunesc, începând cu anul 1999, cele mai
bune echipe de descarcerare și prim-ajutor
din lume, care provin din țările membre
World Rescue Organisation, la care și
România a aderat în urmă cu patru ani.
În țara noastră, Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență organizează competiția
de descarcerare și acordare a primului ajutor
calificat din anul 2012, fiind remarcat, an
de an, un progres continuu al echipajelor
participante.

Desfășurarea competiției
Probele competiției de descarcerare au
constat în proba rapidă, de 10 minute, o
probă standard, de 20 minute, fiecare cu
câte o victimă încarcerată și grade diferite
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de dificultate și o probă complexă de 30 de
minute. De asemenea, în cadrul competiției
a fost testat modul de acordare a primului
ajutor calificat persoanelor care sunt victime
ale accidentelor rutiere și prezintă diferite
traume sau leziuni la nivelul corpului.
Întrecerea
salvatorilor
urmăreşte
dezvoltarea şi îmbunătăţirea metodelor
de intervenție în cazul accidentelor rutiere
cu victime, prin creșterea performanțelor
profesionale ale salvatorilor și preluarea
metodelor de acțiune ale echipelor din
celelalte țări participante.
La World Rescue Challenge de la Târgu Mureș
au participat 35 de echipaje de descarcerare
și 34 de echipaje de prim ajutor din 16 țări
(Australia, Africa de Sud, Brazilia, Canada,
Cehia, Columbia, Elveția, Franța, Irlanda,
Luxemburg, Marea Britanie, Noua Zeelandă,
Portugalia, România, Spania, Statele
Unite ale Americii). Din partea României,
au participat echipaje reprezentative ale
Inspectoratelor pentru Situații de Urgență
din județele Alba, Călărași, Dâmbovița, Dolj,
Iași, Mureș, Maramureș și Vâlcea.
La finalul competiției, echipajul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Mureş a câştigat trofeul la proba de
Descarcerare Rapid, categoria Dezvoltare,
ceea ce înseamnă că paramedicii români au
avut cea mai rapidă dezvoltare de la un an la
altul, pe categoria Descarcerare Rapid.
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VI. Participarea la proiecte
europene
DSU a fost inclus în anul 2017 în mai multe centrat pe factorul uman astfel încât să
proiecte aprobate pentru finanțare și fie dezvoltate politici eficiente și soluții
implementare din fonduri europene.
adecvate. Acest proiect este necesar luării
deciziilor strategice, crearea unor baze de
date empirice și dezvoltarea unor metode
Proiecte finanțate
analitice de modelare a politicilor de
1. Proiectul LETS CROWD
securitate. Proiectul este aprobat și finanțat.
Departamentul pentru Situații de Urgență Acordul de Grant a fost semnat de
participă în cadrul HORIZON 2020, la coordonatorul proiectului – ETRA
proiectul LETSCROWD - Law Enforcement INVESTIGACION Y DESARROLLO și a
agencies human factor methods and Toolkit fost aprobat de Comisia Europeană, iar
for the Security and protection of Crowds in implementarea proiectului a început la
01.05.2017.
mass gatherings.
Prin acest proiect se dorește dezvoltarea Perioada de implementare a proiectului este
unei metodologii de evaluare a riscului de 30 de luni de la semnarea Acordului de
în cazul marilor aglomerări de persoane, Grant iar bugetul total al proiectului este de
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2.919.307,50 de euro. Bugetul MAI-DSU în
cadrul proiectului este de 70.875,00 euro
(49.500 euro cheltuieli directe de personal,
7.200 alte cheltuieli directe și 14.175 costuri
indirecte), iar finanţarea este asigurată în
procent de 100% de la Comisia Europeană.

2. Managementul calității
Prin Departamentul pentru Situații de
Urgență, Ministerul Afacerilor Interne
derulează
proiectul
“Management
performant și unitar la nivelul Ministerului
Afacerilor Interne pentru serviciile de
urgență”, SIPOCA 52, proiect co-finanţat
de Uniunea Europeană, din Fondul Social
European (FSE), finanțare aprobată în
luna august a acestui an. Acest proiect
constă în implementarea unor sisteme
unitare de management al calității și
performanței, precum și a unei platforme
informatice aferentă gestionării acestora,
pentru furnizarea unor servicii de calitate
recunoscute la nivel internațional în
domeniul situațiilor de urgență. Obiectivul
general al proiectului este crearea și
dezvoltarea unui cadru unitar pentru
managementul performant la nivelul
structurilor operative şi de coordonare cu
atribuții privind gestionarea și intervenția
în cazul situațiilor de urgență și a urgențelor
medicale. Obiectivele specifice ale
proiectului sunt: creșterea performanței
organizaționale prin implementarea
Instrumentului de autoevaluare a modului
de funcționare a instituțiilor administrației
publice (CAF) și a sistemului de management
integrat Balanced Scorecard (BSC) în
Ministerul Afacerilor Interne, pentru situații
de urgență, creșterea eficienței serviciilor
oferite de structurile din domeniul situațiilor
de urgență și Centrul de Psihosociologie prin

3. Proiectul NO FEAR
implementarea și certificarea SR EN ISO
9001:2015, precum și creșterea capacității
personalului de a implementa sisteme și
practici unitare de management al calității și
performanței prin pregătirea specifică a unui
număr de 432 de persoane din cadrul MAI.
Rezultate: implementarea instrumentului
de auto-evaluare a modului de funcţionare
a instituțiilor administrației publice
(CAF), implementarea instrumentului
de management al performanței Balanced Scorecard (BSC), implementarea
standardului SR EN ISO 9001:2015, în
următoarele structuri din cadrul aparatului
central - DSU, DM, CCM, inclusiv IGSU
împreună cu structurile teritoriale, IGAv
împreună cu structurile teritoriale și CPS,
pe activitatea din domeniul situațiilor de
urgență, precum și pregătirea unui număr
de 432 de persoane în vederea creșterii
capacității personalului de a implementa
și gestiona sistemele și practicile unitare
de management al calității și performanței
prin pregătire specifică.

Departamentul pentru Situații de Urgență
este partener în proiectul NO FEAR Network Of ractitioners For Emergency
medicAl systems and cRitical care - din
cadrul Programului European de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare (HORIZON 2020).
Obiectivul general al proiectului este
reprezentat de crearea unei rețele de
profesioniști în medicina de urgență.
Proiectul va reuni o rețea pan-europeană
de practicieni, factori de decizie și factori
politici. Proiectul se organizează în jurul a
trei piloni:
a) Îngrijirea acută a pacientului,
b) Operațiuni de îngrijire acută în caz de
incidente de securitate
c) Formarea și educarea personalului și a
voluntarilor.
d) Proiectul a fost depus și a primit aprobarea
autorităților competente la nivel UE.
Consorțiul este format din 18 parteneri.
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4. Spitalul european mobil

Proiecte în analiză
1. Proiectul PROMETHEUS

Departamentul este implicat în cadrul
consorțiului European de realizare a
conceptului pentru un Spital European
mobil de nivel III pentru răspuns la dezastre
în interiorul și exteriorul spațiului UE.
Personalul DSU și experții cooptați au
participat deja la mai multe întâlniri pe
aceasta temă care au avut loc în diferite
țări europene. Partea română reprezentată
de MAI prin DSU este responsabilă pentru
organizarea a 2 workshopuri și a 2 sesiuni de
training care se vor desfășura în cursul anului
2018 în România și care sunt finanțate prin
acest proiect.

Departamentul pentru Situații de Urgență
este partener în proiectul PROMETHEUS
– Protecting Critical Emergency
Responses and Securing European Health
Infrastructure and Resources (Securitatea
intervențiilor în situațiile de urgență și
securizarea infrastructurii și resurselor în
domeniul sănătății la nivel european) din
cadrul Programului European de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare (HORIZON 2020).
Obiectivul general al proiectului este
adaptarea, integrarea, implementarea
și validarea securității cibernetice, soft
biometrics, lansarea de drone și preluarea
imaginilor topografice din satelit.
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Obiectivele specifice sunt formulate având
în vedere tipul amenințărilor cu care se pot
confrunta serviciile de urgență:
a) Crearea unui concept de securitate
inovator în ceea ce privește securitatea
cibernetică care presupune reziliența și
posibilitatea de autoreparare a sistemelor
b) Posibilitatea detectării persoanelor
neautorizate și a atenuării efectelor
incidentelor prin “smart visual analytics” și
“soft biometric toolbox”.

VII. Participarea la exerciții
internaționale
Forțele coordonate de DSU au participat
în anul 2017 la mai multe exerciții
internaționale de amploare, precum și la
misiuni umanitare în zonele afectate de
dezastre naturale.

Vigurous Warrior 2017
Exercițiul s-a desfășurat la Lehnin, Germania
și a fost organizat de Centrul de Excelenţă
NATO pentru Medicină Militară (MILMED
COE) și a avut drept scop instruirea în comun
și evaluarea interoperabilității și capacității
de manevră tactică, inclusiv redislocarea
formațiunilor medicale de nivel ROL 2
Framework Nation Concept.
De asemenea, s-a avut în vedere capacitatea
de răspuns la un număr mare de victime ca
urmare a unei operații militare, interacțiunea
dintre entități medicale militare și civile,
naționale, multinaționale și de drept privat,
cu accent pe cooperarea civil-militară,
evaluarea continuității asigurării asistenței
medicale pe întreg lanțul de evacuare,
precum și evaluarea capacității de răspuns
în cazul unui incident biologic (declanșarea
unei epidemii).
Delegația IGSU, formată dintr-un echipaj
CBRN și unul medical SMURD, au reprezentat
cu succes România în activitățile desfășurate
în Baza navală din Rostock și în Poligonul de
instrucție Lehnin.
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Bosnia și Herțegovina 2017
BOSNA I HERCEGOVINA 2017 a fost un
exerciţiu organizat de Centrul Euro-Atlantic
de Coordonare și Răspuns la Dezastre
(EADRCC) și Ministerul Securității din Bosnia
– Herțegovina, în perioada 24-29.09.2017
la Tuzla, Bosnia – Herțegovina.
IGSU a participat la acest exercițiu cu o
echipă de căutare-salvare urbană, o echipă
CBRN, o echipă de intervenție în mediu
acvatic, un post medical avansat SMURD și
un simulator de realitate virtuală, precum
și cu personal în conducerea exercițiului,
însumând un număr de 44 de cadre.

Misiune pentru asistență
umanitară în Iran
În perioada 15 noiembrie și 1 decembrie
2017, un expert român a integrat echipele
UNDAC (United Nations Disaster Assessment
and Coordination) pentru a lucra în strânsă
coordonare cu echipele de răspuns la
dezastre naţionale şi internaţionale la
acţiunile de răspuns în situaţii de urgenţă
desfăşurate de echipele naţionale şi
internaţionale post dezastru urmare a
cutremurului care a afectat Iranul.
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VIII. Direcția Generală Management
Urgențe Medicale din cadrul DSU
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 legislativă
Prin structura de specialitate, Biroul
Reglementări și Avizări din cadrul Direcției
Generale Management Urgențe Medicale
a coordonat elaborarea unei serii de
acte normative în vederea actualizării,
completării și modificării cadrului legislativ
incident în vigoare.
Având în vedere faptul că structurile aflate
în coordonarea DSU se află în subordonarea
Ministerului Sănătății, proiectele legislative
menționate mai sus, au fost transmise spre
punct de vedere, respectiv aprobare, acestei
autorități centrale, după cum urmează:
a) proiect de ordin comun al ministrului
sănătății și ministrului afacerilor interne
care preia prevederile actuale ale OMS nr.
1519/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de autorizare a furnizorilor
privați de servicii de asistență medicală de
urgență prespitalicească și de transport

medical asistat și transport sanitar neasistat,
a serviciilor de ambulanță județene și a
municipiului București și a serviciilor mobile
de urgență, reanimare și descarcerare
(SMURD) precum și a modelului de
autorizație emis de direcțiile de sănătate
publică județene și a municipiului București;
b)proiect de ordin al ministrului sănătății
pentru aprobarea Normelor de organizare
și desfășurare a programului de studii
complementare în asistența medicală de
urgență pentru asistenții medicali;
c)proiect de ordin privind protocolul
național de triaj al pacienților din structurile
de urgență;
d)analiza juridică și propuneri referitoare la
proiectul de ordin al ministrului sănătății
privind aprobarea Normelor de organizare și
desfășurare a concursului pentru ocuparea
postului de manager general, persoană
fizică, din serviciile de ambulanță județene
și al Serviciului de Ambulanță București –
Ilfov;
e)analiza juridică și propuneri referitoare la
proiectul de modificare și completare a Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății;
f)analiza juridică și propuneri referitoare
la proiectul de Lege privind statutul
personalului profesionist operativ de
intervenție din cadrul Serviciilor de
Ambulanță Județene și a Serviciului de

Ambulanță București-Ilfov.
De asemenea, au fost susținute în
Parlamentul României, în Comisia pentru
Sănătate și Familie din Camera Deputaților,
următoarele proiecte de acte normative :
a)modificări și completări la Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății (Plx 45/2017)
b)proiect de lege privind statutul
personalului profesionist operativ de
intervenție din cadrul serviciillor de
ambulanță județene și Serviciul de
Ambulanță București-Ilfov (Plx 355/2016).

Reprezentarea în instanță
DSU a formulat apărări într-un număr de 7
dosare pe contencios administrativ, aflate în
diferite stadii procesuale, în care este parte.
Pe aceeași linie, DSU a formulat un număr de
40 de propuneri de modificare/completare
acte normative și a emis un număr de 99 de
puncte de vedere. DSU a emis 31 de avize de
legalitate, a răspuns la 28 de petiții și 24 de
interpelări.

35

Coordonarea și dezvoltarea
activității în UPU/UPU-SMURD/CPU
Reprezentanții Departamentului pentru
Situații de Urgență au participat la
lucrările grupului de lucru organizat de
către Ministerul Sănătății, în care au fost
stabilite unitățile care vor fi finanțate prin
acest proiect de reabilitare/modernizare/
extindere/dotare pentru infrastructura a 25
de Unități de Primiri Urgențe, atât în ceea ce
privește extinderea, cât și în ceea ce privește
reabilitarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii pentru unitățile de primiri
urgențe. Ordinul de ministru cu privire la
stabilirea unităților de primiri urgențe care
sunt incluse în acest proiect a fost elaborat
și publicat de către Ministerul Sănătății.
Proiectul este finanțat din fonduri europene
structurale, nerambursabile și acționează
complementar cu proiectele de extindere și
dotare ale unităților și compartimentelor de
primiri urgențe, care sunt deja în derulare,
cu finanțare din cadrul Programului de
colaborare dintre Guvernul României și
Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare - BIRD (Banca Mondială).
De asemenea, au fost organizate mai multe
videoconferințe prin care au fost prelucrate
aspecte operative de interes pentru unitățile
și compartimentele de primiri urgențe.
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Activitatea de inspecție și control
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.
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Acțiuni de control la
serviciile de ambulanță

1

4

19

12

13
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În anul 2017, din dispoziția secretarului
de stat, reprezentanții Departamentului
pentru Situații de Urgență, prin Serviciul
Control și Inspecție din cadrul DGMUM,
au efectuat 23 de inspecții la serviciile de
ambulanță private, respectiv 45 de controale
operaționale și inspecții la serviciile de
ambulanță publice și SMURD.
În urma verificărilor efectuate, inspectorii
au identificat trei societăți comerciale care
desfășurau activități în domeniul asistenței
medicale de urgență prespitalicească fără a
deține autorizații de funcționare, aplicând
amenzi contravenționale în valoare de câte
15.000 lei pentru fiecare.
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Acțiuni privind controlul activității
SAJ/SABIF/SMURD
În anul 2017, reprezentanții DSU, prin
Serviciul Control și Inspecție din cadrul
DGMUM au efectuat un număr de 4 controale
operaționale și un număr de 30 inspecții.
Au fost efectuate un număr de 15
inspecții de verificare în trafic a respectării
prevederilor legale în vigoare privind
organizarea și desfășurarea activității de
asistență medicală de urgență a serviciilor
de urgență prespitalicești publice și private,
în colaborare cu Direcția Rutieră din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
Urmare a controalelor dispuse au fost aplicate
un număr de 10 sancțiuni contravenționale
serviciilor publice de ambulanță/SMURD,
în cuantum de 38.000 lei, și un număr de 8
sancțiuni contravenționale serviciilor private
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de ambulanță, în cuantum de 80.000 lei.

transferuri medicale coordonate prin
Serviciul Monitorizare și Coordonare a fost
Acțiuni de control la
de 63, iar numărul repatrierilor efectuate
UPU/UPU-SMURD/CPU
în colaborare cu Ministerul Sănătății prin
Centrul Operativ pentru Situații de Urgență
În anul 2017, au efectuat un număr de 18 a fost de 141.
controale operaționale și un număr de 12
inspecții.
Concluziile controalelor

Acțiuni de monitorizare a activității Au fost propuse decizii de suspendare a
UPU/UPU-SMURD/CPU
activității pentru 3 societăți private, care
Permanent sunt monitorizate intervențiile
și activitățile structurilor de urgență și
se intervine în cazuri deosebite pentru
coordonarea intervențiilor complexe.
Astfel, în această perioadă, numărul de

care nu dețineau Autorizație de funcționare.
În plus, inspectorii DSU au aplicat amenzi
pentru nepurtarea centurii de siguranță,
fumatul în autospecială, precum și pentru
completarea incorectă a fișei medicale de
urgență prespitalicească, dar și avertismente,
pentru transportul aparținătorilor sau lipsa
materialelor sanitare.
De asemenea, în anul 2017 au fost dispuse
un număr de aproximativ 650 măsuri în
urma controalelor, cele mai importante
fiind:
- asigurarea pregătirii personalului medical;
- inițierea demersurilor necesare în vederea
organizării spațiilor minime funcționale din
CPU;
- îndeplinirea obligației de verificare și
îndepărtare a tuturor medicamentelor și
materialelor sanitare a căror perioadă de
valabilitate a fost depășită.

Informatizarea sistemului
Printr-un proiect coordonat de Serviciul de
Telecomunicații Speciale, Departamentul
pentru Situații de Urgență a sprijinit
realizarea conceptului și implemetarea
proiectului prin dotarea atât a echipajelor de
urgență prespitalicească, cât și a 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. 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.
Implementarea proiectului este în curs
de realizare fiind necesară o perioadă de
adaptare a personalului care utilizează
tabletele. Din analizele efectuate în anul
2017, rezultă o utilizare a sistemului care
depășește 90% în cadrul echipajelor SMURD
și o utilizare care între 60-70% la echipajele
serviciilor de ambulanță. În acest ultim
caz, nu există o explicație obiectivă, luând
în considerare că toate aceste servicii au
fost instruite în comun cu inpectoratele
pentru situații de urgență asupra utilizării
tabletelor.

Aplicația mobilă medEasy
Cât despre utilizarea sistemului informatic
în cadrul UPU, aceasta rămâne una scăzută,
motivul principal fiind lipsa compatibilității
cu sistemele informatice ale spitalelor, cu
toate că au fost organizate mai multe întâlniri
cu cei 14 furnizori ai serviciilor informatice
din spitale în vederea soluționării acestor
probleme. Soluția optimă a raportării în
UPU rămâne responsabilizarea în mod
deosebit a managerilor spitalelor, precum și
a medicilor șefi UPU în cursul anului 2018,
astfel încât sistemul să fie utilizat pentru
scopul în care a fost dezvoltat.
Totodată, va fi trebui soluționată problema
echipajelor serviciilor de ambulanță
care refuză sau neglijează în continuare
completarea documentației în sistemul
informatic.

Dezvoltarea telemedicinei
DSU a participat la grupul de lucru organizat
de Ministerul Sănătății, însărcinat cu
elaborarea specificațiilor tehnice pentru
Proiectul de extindere și modernizare
a sistemului de telemedicină interspitalicească, cu finanțare de la Banca
Mondială, colaborând în acest sens cu
specialiștii din cadrul Serviciului de
Telecomunicații Speciale. Specificațiile
tehnice sunt elaborate, urmând să obțină
aprobarea finală pentru finanțare.

Departamentul pentru Situații de Urgență și
QUALITANCE a lansat în luna iulie a anului
2017 aplicația mobilă medEasy, destinată
medicilor rezidenți cu specializarea
medicină de urgență, care îi va ajuta să-și
îndeplinească și să monitorizeze activitățile
și procedurile medicale mai rapid. Aplicația
va facilita și colaborarea dintre aceștia
și îndrumătorii lor, prin simplificarea
mecanismului de verificare și validare.
Tinerii medici, la finalul rezidențiatului,
trebuie să facă dovada realizării procedurilor
medicale aferente specialității pe care șiau ales-o. Recurgând la sistemul existent,
un medic rezident petrece aproape două
minute pentru a raporta cinci proceduri
standard impuse, de pildă, de un caz precum
este un stop cardio-respirator. Aplicația îi va
permite medicului rezident să efectueze
aceeași raportare în 40 de secunde, prin
simplificarea procesului și a experienței
pentru utilizator.
Aplicația eficientizează procesul de raportare
și optimizează acțiunile utilizatorilor, având,
în total, sute de mii de beneficiari – medici
și pacienți. În viitor, aplicația va putea fi
extinsă pentru a fi utilizată și de către ceilalți
medici rezidenți, indiferent de specializarea
lor.
“Noua aplicație mobilă vine în sprijinul a
1000 de medici, simplificându-le activitatea
și eficientizând-o, dar acționează și pentru
beneficiul pacienților, deopotrivă, căci
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doctorii au la dispoziție mai mult timp
pentru a-i trata. În consecință, aplicația
mobilă de raportare și validare se aliniază
cu angajamentul Departamentului pentru
Situații de Urgență de a veni mai aproape
de nevoile medicilor și ale pacienților, iar
parteneriatul cu QUALITANCE a fost un pas în
această direcție”, a declarat dr. Raed Arafat,
șeful Departamentului pentru Situații de
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Urgență și secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Interne.
Aplicaţia creată de QUALITANCE pentru DSU
vine în sprijinul medicilor rezidenţi şi prin
creşterea gradului de mobilitate (pot raporta
direct de pe telefon, nu mai sunt dependenţi
de laptop sau desktop), înlăturarea riscului
de a nu raporta toate procedurile, oferind,
în același timp, notificări pentru validarea

procedurilor de către medicul responsabil.
Totodată, doctorul responsabil pentru
validare primeşte o notificare şi poate
confirma execuţia imediat.

Reforma rezidențiatului

Pregătirea dispecerilor

Departamentul pentru Situații de Urgență
colaborează cu experții Băncii Mondiale
în proiectul: “Evaluarea impactului
reglementării privind organizarea și
desfășurarea rezidențiatului în specialitatea
medicină de urgență”. Acesta este în etapa
în care echipa de specialiști ai Băncii
Mondiale evaluează în teren și colectează
date necesare analizei pentru finalizarea
studiului privind modul de desfășurare a
programului de rezidențiat în specialitatea
medicină de urgență, care a fost prezentat
în luna noiembrie 2017.
În baza acestui studiu se vor propune
măsurile organizatorice și legislative
corective privind optimizarea programului
de rezidențiat în specialitatea medicină
de urgență, având în vedere necesitatea
atragerii unui număr cât mai mare de
rezidenți, concomitent cu eficientizarea
activităților de admitere, formare/instruire,
obținerea calificării.

În luna septembrie 2017 a fost finalizat
proiectul european “Un minut poate salva
o viaţă”, din cadrul Erasmus KA2 „Cooperare
pentru inovare şi schimbul de bune practici.
Parteneriate strategice pentru educaţie şi
formare profesională” ce a avut ca obiectiv
furnizarea de servicii de educaţie şi formare
profesională pentru personalul care
îndeplineşte funcţia de dispecer.
Pe parcursul proiectului, a fost efectuat
un studiu de cercetare asupra percepției
comunicării cu apelantul, recunoașterea
apelurilor false și gestionarea stresului la
dispecerii de urgență.
Au fost intervievați dispecerii din cadrul
inspectoratelor pentru situații de urgență și
serviciile de ambulanță.
Una din concluziile interesante ale acestui
studiu este cea legată de identificarea unor
competențe personale și tehnice care să
contureze profilul dispecerului.
Majoritatea celor chestionați consideră că
ar fi utilă înființarea unei instituții (școli)
de instruire/pregătire pentru meseria de
dispecer de urgență.

de Norme metodologice în acest sens, cu
sprijinul și consultarea Comisiei de Medicină
de Urgență și Dezastre a Ministerului
Sănătății. Pentru demararea și finalizarea
procedurii în vederea adoptării și intrării
în vigoare, conform competențelor legale,
DSU a transmis aceste proiecte Ministerului
Sănătății, astfel:
•proiect de Ordin al ministrului sănătății
pentru aprobarea Normelor de organizare
și desfășurare a programului de studii
complementare în asistența medicală de
urgență, pentru asistenții medicali;
•proiect de Norme de organizare și
desfășurare a programului de studii
complementare în asistența medicală de
urgență pentru asistenții medicali.
•DSU s-a implicat în activitatea de acreditare
a centrelor de formare formatori, atât a
celor din cadrul SAJ și UPU, cât și a celor
de la nivelul Inspectoratelor teritoriale
pentru situații de urgență. În urma evaluării
centrelor de formare a asistenților din
cadrul serviciilor de ambulanță județene,
Studiile complementare
a Serviciului de Ambulanță BucureștiÎn considerarea necesității de a reglementa în Ilfov, precum și din cadrul unităților pentru
mod unitar modalitatea în care se desfășoară primirea urgențelor au fost acreditate un
programul de studii complementare în număr de 17 centre.
asistența medicală de urgență, precum și
obținerea atestatului în asistenţă medicală
de urgenţă prespitalicească pentru asistenții
medicali, la nivelul Departamentului pentru
Situații de Urgență a fost întocmit un proiect
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Prezentarea IGSU
În anul 2017 Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență şi unităţile subordonate
şi-au desfăşurat activitatea în baza cadrului
normativ incident, efortul instituțional fiind
direcţionat pentru atingerea obiectivelor
stabilite în competența și responsabilitatea
instituției prin documentele strategice
elaborate și asumate la nivelul MAI, în
concordanță cu prevederile Programului de
Guvernare 2017-2020.
În acest context, un rezultat pozitiv notabil
în activitatea instituției îl constituie
menţinerea şi dezvoltarea capacităţii
de răspuns în situaţii de urgenţă, prin
diversificarea, înnoirea şi adaptarea
resurselor la nevoile operaţionale, reieşite
din evoluţia situaţiei operative la nivel
naţional.

2.Dezvoltarea capacității de pregătire în
situații de urgență a populaţiei, autorităţilor,
instituţiilor şi operatorilor privaţi, în special a
celor care gestionează infrastructura critică.
3.Consolidarea capacității operaționale și de
răspuns prin dezvoltarea rețelei de puncte
de lucru și creșterea mobilității, precum și
prin participarea voluntarilor în echipele de
intervenție ale IGSU.
4.Îmbunătățirea politicii de personal pentru
recrutare, selecționare, formare și asigurarea
unei evoluții coerente și predictibile în
carieră în special prin adoptarea ghidului
carierei pentru personalul propriu și
redefinirea competențelor unităților de
formare din subordinea IGSU.

Obiectivele IGSU

5.Dezvoltarea capacității logistice după
materializarea achiziţiilor de tehnică
Pentru anul 2017, potrivit evoluției și echipamente, urmare a derulării
instituționale prezumate, inspectoratul procesului de atragere a fondurilor externe
general a urmărit îndeplinirea următoarelor nerambursabile.
obiective:
6. Participarea activă la procesul de creare a
1.Consolidarea rolului de autoritate în Capacităţii Europene de Răspuns la Dezastre
domeniul situațiilor de urgență prin şi perfecţionarea mecanismului naţional
perfecționarea, simplificarea și asanarea de management integrat privind asistenţa
legislației specifice, precum și prin internaţională.
îmbunătățirea capacității personalului de
aplicare a legii.
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Apelurile de urgență
În plan operativ, unităţilor subordonate
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă le-au fost atribuite prin Sistemul
Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, 986.913 apeluri de urgenţă, cu o medie
de 2.704 apeluri/zi, ceea ce reprezintă
aproape 16% din totalul apelurilor reale
transferate agențiilor specializate de
intervenție (6.146.678). În medie, fiecare
dispecer a gestionat 31 de apeluri de
urgență pe zi.
Totodată a avut loc și o creștere importantă
a ponderii apelurilor reale alocate IGSU, de
la 1,64% în 2006 la 16,06% în 2017.

2013

2014

2015

2016

2017

729.188

810.844

869.059

933.622

986.913

Intervențiile de urgență
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2013

2014

2015

2016

2017

311.188

355.338

397.148

429.003

421.015

Forțele Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență au intervenit în anul
2017 la peste 421.015 de situații de urgență
cotidiene și accidente colective. În medie,
înseamnă 1.154 de intervenții zilnice, față
de 1.175 cât au fost în anul 2016. Este pentru
al treilea an consecutiv când numărul de
intervenții depășește o mie de intervenții
pe zi.
Intervențiile SMURD au înregistrat o scădere
cauzată, în principal, de defecțunile și
indisponibilitatea ambulanțelor pentru
care nu există rezerve. Acest lucru provoacă
indisponibilizarea echipajelor respective.

Intervențiile structurilor IGSU
Cele mai multe intervenții realizate de
structurile IGSU au fost cele de asistență
medicală și prim ajutor calificat (345.520),
realizate de structura SMURD în colaborare
cu Unitățile de Primiri Urgențe, urmate de
incendii (33.351), protecția comunităților
(12.559), asistență acordată persoanelor
(11.123), dar și alte situații de urgență
(18.462). În total, au fost 421.015 de
intervenții în situații de urgență, în medie
1.154 pe zi.
De asemenea, au fost înregistrate 3.600
alarme false, 4.670 întoarceri din traseu și
18.442 deplasări fără intervenții.

Durata intervențiilor
859.844 de ore
Forțele Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență au avut în anul 2017
peste 850.000 de ore pentru asistența
medicală de urgență și peste 400.000 de ore
alocate stingerii incendiilor. În misiuni de
descarcerare, pompierii au activat timp de
26.000 de ore, iar incendiile de vegetație au
însumat 133.000 de ore de muncă.
În tabelul alăturat durata intervențiilor este
defalcată pe fiecare tip de misiune în parte.

26.312 de ore

Descarcerare

431.680 de ore

Incendii

133.987 de ore
328.228 de ore
66.527 de ore
133.705 de ore
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Timpul mediu de răspuns
și de intervenție
Timpul mediu de răspuns (timpul de la
alertare până la sosirea la caz) al echipajelor
SMURD a crescut față de perioada similară
a anului precedent din cauza fenomenelor
meteo periculoase, inundaţii etc.
Timpul mediu de intervenţie (timpul care
se scurge de la alertare până la declararea
eliberării de la caz) al echipajelor pentru
stins incendii a crescut semnificativ faţă de
perioada similară a anului precedent din
cauza incendiilor de lungă durată.
Acest lucru a însemnat că timpul de
intervenție a crescut cu două minute în
2017, față de 2016. Pentru echipajele
SMURD, timpul mediu de intervenție a
rămas constant, acesta fiind de 44 de
minute.
Intervenția operativă la nivel național este
asigurată cu 199 de subunități specializate,
iar pentru reducerea timpului de răspuns
și încadrarea în criteriile operaționale
stabilite prin OMAI nr.360/2004 și a Legii
95, funcționează 86 de gărzi de intervenție
independente și 82 de puncte de lucru.
Cu toate acestea, pentru un număr de 380
de localități timpul de răspuns depășește
valoarea maximă stabilită prin criteriile
operaționale, fapt care ne obligă să
continuăm demersurile de înființare de noi
puncte de lucru/subunități.
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Timpul de răspuns al echipajelor SMURD și de stingere

Timpul de intervenție al echipajelor SMURD și de stingere

Salvări pe timpul intervențiilor
Personalul operativ cu atribuţii în acordarea
asistenţei medicale de urgență şi/sau
primului ajutor calificat a intervenit în anul
2017 la 345.520 urgenţe (82% din totalul
intervențiilor IGSU), în medie la 947 cazuri
pe zi, asistenţă de care au beneficiat 321.971
adulţi şi 32.348 copii.
În comparaţie cu anul 2016, numărul
cazurilor de urgenţă la care au participat
echipajele SMURD a scăzut cu 4%, fapt
cauzat de gradul ridicat de uzură și vechimii
tehnicii de intervenție, în medie, zilnic, 83%
din echipajele SMURD fiind operative.

83%
echipaje
operative

32.348
de copii

Tipuri de intervenții

Traumatisme
26%

Accidente
rutiere
5%

947
cazuri/zi

Boli
cardiace
6%

În ceea ce priveşte tipul acţiunilor SMURD,
97% din total îl reprezintă acordarea
primului ajutor calificat și asistență
medicală de urgență, 2% asistenţă persoane
şi 1% descarcerare în cazul accidentelor de
circulaţie.
Situația intervențiilor SMURD pe categorii
este următoarea: accidente rutiere – 5%,
afecţiuni medicale generale – 46%, boli
cardiace – 6%, traumatisme – 26%,
afecţiuni neurologice-psihiatrice – 6%,
intoxicaţii – 5%, alte afecţiuni – 6%.

47

Intervențiile SMURD pe județe
Cele mai multe intervenţii SMURD au fost
efectuate de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Bucureşti-Ilfov în colaborare
cu medicii și asistenții din cadrul UPU
SMURD Floreasca, UPU Universitar și UPU
Spitalul Bagdasar – 64.585 (aproximativ
19% din total) şi judeţele Mureş – 18.238
(5%), Timiş – 13.391 (4%), Cluj – 13.168

(4%), Constanţa – 12.215 (3%) şi Sibiu
– 11.623 (3%). Până în acest moment,
numărul scăzut al intervențiilor SMURD în
unele județe poate fi explicat prin numărul
insuficient al echipajelor (încărcarea fiind
mai mare pe serviciile de ambulanță). De
asemenea, o altă explicație ar fi luarea unor
decizii subiective la nivelul dispeceratelor,

SM
6.077

BH
8.211

MM
6.690

SV
7.543
IS
9.858

BN
9.918
NT
7.119

CJ
13.168

MS
18.238

HR
1.982

SB
11.623

CS
2.499

GJ
3.160

VL
4.601

CV
2.697

BV
7.568

PH
9.110

AG
10.816
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VN
3.018

BZ
4.812

GL
7.153

BR
3.255

TL
3.604

DB
7.183

MH
3.474

B-IF
64.585
DJ
1.384

VS
4.297

BC
5.092

AB
6.569
HD
10.859

TM
13.391

BT
5.915

SJ
3.072

AR
8.247

astfel încât echipajele SMURD sunt trimise la
caz numai ca rezervă la echipajele serviciilor
de ambulanță, chiar și în situația în care se
află mai aproape de locul urgenței. Acest
fenomen este limitat, dar prezent în unele
județe, fiind chiar diferențiat de la tură la
tură în cadrul aceluiași dispecerat, după
personalul prezent acolo.

IL
6.476
CL
5.479

OT
5.553
TR
7.685

GR
3.365

CT
12.215

Intervențiile la incendii pe județe
Cele mai multe incendii s-au produs în
regiunea București-Ilfov (2.393) și județele
Olt (1.553), Dolj (1.384), Teleorman (1.261)
și Hunedoara (1.231), iar cele mai puține
evenimente s-au înregistrat în judeţul
Covasna (165).

SM
324

BH
796

MM
690

Media - 813 incendii

NT
675
MS
783

HR
422

SB
542

GJ
916

CV
165

BV
555

VL
826

PH
1.088

AG
1.116

VN
572

BZ
634

GL
669

BR
528

TL
415

DB
963

MH
989

B-IF
2.393
DJ
1.384

VS
456

BC
877

AB
519
HD
1.231

-50% - 407 incendii

IS
868

BN
453
CJ
1.294

CS
893

+50% - 1.220 de incendii

SV
846

SJ
453

AR
817

TM
1.553

BT
540

IL
499
CL
588

OT
1.025
TR
1.261

GR
761

CT
972
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Intervenția la incendii
În anul 2017 s-au produs 33.351 incendii, cu
o medie zilnică de 92 de evenimente, ceea
ce reprezintă 8% din totalul situațiilor de
urgență generate de manifestarea tipurilor
de risc la nivel național.
Dintre acestea, ponderea majoritară a fost
înregistrată la vegetații uscate 15.248
(46%), locuinţe 6.915 (21%) şi anexe
gospodărești 2.696 (8%).
Este de remarcat faptul că numărul
incendiilor a crescut cu 20% față de anul
2016.
La nivel naţional 6.915 construcţii cu
destinaţia de locuinţe au fost afectate de
incendii (cu 111 mai multe ca în anul 2016),
ceea ce poate fi asimilat cu perturbarea
gravă a activității normale a unei unităţi
administrativ teritoriale de nivel oraş.
Statistic, în medie, 19 locuințe au fost
afectate de incendii în fiecare zi.

improvizate – 27%, coșurilor de fum defecte
sau necurăţate – 15%, foc deschis – 16%,
acțiuni intenționate – 9% şi mijloace de
încălzire defecte/improvizate – 6%.
20%
mai multe
incendii
241
persoane
decedate

33.351
de incendii

Cauzele
incendiilor
Foc
deschis
16%

Victimele incendiilor
În urma incendiilor 241 persoane au
decedat, iar alte 712 au suferit diferite
traume. Raportat la anul anterior, se
constată o scădere a numărului persoanelor
decedate cu 7%, pe fondul creşterii cu 8%
a numărului persoanelor rănite. Dintre
acestea 905 au fost adulți și 48 copii.
Principalele cauze generatoare ale
evenimentelor au constat în exploatarea
echipamentelor electrice defecte sau
50

Echipamente
electrice defecte
sau improvizate
27%

Pregătirea paramedicilor SMURD
Activitatea de pregătire pentru acordarea
primului ajutor calificat desfăşurată anul
trecut a vizat creşterea capacităţii de
intervenţie prespitalicească şi dezvoltarea
pregătirii personalului paramedical.
În cele 13 centre de pregătire/formare,
acreditate în comun de Ministerul Sănătăţii
şi Ministerul Afacerilor Interne au fost
instruiţi în acordarea primului ajutor
calificat, descarcerare şi operaţiuni de
salvare un număr de:
•248 persoane din cadrul unităților
subordonate IGSU au absolvit „Cursul de
prim-ajutor de bază”;
•937 persoane (740 din cadrul unităților
subordonate IGSU și 197 din cadrul altor
instituții) au participat la„Cursul de pregătire
în acordarea primului ajutor calificat,
descarcerare și operațiuni de salvare”;
•1.044 persoane din cadrul unităților
subordonate IGSU au absolvit “Cursul de
consolidare a cunoștințelor și dobândire de
noi competențe - prim ajutor calificat”.
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Echipaje noi SMURD
În ceea ce priveşte creşterea numărului de
echipaje SMURD la nivel naţional, în anul
2017 au fost operaţionalizate 6 echipaje de
prim ajutor calificat la nivelul ISUJ Arad (1
echipaj), ISUJ Bistrița-Năsăud (1 echipaj),
ISUJ Constanța (1 echipaj), ISUJ Sălaj (1
echipaj), ISUJ Teleorman (2 echipaje) și 4
echipaje moto de prim-ajutor (2 echipaje la
ISUJ Constanța și 2 echipaje la ISUJ Cluj).

Media zilnică a echipajelor de
intervenție

Câte două echipaje pe motocicletă
la Constanța și Cluj.

Echipaje EPA nou înființate în Arad,
Bistrița-Năsăud, Constanța,
Sălaj și Teleorman.

Astfel, la sfârşitul anului, la nivel naţional
intervenţia operativă pe linia asistenţei
medicale de urgenţă şi primului ajutor
calificat se realizează cu 297 echipaje de
prim-ajutor calificat, 27 echipaje de terapie
intensivă mobilă, 8 echipaje de terapie
intensivă mobilă – neonatologie și 11
echipaje moto de prim-ajutor.

30.544

1.256

Transmisiunile prin sistemul de
telemedicină

2.139
Oradea

În anul 2017, s-au efectuat doar transmisiuni
în sistemul de telemedicină prespitaliceasc
și interspitalicesc. Astfel, s-au efectuat un
total de 42.763 transmisiuni. Față de anul
206 este o creștere de 16%.

2.467
528

Craiova

2.112
1.081

Cluj
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2. 754

Acțiuni de răspuns relevante
În anul 2017, conducerea intervențiilor a fost
asigurată potrivit nivelurilor de competență
stabilite prin OMAI nr.1134/2006, după cum
urmează:
• 116 intervenții în urgența a IV-a prin
constituirea unor grupări de sprijin dislocate
la ordinul inspectorului general;
• 56 intervenții conduse de inspectori șefi
ISU, în situația implicării a două sau mai
multe unități (urgența a III-a);
• 1.116 intervenții conduse de inspectorul
șef ISU/comandanți de grup de intervenție
(urgența a II-a);
• 74.207 - intervenții conduse de șefii
gărzilor de intervenție (urgența I);

rezervoare cu o capacitate de 70 metri cubi
fiecare.
La acțiunile de intervenție au participat 390
cadre militare din cadrul a 8 inspectorate
județene pentru situații de urgență, cu
52 autospeciale de intervenție pentru
asigurarea zonei, transportul personalului
și echipamentelor la/de la locul intervenției,
respectiv 5 motopome remorcabile de mare
capacitate și 7 motopompe Novus 2.000.

Incendiu sondă de gaz în
localitatea Moftinu Mare
Pe parcursul celor 20 de zile s-a acționat cu
personal din 8 inspectorate județene (ISU
BH, ISU BN, ISU CJ, ISU MM, ISU SJ, ISU TM și
ISU SM), cu o medie zilnică de 45 pompieri.
În cazul stingerii incendiului exista un pericol
deosebit de formare de amestecuri explozive
ca urmare a gazului degajat în atmosferă.
În vederea pregătirii momentului stingerii
incendiului s-a realizat un dispozitiv de
alimentare cu apă de la o distanță de 3.5 km,
cu ajutorul a 4 motopompe de capacitate
mare, amplasate la o distanță de 800 m una
față de cealaltă.
Apa necesară intervenției a fost stocată în 6
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Incendiu la clubul BAMBOO
Acțiunile de intervenție pentru stingerea
incendiului s-au derulat pe parcursul a 3 zile,
implicând participarea a 56 autospeciale și
aproximativ 224 cadre militare.
Analizând modul de evoluţie al incendiului,
coroborat cu amplasarea construcţiei,
rezultă o serie de aspecte care au favorizat
la propagarea incendiului şi au îngreunat
acțiunile de intervenție, după cum urmează:
• condițiile meteo nefavorabile (temperatura
exterioară de aproximativ - 15°C);
• cantitatea mare de materiale combustibile
existente în interiorul clubului;
• accesul greoi al autospecialelor către locația
clubului din cauza stăzilor înguste, a zăpezii
depozitate pe trotuare și a autoturismelor
parcate;
• nefuncţionarea hidranţilor exteriori ai
obiectivului din cauza înghețului;
A ars în totalitate clubul, pe o suprafață
de aproximativ 2.500 mp. În urma
evenimentului nu au rezultat pierderi de
vieți omenești.

Incendiu la un tren încărcat cu
azotat de amoniu
Incendiul s-a manifestat cu degajări mari
de fum, gaze toxice, existând pericol de
extindere la celelalte vagoane și locomotivă,
precum și pericol de explozie. Ca urmare a
complexității intervenției, aceasta s-a întins
pe o durată de peste 4 ore, intervenind forțe
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și mijloace din 4 inspectorate județene.
S-a decis evacuarea populației pe o rază de
800 de metri (62 de persoane) din cauza
existenței riscului de explozie.
Hidranţii identificaţi în localitatea Breaza
nu au asigurat debitul şi presiunea
necesară desfăşurării în condiţii optime
a operaţiunilor de intervenţie, de aici
rezultând şi necesitatea deplasării unui
număr total de 10 autospeciale de lucru
cu apă, alimentarea acestora efectuânduse în navetă, având în vedere distanța
dintre sursele de alimentare cu apă și locul
intervenției.

Salvarea copilului de un an și opt
luni căzut într-un puț
Salvarea unui copil dintr-un puţ în localitatea
Balta Sărată, din judeţul Teleorman, în data
de 25.04.2017, rămas blocat la adâncimea
de 16 metri (într-un puț de aproximativ 20
m adâncime), durata intervenţiei de peste
9 ore s-a datorat condițiilor dificile de lucru,
puțul fiind foarte îngust (diametrul de
aproximativ 30 cm) și vârstei copilului de 1
an și 8 luni.
Acțiunile de intervenție au fost conduse de
prim-adjunctul inspectorului general, lt.col.
Cristian Radu.
S-a acționat în primă fază pentru asigurarea
cablului de care era agățat copilul, după
care s-a procedat la ridicarea acestuia.

Deoarece copilul era prins între pereții
puțului și pompa submersibilă, în stare de
șoc, plângând continuu în momentul în
care se încerca ridicarea acestuia, iar cablul
ce susținea pompa submersibilă prezenta
un grad de uzură ridicat, s-a încetat
extragerea acestuia, existând pericolul de
rupere al cablului. S-a reluat operațiunea cu
două dispozitive din fier beton și astfel s-a
reușit extragerea victimei din puț în stare
conștientă.
La acțiunile de salvare au participat 10
autospeciale din cadrul a patru inspectorate
pentru situații de urgență (ISU AG, ISU TR,
ISU OT și ISU BIF) și USISU.
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Misiunea LITORAL 2017
În conformitate cu prevederile Planului
integrat de acţiune „LITORAL 2017”, pentru
eficientizarea acţiunilor de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă, în
vederea creşterii gradului de siguranţă a
cetăţenilor, în perioada 15.06-15.09.2017
au fost înfiinţate 15 puncte de lucru în
judeţul Constanţa, după cum urmează:
• 8 puncte temporare de stingere încadrate
fiecare cu o autospecială de stingere a
incendiilor în Mamaia, Costineşti, Techirgiol,
Mangalia, Cogealac, Adamclisi, Ovidiu şi
respectiv Crucea.
• 6 puncte temporare de prim ajutor calificat
pe plajele din staţiunile:
- Mamaia: 6 paramedici, 1 scafandru, 1 cort,
1 şenilată, 1 amb. SMURD, 1 ambarcațiune
tip TARGA;
- Eforie Nord: 6 paramedici, 1 scafandru,
1 şenilată, 1 cort, 1 amb. SMURD, 1
ambarcațiune tip RHIB;
- Eforie Sud: 3 paramedici, 1 şenilată, 1 cort;
- Costineşti: 6 paramedici, 1 scafandru,
1 şenilată, 1 cort, 1 amb. SMURD, 1
ambarcațiune tip RHIB;
- Saturn: 6 paramedici, 1 şenilată, 1 cort, 1
amb. SMURD;
- Techirgiol: 5 paramedici, 1 cort, 1 amb.
SMURD.
• 1 punct temporar de salvare din mediu
acvatic în Mamaia (Lac Siutghiol): 3
scafandri, 1 ambarcațiune tip RHIB
• 4 puncte de lucru pe Autostrada A2 şi A4,
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după cum urmează:
- ISU Bucureşti-Ilfov: km 19 - 1 Ambulanţă
SMURD şi 1 ASAS cu modul de descarcerare;
- ISU Călăraşi: km 65 - 1 Ambulanţă SMURD
şi 1 Descarcerare Grea; km 105 (Drajna) - 1
Ambulanţă SMURD şi 1 ASAS cu descarcerare
și prim-ajutor;
- ISU Constanţa: km 193 (Valea Dacilor)– 1
ASAS cu modul de descarcerare și primajutor;
La nivelul zonei de competenţă a ISUJ
Constanţa a fost detaşat personal din alte
inspectorate pentru situaţii de urgenţă, şi
anume 5 inspectori de prevenire pentru
executarea de controale de prevenire şi
75 subofiţeri pentru misiuni de stingere a
incendiilor, acordare prim ajutor calificat
etc, care s-au rotit, de regulă, la un interval
de 14 zile.
Pe perioada sezonului estival, personalul
implicat în misiunea „Litoral 2017” a
participat la 4576 intervenţii SMURD, 172
incendii, 268 incendii de vegetaţie uscată,
75 cazuri asistenţă persoane şi 98 alte
situaţii de urgenţă.
Intervenţia operativă a personalului
angrenat în misiuni a dus la salvarea a 89 de
persoane de la înec.
În aceeaşi perioadă, pe linia prevenirii
situaţiilor de urgenţă au fost executate
controale de prevenire la 525 de obiective
de turism, fiind aplicate 735 de amenzi în
cuantum de 783.050 lei.
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Exerciții de pregătire
În vederea eficientizării acţiunilor de
intervenţie pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă, precum şi a verificării viabilităţii
planurilor de răspuns şi a capacităţii de
reacţie a structurilor operative, în anul 2017
au fost planificate, organizate şi desfăşurate
2510 de exerciții cu forțe în teren, de
conducere și combinate, astfel:
- un exercițiu internațional organizat de
România;
- 3 exerciții naționale organizate de IGSU;
- 2 exerciții regionale organizate de IGSU;
- 7 exerciții internaționale organizate de alte
entități internaționale cu participarea IGSU
și a unităților subordonate;
- 13 exerciţii organizate de alte structuri, cu
participarea IGSU și a unităților subordonate;
- 213 exerciții la nivel județean;
- 2271 de exerciții la nivel de subunitate.
Exercițiile desfășurate au vizat antrenarea
structurilor în gestionarea situaţiilor
de urgență produse de: incendii - 54%,
cutremur - 8%, inundații - 7%, accidente în
activităţi de transport şi depozitare produse
periculoase – 7% și alte tipuri de risc – 24%.

risc, a unor informări cu privire la iminenţa
producerii unor situaţii de protecţie
civilă generate de căderea de obiecte din
atmosferă, precum şi în verificarea modului
de derulare a fluxului informațional în astfel
de situaţii.
Una dintre principalele măsuri luate la nivel
naţional ca rezultat al acestui exercitiu este
desfășurarea de exerciții de alarmare lunare,
începând din luna august, în prima zi de
miercuri din fiecare lună, în intervalul orar
10.00-11.00, destinate testării mijloacelor
tehnice de alarmare existente la nivel
național și îmbunătățirea timpului de
reacție al autorităților în situații de urgență
- Miercurea alarmelor.
Derularea în decursul anului 2017 a acestor
exerciţiilor a condus la conștientizarea
autorităţilor responsabile şi a populaţiei cu
privire la importanţa existenţei, funcţionării
şi creşterii zonei de acoperire a sistemului de
înştiinţare – alarmare, fapt demonstrat şi de
reacţia pozitivă a celor implicaţi.

Exercițiul PROCIV 2017

A fost exerciţiul de conducere și cu forțe în
teren privind managementul consecințelor
unui accident nuclear produs la Centrala
Nuclear-Electrică Kozloduy din Bulgaria.
Scopul exerciţiului, desfășurat în perioada
02-05.10.2017, în județul Dolj, în zona
localității Bechet, a constat în evaluarea

Scopul exerciţiului, desfăşurat în perioada
18-21.04.2017, a constat în testarea
sistemului național de înştiinţare, avertizare
şi alarmare, la primirea de către IGSU, de la
structurile care monitorizează sursele de
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Exercițiul OLTENIA 2017

răspunsului la urgenţă în caz de accident
nuclear sever produs la CNE Kozloduy şi
identificarea domeniilor care necesită
îmbunătăţiri privind capabilităţile de
intervenţie şi documentele de răspuns cu
caracter operativ şi procedural de la nivelul
autorităţilor administraţiei publice centrale,
locale şi al forţelor de intervenţie.
În exercițiu au fost angrenate 22 de centre
operaționale și operative de la nivel național,
județean și local și au fost constituite în
teren, sub coordonarea CNCCI, un Punct
Operativ Avansat și o Bază de Operații. În
exercițiu, pentru acțiunile desfășurate în
teren și în cadrul centrelor operative,au fost
implicate peste 427 persoane, precum și 69
de mijloace de intervenție.
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Activitatea de prevenție
În anul 2017 activitatea Inspecţiei de
Prevenire a vizat îndeplinirea obiectivelor
și direcțiilor de acțiune stabilite în sarcina
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă.

Activitatea de reglementare
În îndeplinirea rolului de autoritate de
reglementare pe domeniul prevenirii
situațiilor de urgență, în anul 2017,
IGSU a făcut o serie de demersuri menite
să simplifice activitatea de avizare și
autorizare. Astfel, asupra Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor au
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avut loc mai multe intervenții legislative
precum cea de aprobare a Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1)
din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor prin Legea nr.
146/2017, au fost întreprinse demersuri de
modificare și completare, prin ordonanță
de urgență a Legii nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor. În paralel
reprezentanți ai instituției au participat
în comisiile legislative pentru a exprima
punctul de vedere asupra inițiativelor
legislative parlamentare de modificare a
Legii nr. 307/2006 aprobată ca Legea nr.

28/2018, precum și asupra proiectului de
Lege al prevenției, care a fost adoptată
ulterior ca Legea nr. 270/2017.
Având în vedere consultările avute cu
societate civilă, a fost elaborat proiectul de
Hotărâre de Guvern pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului României
nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor
de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea
la incendiu.

Avizare-autorizare
În anul 2017, activitatea structurilor de
avizare-autorizare s-a desfășurat în condiții
grele, având în vedere încadrarea deficitară
(65% la nivel de inspectorate județene,
respectiv 40% la nivelul Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență)
raportată la numărul de solicitări. Astfel, în
anul 2017 au fost înregistrate 18.924 cereri
de emitere a avizelor și autorizațiilor de
securitate la incendiu și protecție civilă. În
urma analizării documentațiilor depuse au
fost emise 6.351 avize și 3.454 autorizații. De
asemenea, a fost acordată asistență tehnică
de specialitate la 28.720 de solicitări.
Unul din obiectivele Inspecției de Prevenire
a fost cel de a reduce numărul de obiective
care funcţionează fără autorizaţie de
securitate la incendiu. În acest sens, au fost
identificate că funcționează fără autorizație
de securitate la incendiu un număr de 2.570
spații de producție și depozitare, 2.062 spații
de alimentație publică, 1.746 spații pentru
comerț, 1.542 spații de primire turistică.
Putem menționa că la nivel național mai
multe instituții publice funcționează fără
acest act de autoritate, putând fi amintite un
număr de 4.247 clădiri aparținând unităților
de învățământ, 982 lăcașuri de cult, 255
spații de îngrijire a sănătății cu spitalizare
continuă, 249 clădiri sau spații de cultură.
O atenție deosebită a fost acordată
clădirilor cu destinația de învățământ care
funcționează fără autorizație de securitate

2016

-18,8%

2017

7.392

Securitate la incendiu

5.996
355

432
Avize emise

-18,9%

4.196

Securitate la incendiu
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la incendiu. Astfel, au fost transmise
informări către Administrația Prezidențială,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, Ministerul Educației Naționale,
instituțiile prefectului și consiliile județene
cu situația acestor categorii de construcții,
precum și cu dificultățile întâmpinate și
documentele care trebuie depuse pentru
obținerea acestui act de autoritate. În acest
sens, în urma colaborării cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, un număr de 947 construcții cu
destinația de învățământ au fost incluse
în Planul Național de Dezvoltare Locală în
vedere conformării lor la cerința securitate
la incendiu.

3.426
28

Întrucât la nivelul inspecției de prevenire
a Inspectorului pentru Situații de Urgență
București-Ilfov se înregistrau un număr
ridicat de solicitări pe linia avizării și
autorizării, activitatea acesteia a fost
susținută prin detașarea unor inspectori din
cadrul altor inspectorate județene pentru
a asigura soluționarea documentației
specifice pe domeniul avizării și autorizării.
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Activitatea de prevenție
În perioada 01.01 - 31.12.2017, specialiștii
2017
217.763
din cadrul inspecțiilor de prevenire județene/
+1,5%
București-Ilfov au analizat un număr de
2016
214.396
18.924 solicitări în vederea emiterii avizelor,
autorizațiilor.
Activități
Față de perioada similară a anului
precedent numărul de solicitări adresate
2017
18.924
compartimentelor de specialitate a scăzut
-21,1%
cu aproximativ 21 %.
2016
24.011
Deși numărul de solicitări adresate
compartimentelor de specialitate a scăzut
față de anul anterior, acestea se mențin
la un nivel ridicat în raport cu numărul de
2017
38.819
specialiști ce încadrează aceste structuri.
-45,7%
Exemple în acest sens fiind situațiile
2016
71.531
constatate la următoarele inspectorate:
Cluj (2.850 solicitări/5 inspectori), Timiș
Controale de prevenire
(2.463 solicitări/3 inspectori), Constanța
(1.549 solicitări/4 inspectori), Bihor
(1.362 solicitări/5 inspectori), Iași (1.296 13.982 amenzi contravenționale), al căror tehnică de specialitate). Pentru a veni în
solicitări/4 inspectori), Suceava (1.240 cuantum a fost de 22.207.027 lei. Pentru sprijinul tuturor factorilor care au atribuţii
solicitări/4 inspectori).
deficiențele grave constatate pe timpul în solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de
exploatării construcțiilor s-a dispus oprirea securitate la incendiu a fost elaborată o
Controalele de prevenire
funcționării ori utilizării construcțiilor în 4 aplicaţie electronică – „Ghid de avizarecazuri.
autorizare”, postată pe toate paginile de
Inspecțiile de prevenire au desfășurat Totodată, un buget important de timp web ale ISUJ-urilor.
în anul analizat 39.978 controale de a fost alocat soluționării celor peste
prevenire, pe parcursul cărora au constatat 3.200 petiții, precum și celor aproximativ
160.381 deficiențe dintre care 27.345 au 28.700 activității de asistență tehnică de
fost înlăturate prin acțiunea proactivă a specialitate acordată. Un număr ridicat de
inspectorilor de prevenire. Pentru neregulile solicitări pe acest segment a fost adresat
constatate au fost aplicate 106.115 sancțiuni și Inspecției de prevenire din IGSU (peste
contravenționale (92.223 avertismente și 100 de petiții și 1362 solicitări de asistență
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Ghid online de avizare-autorizare
Un buget important de timp a fost alocat
soluționării celor peste 3.200 petiții, precum
și celor aproximativ 28.700 activități de
asistență tehnică de specialitate acordată. Un
număr ridicat de solicitări pe acest segment
a fost adresat și Inspecției de prevenire din
IGSU (peste 100 de petiții și 1362 solicitări
de asistență tehnică de specialitate).
Pentru a veni în sprijinul tuturor factorilor

care au atribuţii în solicitarea şi obţinerea
autorizaţiei de securitate la incendiu a fost
elaborată o aplicaţie electronică – „Ghid
de avizare-autorizare”, postată pe toate
paginile de web ale ISUJ-urilor.
Ghidul poate fi accesat și din aplicația DSU.

63

Informarea preventivă
Activitatea de informare preventivă a
reprezentat în continuare o prioritate, având
în vedere impactul pe care aceasta îl poate
genera în rândul populației și în crearea
unei culturi preventive. Astfel, extinderea
în anul 2017 a acordului de colaborare
încheiat în anul 2014 cu Consiliul Naţional
al Audiovizualului a creat premisele
emiterii unei noi recomandări privind
redifuzarea spoturilor video şi audio din
cadrul campaniilor naţionale „Nu tremur
la cutremur” şi „RISC”, document care a
stat la baza reluării de către radiodifuzori a
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diseminării acestor materiale preventive.
Întrucât campaniile de informare preventivă
nu vizau și zona de social media, în luna
noiembrie a fost lansat un nou proiect de
colaborare între EON, IGSU și o societate
de promovare media, constând în crearea
unei pagini de Facebook cu denumirea
„România Sigură”, în cadrul căreia sunt
furnizate informații de actualitate, sfaturi,
reguli, măsuri de prevenire și protecție
pentru întreaga populație, proiect care se
dorește extins și pe alte rețele de socializare,
în cursul anului 2018. Întrucât un număr

ridicat al cauzelor de incendiu îl reprezintă
coșurile de fum, au fost implicați pentru
diseminarea mesajului și reprezentanți
ai Asociației Coșarilor și Hornarilor din
România.

Resursele umane
La finele anului 2017 statele de organizare
ale Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă şi unităţilor subordonate aveau
prevăzute un necesar de 29.608 posturi,
dintre care ocupate 26.428, rezultând un
grad de încadrare la nivelul instituţiei de
89%, după cum urmează: 2.145 ofiţeri,
259 maiştri militari, 23.601 subofiţeri, 21
funcţionari publici, 378 personal contractual
şi 24 soldaţi şi gradaţi voluntari.
Faţă de începutul anului 2017, numărul
personalului în evidenţă a scăzut,
înregistrându-se o balanţă negativă de 445
de persoane.
Pierderile echivalează cu dispariția a 5
detașamente de pompieri de pe harta
României (dintr-un total de 126) sau cu
dispariția unui întreg inspectorat județean
de nivel I.

Vârsta medie
a personalului
38.23 de ani

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Mobilizarea resurselor umane

Vulnerabilități

Prin creșterea capacității operaționale a
subunităților de intervenție, se estimează
că 90% din totalul personalului din turele
libere (cca 20.000 de ofițeri și subofițeri)
este în măsură să intervină într-un interval
de timp cuprins între 60 și 150 de minute de
la producerea seismului.
Din punctul de vedere al specializării,
aproximativ jumătate din totalul
personalului operativ deține cel puțin încă o
specializare față de cea de bază - pompieri,
cea mai frecventă fiind cea de paramedic
(peste 12.500 de subofițeri).
Un avantaj în derularea acțiunilor
profesioniste de răspuns este reprezentat de
existența echipei de căutare-salvare urbană,
acreditată INSARAG, formată din 50 de
ofițeri și subofițeri care vor acționa ca echipă
de prim răspuns în municipiul București.
Până la această dată au fost instruiți peste
250 de ofițeri și subofițeri din 25 de județe și
Municipiul București.

Conform estimărilor realizate pe o perioadă
de 10 ani, luând în considerare atât rata de
intrare în sistem a absolvenților unităților
de învățământ specializat, cât și cea de
plecare în urma atingerii vârstei maxime de
pensionare a rezultat graficul valabil pentru
anul 2025.
În viitor, pe termen mediu și lung,
inspectoratele pentru situații de
urgență vor avea la dispoziție din ce
în ce mai puțini oameni pentru a-și
îndeplini misiunile operative (doar
6,4% cu vârsta sub 35 ani), iar aceștia vor
avea limitări din ce în ce mai severe din
punct de vedere al capacității de efort.
Reducerile de personal au determinat
probleme
deosebite
la
nivelul
compartimentelor
funcţionale
ale
unităţilor în condiţiile în care cerinţele de
îndeplinire a atribuţiilor au rămas aceleaşi.
Complementar aspectelor expuse anterior,
o problemă ce prinde contur și care se va

concretiza într-o disfuncționalitate majoră a
sistemului de răspuns în situații de urgență
este îmbătrânirea graduală, sistematică, a
efectivelor.
Principalul inconvenient este faptul că
diferențele între intrările și ieșirile din sistem
din prezent vor duce în 5 ani la reducerea
numărului de subofițeri de la 24.166 la
21.425 (scădere de 12%).
Un alt indicator important este că vârsta
medie din prezent de 38 de ani, va deveni
în 5 ani, 41 de ani, iar peste 10 ani, va fi de
43 de ani.
Astfel, bazându-ne pe experiența dobândită
din practica operațională, se poate
concluziona cu ușurință că la nivelul anului
2025, chiar dacă efectivele vor promova
constant examenele fizice anuale, baremele
probelor sportive fiind eșalonate pe grupe
de vârstă, stabilite prin legislația în vigoare,
acestea vor întâmpina dificultăți majore în
îndeplinirea atribuțiilor funcționale.
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Evoluția vârstei subofițerilor
Diferențele între intrările și ieșirile din sistem
din prezent vor duce în 5 ani la reducerea
numărului de subofițeri de la 24.166 la
21.425 (scădere de 12%).
După cum se observă, diferențele între

intrările și ieșirile din sistem din prezent deveni în 5 ani, 41 de ani, iar peste 10 ani,
vor duce în 10 ani la reducerea numărului va fi de 43 de ani.
de subofițeri de la 24.166 la 14698 (scădere
de 40%). Un alt indicator important este că
vârsta medie din prezent de 38 de ani, va
1.734
1.574
1.416

21
ani

22
ani

23
ani

24
ani

25
ani

26
ani

27
ani

28
ani

29
ani

30
ani

31
ani

32
ani

33
ani

34
ani

35
ani

36
ani

37
ani

38
ani

39
ani

40
ani

41
ani

42
ani

1.277

43
ani

44
ani

45
ani

46
ani

47
ani

48
ani

49
ani

50
ani

51
ani

52
ani

53
ani

54
ani

55
ani

56
ani

49
ani

50
ani

51
ani

52
ani

53
ani

54
ani

55
ani

56
ani

51
ani

52
ani

53
ani

54
ani

55
ani

56
ani

1.429

1.085

21
ani

22
ani

23
ani

24
ani

25
ani

26
ani

27
ani

28
ani

29
ani

30
ani

31
ani

32
ani

33
ani

34
ani

35
ani

36
ani

37
ani

38
ani

39
ani

40
ani

41
ani

42
ani

43
ani

44
ani

45
ani

46
ani

47
ani

48
ani

1.658
1.584

758

21
ani

22
ani

23
ani

24
ani

25
ani

26
ani

27
ani

28
ani

29
ani

30
ani

31
ani

32
ani

33
ani

34
ani

35
ani

36
ani

37
ani

38
ani

39
ani

40
ani

41
ani

42
ani

43
ani

44
ani

45
ani

46
ani

47
ani

48
ani

49
ani

50
ani

67

Formarea personalului
Pe linia formării profesionale a personalului,
în anul 2017 au fost planificaţi şi au urmat
diferite programe de formare profesională,
potrivit necesarului de pregătire, un
număr de 1.064 de ofiţeri, maiştri militari,
subofiţeri, funcţionari publici şi personal
contractual, după cum urmează: cursuri
pentru iniţierea în carieră – 237 (5 ofiţeri şi
232 subofiţeri) şi cursuri pentru dezvoltarea
carierei – 806 (202 ofiţeri, 9 maiştri militari,
591 subofiţeri, 4 personal contractual).
În vederea reducerii deficitului de personal
conducerea Ministerului Afacerilor Interne
a suplimentat cifra de școlarizare la Şcoala
de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă
„Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la 300 de
locuri pe serie, iar perioada de școlarizare s-a
redus la 1 an. În acest sens, pentru concursul
de admitere organizat în luna septembrie
2017 au fost recrutaţi 615 candidaţi, fiind
declaraţi „admis” 267, iar pentru sesiunea
de admitere ianuarie 2018 au fost recrutați
1441 de candidați, fiind declarați „admis”
333.
Totodată, pentru formarea ofițerilor de
pompieri au fost recrutaţi 333 candidaţi
pentru admiterea la Facultatea de Pompieri,
dintre aceștia fiind declarați admis 35 de
candidaţi.
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Pregătirea autorităților
Reprezentanţii instituţiilor prefectului,
inspectorii guvernamentali, precum şi
personalul cu funcţii de conducere şi
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă
din administraţia publică locală, servicii
descentralizate şi deconcentrate, au fost
pregătiți în 32 serii de pregătire organizate în
cadrul Centrului Național de Perfecționare a
Pregătirii pentru Managementul Situațiilor
de Urgență (două serii) și a Centrelor Zonale
Bacău, Cluj-Napoca și Craiova (30 de serii).
Astfel, au fost pregătite 1744 de persoane
din totalul de 3463 planificate, reprezentând
un procent de 50% personal prezentat din
cel planificat.
Ţinând cont de calitatea de autoritate de
reglementare a inspectoratului general, au
fost analizate 185 programe de pregătire
transmise de furnizorii de formare
profesională care organizează programe de
formare a adulților în ocupaţiile incluse în
domeniul reglementat, care s-au concretizat
prin emiterea a 81 avize și 104 adrese de
respingere, rezultând un procent de 44%
avize emise din totalul solicitărilor.

Pregătirea scafandrilor
Cei 89 de scafandri brevetați din cadrul
unităților subordonate IGSU au parcurs cel
puțin o dată stagiul de formare continuă
din cadrul Centrului de Antrenament al
Scafandrilor de Intervenție - Constanța

(CASI Constanța).
În ceea ce privește parcurgerea cursului de
inițiere scafandru, un număr de 21 cadre
militare au participat, dintre care un număr
de patru nu au promovat cursul.

Pregătirea alpiniștilor

certificarea pentru menținerea în clasă, iar
cinci nu au participat ca urmare a mutării
pe alte funcții sau din cauza unor probleme
medicale.
În ceea ce privește parcurgerea cursului de
inițiere, acesta s-a desfășurat pe parcursul a
cinci serii de către 144 de cadre militare.

În perioada 01.01 – 30.10, au fost
organizate 7 serii pentru menținerea/
promovarea în clasă a alpiniștilor încadrați
în structurile operative ale IGSU, la care au
participat 142 de subofițeri dintre care 13
au fost promovați de la clasa III la clasa II,
121 menținuți pe clasa III, 8 nu au obținut
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Salvator din pasiune
În conformitate cu prevederile O.I.G.
nr.211/IG din 06.05.2016 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de voluntariat în
cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de
Urgenţă / Bucureşti – Ilfov, la nivelul IGSU
a continuat proiectul de voluntariat în
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă,
denumit „Salvator din pasiune”, iar în anul
2017, au fost încheiate 1.367 de contracte
de voluntariat, la nivel naţional.
Voluntarii au parcurs cursul introductiv şi
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cursul de prim-ajutor de bază și au participat
la 10.863 intervenții și 1.090 acțiuni de
informare preventivă.
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.
În cursul anului 2018, se va face o analiză a
modului în care s-a desfășurat programul,
astfel încât accesul și utilizarea voluntarilor,
inclusiv concomitent cu personalul
profesionist, să fie mai facil.

Comunicare și informare
Analizele periodice, la care imaginea
principalelor structuri aflate în componența
Ministerului Afacerilor Interne și-au derulat
și pus în aplicare obiectivele de linie, reflectă
faptul că imaginea IGSU în mass - media a
fost preponderent obiectivă, peste 70%
din totalul trimiterilor fiind nepolarizate,
în timp ce diferența este reprezentată de
referirile favorabile, în contrapondere cu
cele negative (care însumează un procent
redus). Remarcăm, totodată, poziționarea
instituției noastre în topul contribuitorilor
de vizibilitate ai ministerului de resort, în
raport cu principalele arme.
Știrile remise în tot cursul anului, atât
la nivel central, cît și la nivel local s-au
reflectat în cele peste 57.986 de apariții în

Pompieri

presa scrisă, agenţii de presă şi presă on-line
57.986., în peste 48.047 - emisiuni radio/
TV (23.887 dintre situații fiind reprezentate
de apariţiile pe posturile de televiziune şi
24.187 apariţii pe posturile de radio).
Un sondaj de opinie elaborat în noiembrie
2017, de către compania CURS, relevă faptul
că POMPIERII au cel mai ridicat grad de
încredere în rândul populației , acesta fiind
în procent de 83%. În topul încrederii opiniei
publice în instituţii, pompierii sunt urmaţi
de armată (71%), învățământ (66%),
biserică (61%) și poliție (59%).
Un alt sondaj, efectuat de Avangarde în
ianuarie 2018, privind încrederea populației
în diverse categorii socio-profesionale,
pompierii care deservesc mașinile de

83%

intervenție și echipajele SMURD care includ
si personalul din unitățile de primiriurgențe, medici, asistenți, piloți, se bucură
de încrederea românilor în procentaj de
95%, aflându-se pe locul I în top.
Chiar dacă SMURD ca entitate nu are
angajați proprii (aceștia fiind fie angajați
ai IGSU, spitale - UPU sau IGAv), sondajul
Avangarde arată percepția populației
care vede personalul respectiv în diferite
ipostaze, iar pe cei care deservesc echipajele
SMURD drept “angajați SMURD”. În final,
sondajul reflectă percepția populației
asupra personalului care deservește diferite
tipuri de misiuni, chiar dacă lucrează în
aceeași instituție.

95%

71%

Pompieri

95%

66%

Militari

81%

Î
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Programe de dotare

Răspunsul Eficient Salvează Vieți II

Activitatea structurilor din domeniul logistic
a urmărit, ca principal obiectiv, derularea
procedurilor de achiziţii publice, fiind
semnate 26 acorduri cadru de furnizare şi
90 contracte subsecvente şi de furnizare
şi prestări servicii pentru bunuri şi servicii
achiziţionate cu fonduri de la bugetul de stat
sau cu finanţare externă nerambursabilă.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite ca
urmare a priorităţilor şi nevoilor identificate
la nivelul Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă şi-a continuat
politica de atragere a fondurilor externe
nerambursabile.

A constat în achiziționarea echipamentelor
de intervenție care asigură intervenția la 3
tipuri de riscuri: inundații, incendii, respectiv
alunecări de teren.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a
fost de 110.365.921 lei, echivalentul a
24.507.788 Euro.
În cursul anului 2017 au fost operaționalizate
următoarele mijloacele tehnice și
echipamentele specifice nou achiziţionate:
-Autospecială cu echipament specific
transport scafandri la intervenție – 11 buc;
-Autopompă cisternă capacitate mărită
5000 litri – 30 buc;
-Autopompă cisternă capacitate mărită

9000 litri – 24 buc;
-Motopompă remorcabilă de mare
capacitate – 20 buc;
-Alte mijloace de intervenţie necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă.

Proiectul MULTIRISC MODULUL II (80 mil. euro)
Proiectul VIZIUNE 2020 (600 mil. euro)
Proiectul MARINE VISION
Proiectul SAFE AIR VISION
Proiecte
viitoare
Proiectul MULTIRISC MODULUL I
Proiectul D-EMERSYS Rapid intervention to CBRN
emergencies on the Danube river
Proiectul RO-RYSK
Proiectul Management performant la nivelul MAI
Proiecte
cu termen in
2018

72

Proiecte
în evaluare

Programul Infrastructură Mare
Proiectul „MULTIRISC MODUL I”, finanțat
în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare, are ca obiectiv general
creșterea rezilienței la dezastre.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este
de 157 milioane lei (35 mil euro). Până la
finalul anului 2017, au fost efectuate plăți
în valoare totală de 32.176.404,24 Euro,
reprezentând 91,3% din bugetul total al
proiectului.
În cursul anului 2017 au fost recepționate
următoarele tipuri de echipamente de
intervenție multirisc:
- Autocamion cu sistem hidraulic de
încărcare descărcare cu cârlig – 42 buc.
- Container suport logistic al intervenției tip
I căutare salvare – 23 buc.
- Container suport logistic al intervenției tip
II – multirisc – 10 buc.
-Container suport logistic al intervenției tip
IV - iluminat (450 kVA și accesorii) - 4 buc
-Linie tehnică de întreținere echipamente
individuale de protecție – 2 buc.
-Autospecială
pentru
tratamente
hiperbarice și oxigeno-terapie – 2 buc.
-Autospecială pentru păstrarea temporară și
transport, în regim frigorific – 1 buc.
-Autospecială de intervenție și salvare de la
înalțime (42+/-3m) – 16 buc.
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Concept integrat de intervenție
Proiectul „Concept modern integrat pentru
managementul situațiilor de urgență” are
ca obiectiv general creşterea capacităţii
operaţionale şi de răspuns, reducerea
impactului efectelor situaţiilor de urgenţă
asupra comunităţilor şi îmbunătăţirea
calităţii misiunilor executate în folosul
populaţiei. Valoarea totală a proiectului
ajunge la 600 de milioane de euro.
De remarcat sunt două proiecte:
- Proiectul „Marine Vision”, cu o valoare
aproximativă de 45.000.000 Euro, are
ca obiectiv general îmbunătățirea
managementului situațiilor de urgență pe
mare, pe fluviul Dunărea și în zona Deltei
Dunării prin dezvoltarea componentei
navale. Astfel, se prevede achiziționarea
unei nave multirol pentru intervenția la
Marea Neagră și achiziția a 4 șalupe fluviale
de intervenție multirol pentru intervenția în
zona Deltei Dunării și pe fluviul Dunărea.
- Proiectul „Safe Air Vision”, cu o valoare
aproximativă de 170.000.000 Euro, care
constă în achiziționarea a 4 elicoptere
ușoare pentru intervenții de salvare în
mediul montan, 6 elicoptere medii pentru
misiuni SAR și a unui simulator de zbor full
motion pentru elicopterul EC135 (H135).

74

75

Tehnica de intervenție
Gradul de înzestrate al Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență cu
tehnica de intervenție diferă în funcție de
tipul misiunilor. IGSU are la dispoziție doar
30% din necesarul de autospeciale pentru
urgențe chimice, bacteriologice, radiologice
și nucleare (CBRN), 55% autospeciale pentru
geniu, 60% autospeciale pentru asistența
medicală și 71% autospeciale pentru
stingerea incendiilor.
Autospecialele de stingere au o vechime
între 0 și 10 ani – 42 (30%), între 10 și 20
de ani – 99 (7%), între 20 și 30 de ani – 326
(23%), peste 30 de ani – 567 (40%).
Pentru autospecialele SMURD, 80 au o
vechime de peste 10 ani, 250 între 5 și 10
ani, iar 290 sub 5 ani.
În 2018, 41% din ambulanţele SMURD vor
avea peste 10 ani vechime.

7,25%
sub 5 ani
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71%

55%

Autospeciale pentru stingerea incendiilorA

rAutospeciale pentru geniu

30%

Autospeciale CBRN

60%

Autospeciale CBRN

Gradul de înzestrare cu autospeciale

40%
peste 30 ani

17,5%
peste 10 ani

Bugetul anului 2017
Managementul financiar desfăşurat în
anul 2017 a implicat gestionarea unui
buget de 1.826.590.000 lei, cu 7,3% mai
mare decât bugetul final din anul 2016.
Analizele efectuate relevă o creștere a
resurselor financiare în ultimii 2 ani,

evoluția pozitivă a bugetului de cheltuieli
în anul 2017, față de 2016 fiind influențată
în principal de fondurile alocate pentru
implementarea proiectelor europene.
Bugetul de cheltuieli din ultimii doi ani a
permis plata tututor drepturilor salariale

ale personalului, menţinerea în stare de
operativitate a tehnicii şi utilajelor din
dotare, efectuarea de reparații curente la
clădiri, dotarea unităților subordonate cu
echipamente de intervenție și tehnică de
calcul.
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Obiectivele anului 2018
1.Creșterea capacității de răspuns în situații
de urgență și restabilirea rapidă a stării
provizorii de normalitate prin consolidarea
rolului de autoritate în domeniul situațiilor
de urgență, îmbunătățirea dotării serviciilor
de urgență profesioniste și reducerea
timpului de răspuns.
2.Creșterea capacității de reziliență a
comunităților prin corelarea riscurilor
identificate, conștientizarea riscurilor de
către populație și îmbunătățirea capacității
de protecție.
3.Îmbunătățirea pregătirii personalului
prin creșterea nivelului de perfecționare și
specializare a acestuia.
4.Îmbunătățirea politicii de personal pentru
recrutare, selecționare, formare și asigurarea
unei evoluții coerente și predictibile în
carieră.
5.Participarea activă la procesul de creare a
Capacităţii Europene de Răspuns la Urgență
(EERC) – voluntary pool şi perfecţionarea
mecanismului naţional de management
integrat privind asistenţa internaţională.
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6.Continuarea demersurilor privind
pregătirea Președinției României a
Consiliului U.E. în anul 2019 în cooperare cu
Comisia Europeană și Statele Membre din
Troica Președinției (Finlanda și Croația).
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Prezentarea IGAv
IGAv este unitatea centrală de aviaţie a
Ministerului Afacerilor Interne, care se află
în coordonarea secretarului de stat pentru
ordine şi siguranţă publică, respectiv
secretarului de stat, şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă, fiind o structură
militară independentă, cu personalitate
juridică şi competenţă teritorială generală,
care asigură suportul aerian pentru
executarea tuturor atribuţiilor specifice ce
revin structurilor ministerului.
IGAv este componentă a Sistemului
naţional de servicii medicale de urgenţă şi
desfăşoară activităţi în cooperare cu SMURD
şi Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă , ca operator aerian medical pentru
Ministerul Sănătăţii.

Dotarea IGAv
În ceea ce priveşte dotarea cu aeronave,
trebuie precizat faptul că, la debutul punerii
în aplicare a Strategiei Dezvoltării Aviaţiei
MAI 2010 – 2020, IGAv dispunea doar de
12 elicoptere (10 pentru misiunile MAI şi 2
pentru SMURD).
În prezent numărul acestora s-a dublat, iar
gradul de asigurare cu aeronave al IGAv
este de 22 (20 elicoptere şi 2 avioane),
din necesarul de 39 aeronave (30 pentru
nevoile MAI, respectiv, 9 elicoptere pentru
asigurarea/deservirea Punctelor de Operare
Aeromedicală/SMURD) şi 2 UAV.

La această dată IGAv are în subordine 5 din
cele 6 unităţi speciale de aviaţie şi 7 din cele 8
puncte de operare aeromedicală, prevăzute
în Strategie, care acoperă operaţional întreg
teritoriul naţional.

IGAv şi-a demonstrat utilitatea şi eficienţa
în sprijinirea structurilor specializate
pentru îndeplinirea misiunilor specifice în
scopul asigurării unui climat de ordine şi
siguranţă publică, prevenirea şi combaterea
fenomenului infracţional şi gestionarea
Obiectivele IGAv
situaţiilor de urgenţă.
În acest context, IGAv îndeplineşte
Obiectivul strategic al Inspectoratului independent sau în cooperare, următoarele
General de Aviaţie al MAI îl constituie misiuni:
creşterea capacităţii operative, în scopul
sprijinirii structurilor Ministerului Afacerilor 1. Cercetarea, supravegherea, monitorizarea
Interne şi a altor componente din sistemul și observarea aeriană;
public pentru îmbunătăţirea climatului de
ordine şi siguranţă publică din România, 2. Căutarea, salvarea și transportul medical
precum şi asigurarea unor servicii publice de de urgență, independent și în cooperare cu
înaltă eficienţă în domeniul umanitar şi al alte structuri, inclusiv SMURD;
sănătăţii, având ca obiective specifice:
3. Transportul aerian pentru: forţele şi
1. Creşterea capacităţii operaţionale a mijloacele de ordine şi siguranţă publică
Inspectoratului General de Aviaţie;
pentru intervenţie, persoanele evacuate
în situații de urgență, materiale şi
2. Dezvoltarea capabilităţilor logistice echipamente, înalţi demnitari/demnitari şi
necesare funcţionării corespunzătoare a delegaţii oficiale (V.I.P.) şi transport special;
Inspectoratului General de Aviaţie;
4. Stingerea incendiilor în zone greu
3. Dezvoltarea unui sistem modern şi eficient accesibile.
de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului;
5. Instrucție - menținerea și perfecționarea
pregătirii echipajelor şi a personalului care
4. Dezvoltarea cooperării intra şi participă la misiuni cu suport aerian.
interinstituţională la nivel naţional şi
internaţional;
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Misiunile executate de IGAv
Alte misiuni
378 ore de zbor

Prin Planul-cadru de alocare a resursei de
aviaţie a Inspectoratului General de Aviaţie,
în anul 2017 au fost prevăzute 13.800 ore
de zbor în sprijinul structurilor operative
ale MAI, misiuni SMURD, instruire/pregătire
personal navigant şi rezervă la dispoziţie
pentru alte misiuni.
Din cele 13.800 ore de zbor alocate, în anul
2016 au fost executate 9.572 de ore de zbor,
reprezentând 70%.
Situația orelor de zbor executate pe categorii
de misiuni se prezintă astfel:
• Misiuni sprijin (structuri operative MAI) –
1.418 ore de zbor (57%);
• Misiuni SMURD – 6.543 ore de zbor (91%);
• Zbor instrucţie personal navigant IGAv –
1.026 ore de zbor (41%);
• Misiuni internaționale – 207 ore de zbor
(13%);
• Alte misiuni – 378 ore de zbor (24%).

Misiuni SMURD
6.543 ore de zbor

Orele de zbor ale aeronavelor
SMURD
În anul 2017, Detaşamentul Aeromedical
a executat 6.543 ore de zbor în misiuni
umanitare. Situaţia orelor de zbor pe cele 7
puncte de operare aeromedicală (Bucureşti,
Târgu-Mureş, Iaşi, Arad, Constanţa, Craiova
şi Galaţi).
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2015

2016

2017

5.790

5.874

5.970

6.112

6.543
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Misiunile din Punctele
de Operare Aeriană
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.
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Resursele umane
În anul 2017, la nivelul Inspectoratului
General de Aviație, unităților și structurilor
subordonate, s-au depus mari eforturi
pentru reducerea deficitului de personal,
deficit ce înregistrează cele mai mari
procente, în comparație cu celelalte
instituții și structuri ale MAI, chiar și în
condițiile în care schemele organizatorice
ale structurilor IGAv sunt subdimensionate
și nu au înregistrat transformări.
În urma analizei desfăşurate la nivelul
IGAv, având în vedere vacantarea unui
număr considerabil de posturi din rândul
personalului navigant, prin accesarea
dreptului la pensie militară de stat, impactul
asupra stării de operativitate fiind amplificat
și de faptul că, majoritatea acestor posturi
au fost ocupate de piloți experimentați ,
în anul 2017 a fost reluat demersul pentru
scoaterea la concurs a posturilor neocupate
anterior, dar și pentru obținerea finanțărilor
aferente acestora.
Deficitul de piloţi este accentuat și de
limitările stricte în constituirea echipajelor
de zbor impuse de respectarea normelor
privind siguranţa aeronautică, calificările
operaţionale și experienţa de zbor fiind
criterii obligatorii.
La sfârșitul anului 2017, din totalul de 643
posturi prevăzute în organizarea unităților și
structurilor IGAv, erau încadrate 403 posturi
(62,67%), deficitul de personal fiind de
37,33%.

226 posturi încadrate
96 posturi încadrate
73 posturi încadrate
alt personal

La nivelul unor unități/structuri, situația
încadrării a fost mult mai gravă, îndeplinirea
atribuțiilor acestora necesitând măsuri
și eforturi permanente (detașări de
personal, preluări de atribuții și sarcini
etc.), în detrimentul celorlalte structuri ale
inspectoratului general.
În prezent, în cadrul IGAv şi al structurilor
subordonate, pentru operarea celor 20
elicoptere şi 2 avioane existente, din
necesarul de 129 de piloţi sunt încadraţi 86
de piloţi (82 pentru elicoptere şi 4 pentru
avioane), ceea ce reprezintă un nivel de
încadrare de 66,67%.
Situația celor 86 de piloți în funcție de
calificările deținute este următoarea:
- 25 neoperaționali - BAQ – calificare de

8 posturi încadrate

bază pe aeronavă;
- 26 dețin calificarea BMC - calificare de bază
pentru misiuni;
- 35 dețin calificarea MR - calificat pentru
misiune.
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Pregătirea personalului
În anul 2017, 236 cadre militare (ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri) au susţinut
examenul de revalidare/obţinere a
certificărilor, calificărilor şi autorizărilor, pe
specialităţi de personal aeronautic, categorii
de tehnică aeronautică, posturi de lucru,
situaţia cu personalul aeronautic atestat din
IGAv.
În specialitatea pilot:
• începând cu data de 01.04.2017, cei 8
ofiţeri (7 deţinători de licenţă CPL(H)/EC120 şi 1 pilot deţinător de licenţă CPL(A),
absolvenţi ai Cursului teoretic de pregătire
în specialitatea aeronautică militară,
desfăşurat în perioada 04.04-22.07.2016 la
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
Boboc, au fost atestaţi, cu calificare de tip pe
elicopterul EC-135;
• începând cu data de 27.07.2017, 10 ofiţeri
absolvenţi AFA 2016 şi ai Cursului de bază
formare piloţi (01.09.2017-29.07.2017)
desfăşurat la SAFA au fost atestaţi, cu
calificare de tip pe elicopterul IAR-316B;
• în specialitatea meteorolog aeronautic
militar previzionist: 3 ofiţeri, absolvenţi
ai Cursului de specializare meteorologie
aeronautică, desfăşurat în perioada
05.10.2015-25.03.2016 la SAFA;
• în specialitatea personal aeronautic tehnic
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ingineresc: 1 ofiţer, absolvent al Academiei
Tehnice Militare, promoţie 2016 şi 1 maistru
militar, absolvent al SAFA promoţie 2015;
• în specialitatea comunicaţii aeronautice
militare: 1 maistru militar, absolvent
al Cursului de comunicaţii aeronautice,
desfăşurat la SAFA, în perioada 27.0314.04.2017.
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Accesarea fondurilor externe
Activitățile din sfera proiectelor cu finanțare
externă nerambursabilă au vizat continuarea
implementării proiectelor aprobate,
asigurarea sustenabilității proiectelor
încheiate, precum și includerea IGAv ca
partener în cadrul propunerilor de proiecte
de infrastructură mare aprobate ca parte a
Programelor de Cooperare Transfrontalieră
România-Republica Moldova 2014-2020,
respectiv România-Ucraina 2014-2020.
De asemenea, s-a urmărit crearea
premiselor de eligibilitate necesare accesării
de fonduri externe nerambursabile în cadrul
unor alte programe de finanțare (Programul
Operațional Capacitate Administrativă,
Granturi Norvegiene, Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
2014-2020).
În ceea ce privește implementarea
proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă pe parcursul anului 2017 au
fost desfășurate următoarele:
1. Improvement the response capacity of
Mobile Emergency Service for Resuscitation
and Extrication (SMURD) through a
joint integration of systems for efficient
monitoring and disaster consequences
mitigation, in regard to population in the
common boundaries Romania-Ukraine
and Republic of Moldova - MIS ETC 98/
Programul Operațional Comun România Ucraina - Republica Moldova 2007-2013:
Autorizarea plății finale în cuantum de
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358.280,99 EURO, prin Notificarea MDRAPFE
nr. 88127 din 14.07.2017. Execuția bugetară
la finalizarea proiectului a fost de 98,86%;
2. Realizarea și asigurarea interoperabilității
sistemului informatic integrat al
Centrului Operațional de zbor din cadrul
Inspectoratului General de Aviație cu
structuri ale MAI, precum și cu alte instituții
ale administrației publice centrale – SMIS
57048/Programul Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice 20072013: Întocmirea și transmiterea raportului
anual 2017 privind durabilitatea investiției
către MCSI/OIPSI;
3. Creșterea capacității de salvare cu suport
aerian în Jandarmeria Română/Programul
de Cooperare Elvețiano-Român.
4. Management performant și unitar la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne
pentru serviciile de urgență – SIPOCA
52/Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020:
• contribuție la depunerea cererii de
finanțare și semnarea Contractului de
finanțare nr. 35 din 16.08.2017;
• desemnarea unui ofițer implementare
la nivelul I.G.Av. prin O.M.A.I. nr. 79 din
29.06.2017;
• participarea ofițerului de implementare
I.G.Av. la derularea procedurilor de achiziții
publice: materiale vizibilitate, spot radio/tv,
audit financiar, conferință de deschidere a
proiectului, organizare evenimente și vizite

de studiu.
Tot în anul 2017 au fost depuse următoarele
cereri de finanțare:
1. The CBC Romania-Moldova a safer area
by improving the Mobile Emergency Service
for Resuscitation and Extrication (SMURD)
operating infrastructure, by increasing
the level of training and maintaining
the capacity of professional personnel to
intervene in emergency situations – SMURD
2/Programul Operațional Comun România
– Republica Moldova
2. Improvement of the population safety
and security level in the cross-border
area- by enhancing the joint training
and cooperation actions in emergency
management – BRIDGE/Programul
Operațional Comun România – Ucraina
2014-2020.
3. Programul Operațional Comun România
– Serbia 2014-2020: demarare proces de
negociere a propunerilor de proiecte în
parteneriat cu IGSU.
4. Granturi Norvegiene: demarare proces
de negociere a propunerilor de proiecte în
parteneriat cu CNCAN.

Bugetul anului 2017

Cheltuieli de operare SMURD

Pentru buna execuţie a misiunilor ordonate,
în anul 2017 a fost alocat un buget de
venituri şi cheltuieli de 74.987.000 lei.
Activitatea financiară s-a desfășurat în
condiții optime, urmărindu-se respectarea
legalității, oportunității și economicității
plăților angajate. Astfel, execuția bugetului
inspectoratului a fost de 98,50%.

În anul 2017, cheltuielile totale pentru
misiunile SMURD au fost de 28.808.000
lei, ceea ce reprezintă 37% din totalul
cheltuielilor.
Pentru Titlul I - Cheltuieli de personal,
bugetul a fost de 9.241.000 lei, pe Titlul
II - Bunuri și servicii de 19.567.000 de lei,
pentru Carburanți și lubrifianți 4.492.000

de lei, pentru Mentenanța aeronavelor
13.895.000 de lei, iar pentru Asigurări
aeronave 1.180.000 lei.
Costul pe ora de zbor pentru toate tipuri
de misiuni este de 1.900 de euro, iar ora de
zbor pentru elicoptere SMURD a fost de 940
de euro.

90.617.000 lei
81.041.000 lei
2015

78.064.000 lei

2014
2016

74.987.000 lei

2017

39.915.000 lei
38.051.000 lei
33.647.000 lei

36.845.000 lei
2017
2016

2014

2015

36.505.000 lei
23.452.000 lei

34.630.000 lei
34.038.000 lei
2016

2014

2015
2017
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Obiectivele anului 2018
În concordanţă cu principalele direcţii de
acţiune stabilite în Strategia Dezvoltării
Aviaţiei M.A.I. 2010-2020, priorităţile
identificate pentru anul 2018 vizează în
principal, creşterea nivelului operaţional
prin:

unui program de investiții privind achiziția
mijloacelor de mobilitate aeriană multirol
capabile de intervenții specifice de căutaresalvare la nivel național”, aprobat în ședința
Guvernului din data de 30 august 2017;

• disponibilizarea elicopterului MI-17 nr.
• continuarea dezvoltării sistemului de 110;
siguranţă aeriană al I.G.Av.;
• inițierea procedurilor/demersurilor pentru
• inițierea procedurilor/demersurilor în modernizarea elicopterelor EC-135 nr. 290
vederea achiziției unui simulator de zbor și nr. 297 prin înlocuirea sau modernizarea
pentru instruirea integrată a echipajelor ce sistemelor electrono-optice tip FLIR;
operează elicopterele de tip EC-135;
• pregătirea personalului aeronautic în
• preluarea de la Școala Superioară de vederea obținerii a 20 calificări de tip, 15
Aviație Civilă a aeronavei Cessna Citation și calificări piloți operaționali, 4 calificări
disponibilizarea acesteia;
comandant de echipaj, 2 calificări instructor
și 4 calificări NVG;
• revalidarea licențelor militare de zbor
pentru personalul aeronavigant din cadrul • operaţionalizarea Punctului de Operare
I.G.Av. și formarea a 4 instructori de zbor;
Aeromedicală Jibou în momentul în care va
fi finalizată infrastructura de operare;
• întocmirea documentației de atribuire în
vederea derulării de proceduri de atribuire şi • alocarea fondurilor financiare pentru
încheierea unor acorduri-cadru de furnizare menţinerea în stare operaţională a
elicoptere conform Memorandumului cu aeronavelor din dotare (efectuarea lucrărilor
tema: “Punerea în stare de disponibilitate, periodice, a reparaţiilor la aeronave) –
modernizare și dotare a componentei de fonduri necesare estimate 7 milioane de lei;
aviație din Ministerul Afacerilor Interne
(MAI) și Ministerul Apărării Naționale • alocarea fondurilor financiare pentru
(MApN) pentru executarea în comun a achiziţia de combustibil de aviaţie cca 6
misiunilor în situații de urgență și inițierea milioane de lei;
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• 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;
• iniţierea demersurilor în vederea demarării
lucrărilor de reabilitare termică, conform
auditului energetic realizat la sfârşitul
anului 2016, la imobilul în care îşi desfăşoară
activitatea personalul Inspectoratului
General de Aviaţie şi al Unităţii Speciale de
Aviaţie Bucureşti;
• planificarea și executarea de antrenamente
și exerciții, în scopul consolidării relațiilor
de colaborare între echipajele punctelor de
operare și a personalului medical în vederea
perfecționării metodelor de intervenție
comune;
• antrenament în utilizarea echipamentelor
suplimentare cu care este echipat elicopterul
EC-135 (NVG,Troliu etc);
• continuarea perfecționării piloților pentru
menținere, cât și pentru obținere de noi
calificări prin participare la diferite forme de
pregătire (Simulator, CRM, Sea Survival etc);
• asigurarea tehnică a misiunilor şi a zborului
de instruire;

• asigurarea necesarului de carburant de
aviație pentru îndeplinirea misiunilor de
zbor;
• echiparea elicopterelor pentru executarea
unor misiuni specifice: SMURD, transport
pasageri, troliu, cargo-swing, FLIR, bambibucket;
• asigurarea unui grad ridicat de
disponibilitate tehnică pentru aeronavele
din dotare;
• elaborarea Programului cadru de instruire
în zbor pentru elicoptere al IGAv: SMRA a
definitivat partea metodică a Programului
cadru de instruire în zbor pentru elicoptere,
ce stă la baza continuării lucrului pe module
de instruire.

91

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.

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 (tip B și tip C) la nivel național
este de 750 de echipaje medicale, dintre
care majoritatea sunt încadrate cu asistenți
medicali.
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Apelurile la 112 către
serviciile de ambulanță
Trendul crescător din anii precedenți
se menține, datorită creșterii încrederii
populației în sistemul public de urgență.
În anul 2017, prin Sistemul Național Unic de
Apel de Urgenta 112, serviciile publice de
ambulanță au primit 3.827.728 apeluri, cu
1.23% mai mult.
2013

2014

2015

2016

2017

3.513.530

3.476.366

3.741.366

3.781.205

3.827.728

Numărul intervențiilor realizate
Intervențiile realizate de către echipajele
serviciilor publice de ambulanță în anul 2017
au fost în număr de 2.875.123, înregistrând
o ușoară creștere față de 2016, de 1.36%,
chiar și în condițiile unui parc auto învechit
și a creșterii frecvenței problemelor tehnice.
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2015

2016

2017

2.766.558

2.836.638

2.875.123

Intervențiile pe județe
Unitățile administrativ teritoriale cu cele
mai multe intervenții sunt Timiș, Iași,
Cluj, Constanța, Prahova, Olt și municipiul
București.
Numărul mare de intervenții este direct
proporțional cu numărul mare al populației,
cu migrarea acesteia către centrele
universitare, structura pavilionară a

spitalelor.
Cu toate acestea, în unele cazuri (Iași, Dolj,
Arad, Alba, Brașov) s-a înregistrat o ușoară
scădere a numărului de intervenții, datorită
și intrării în vigoare a circularei DSU privind
obligativitatea programării transporturilor
asistate.
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Intervențiile pe tipuri de cazuri
Majoritatea cazurilor la care au intervenit
echipajele serviciilor publice de ambulanță
sunt de cod galben (urgență cu potențial
de amenințare a vieții) – 1.701.182,
față de 206.062 de cod verde (probleme
medicale non-acute, serviciu de consultații
la domiciliu) sau de 352.286 de cod roșu
(urgență majoră de cel mai înalt grad

cu amenințarea vieții). Acest aspect
se datorează și creșterii nivelului de
conștientizare al populației asupra situațiilor
în care se impune solicitarea unui echipaj
de urgență prin Numărul Unic de Apel de
Urgență 112.
Peste 70% din cazuri au fost transportate
la UPU, astfel confirmându-se urgența

medicală, diferența fiind reprezentată
de pacienți cărora li s-a acordat asistența
medicală de urgență la locul intervenției și
care continuă tratamentul în ambulatoriu,
fără a necesita transport la UPU.

1.596.515
352.286
1.701.182
206.062
193.766
Transporturi asistate

783.229

Transporturi neasistate

298.073

Numărul de angajați
În anul 2017 se observă o creștere a
numărului total de angajați la serviciile
publice de ambulanță cu 10.12%. Acest lucru
se datorează scoaterii la concurs a posturilor,
atât de personal operativ și administrativ,
cât și prin creșterea veniturilor salariale.
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2013

2014

2015

2016

2017

11.973,5

11.927

11.302

10.292,5

11.334

Medici angajați
Numărul de medici angajați, per total, a
crescut în anul 2017 cu 3.85% față de anul
2016. Cu toate acestea, numărul de medici
de familie sau generaliști cu competență
în medicina de urgență a scăzut, iar la
nivel național distribuția medicilor nu este
uniformă, existând cinci județe în care nu
poate fi asigurată garda.

2013

2014

2015

2016

2017

761,5

769

703

714,5

742

2013

2014

2015

2016

2017

160

95

92

89
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Medici de familie sau medici
generaliști fără competență în
medicina de urgență
Medicii de familie sau generaliști fără
competență în medicina de urgență
reprezintă categoria de personal care a
cunoscut cea mai mare creștere – 58,42%.
Acest lucru se datorează ocupării posturilor
de către tinerii medici specialiști, proaspat
absolvenți ai programului de rezidențiat în
medicina de familie, astfel fiind acoperită
mult mai eficient activitatea de consultații
de urgență la domiciliu.
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Medici de familie sau medici
generaliști cu competență în
medicina de urgență
Categoria de personal reprezentată de
medicii de familie sau generaliști cu
competență în medicina de urgentă a
înregistrat în anul 2017 o scădere față de anul
precedent (cu 9,4%), fapt care a impactat
negativ activitatea compartimentelor de
asistență medicală de urgență și transport
medical asistat, prin scăderea numărului de
echipaje de urgență cu medic care au putut
fi constituite.

2013

2014

2015

2016

2017

462

510

530

507,5

460

2013

2014

2015

2016

2017

396

437

454

627

506

Asistenți medicali
cu studii superioare
Numărul asistenților medicali cu studii
superioare a scăzut în anul 2017 cu 19.30%,
din cauza ieșirilor din sistem prin pensionare,
trecerea în domeniul privat sau angajarea în
străinatate.

Asistenți medicali
cu studii medii
Numărul asistenților medicali cu studii
medii a crescut în anul 2017 cu 5.82%, în
condițiile în care un număr mare de asistenți
medicali se apropie de vârsta de pensionare.
De menționat că în perioada 2012-2016
s-au vacantat 345 de posturi de asistenți
medicali cu studii medii.
98

2013

2014

2015

2016

2017

3.800,5

3.633,5

3.783

3.617,5

3.828

Repartiția pe județe
a medicilor
Deși numărul de medici a crescut cu 3.85%,
păstrând trendul ușor ascendent din 2016,
după scăderea din anul precedent, observăm
faptul că repartiția pe județe a medicilor nu
este uniformă, existând județe în țară unde
nu se poate asigura continuitatea sub forma

de gardă: Sălaj, Covasna, Vrancea, Buzău, medicilor a rămas constant, iar cu gri
Călărași, unde sunt doar 4 medici sau mai județele unde numărul doctorilor a rămas
puțini.
constant față de anul trecut.
În graficul de mai jos, județele marcate cu
roșu sunt cele care au pierdut medici față de
anul 2016, cu albastru cele în care numărul
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21 medici
+11

BN
8 medici
+3

SJ
4 medici
-2

AR
16 medici
-2

BT
11 medici

GJ
14 medici
-1
MH
11 medici
-1
DJ
17 medici
-1

NT
13 medici
-4

MS
14 medici
+3

SB
15 medici
+6

VL
14 medici
+5

IS
25 medici

HR
18 medici
+13

BV
14 medici
-3

AG
26 medici
+1

DB
9 medici
-2

BC
12 medici
-1
CV
2 medici
-2

PH
17 medici
-1

B-IF
96 medici
+1

OT
15 medici
TR
7 medici
+1

GR
8 medici

VN
2 medici
-1
BZ
4 medici
-1

VS
15 medici
+7

GL
10 medici

BR
5 medici
-1

TL
9 medici
+5

IL
5 medici
CL
4 medici
-3

CT
22 medici
+1
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Starea parcului auto
Dacă în anul 2016, procentul ambulanțelor
între 7-10 ani era de 61%, iar a celor de
peste 10 ani era de 9%, în 2017 raportul s-a
inversat, fiind 6% ambulanțe între 7-10 ani
și 69% peste 10 ani vechime.
Impactul învechirii parcului auto este unul
operativ, dar și unul economic, având în
vedere costurile constant crescânde pentru
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reparațiile și reviziile ambulanțelor din ce în
ce mai uzate. Parcul auto învechit și cu un
rulaj foarte marte de kilometri poate pune
în pericol viața atât a echipajelor medicale,
cât și a pacienților.
Blocajul birocratic din anii trecuți a fost
depășit prin emiterea OUG nr. 74/2017 care
desemnează IGSU ca unitate de achiziții

centralizată pentru achiziția de ambulanțe,
atât pentru SMURD cât și pentru serviciile
publice de ambulanță, și prin identificarea
unor surse de finanțare care să permită
reînnoirea parcului auto.

16%

9%

6%

69%

între 0 - 5 ani

între 5 - 7 ani

între 7 - 10 ani

peste 10 ani

Bugetul anului 2017
Deși bugetul a crescut per total, cu 40,20%,
față de anul 2016, bugetul pe Titlul II –
Bunuri și servicii a scăzut cu 8.92%, în
condițiile creșterii numărului de solicitări și,
implicit, a costurilor cu materialele sanitare,
medicamente, carburanți etc. și a costurilor
constant crescânde cu reparațiile și reviziile
ambulanțelor din ce în ce mai uzate.

1.261.492.000 lei
2017
899.762.000 lei

695.709.700

776.841.000
2016
2015

2014

695.182.000 lei

1.086.506.000 lei
2017

2016

199.331.000 lei
181.557.000 lei
2016
2017
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Prezentarea UPU/CPU
Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) sunt
secțiile sau secțiile clinice din structura
spitalelor județene, regionale sau ale
spitalelor aparținând ministerelor și
instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cu
personal propriu, special pregătit, destinate
triajului, evaluării și tratamentului de
urgență a pacienților cu afecțiuni acute,
care se prezintă la spital cu mijloace
proprii sau transportați de ambulanțe.
Compartimentele de Primiri Urgențe (CPU)
sunt secții aflate în structura spitalelor
orășenești sau municipale. Unitățile și
Compartimentele de Primiri Urgențe
se află în coordonarea operațională a
Departamentului pentru Situații de Urgență.

Finanțarea UPU/CPU
Finanțarea acestor structuri se face de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sănătății (pentru un număr de 75 de
UPU /UPU-SMURD/CPU) și de la bugetele
consiliilor locale sau județene.

Personalul din UPU/CPU
UPU/CPU sunt secţii independente aflate
în structura spitalelor, în care își desfășoară
activitatea medici de medicină de urgență,
medici rezidenți în medicină de urgență,
medici de anestezie și terapie intensivă,
medici radiologi, medici de medicină
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Programele de dezvoltare
a UPU/CPU
generală sau de familie cu competență/
atestat în medicină de urgență, asistenți
medicali, asistenți sociali, registratori
medicali/operatori calculator, personal
auxiliar.

Activitatea medicilor în UPU/CPU
Important de reținut este faptul că medicii
din cadrul UPU/CPU au dreptul de a solicita
consult de specialitate în orice moment
din procesul de investigare şi evaluare a
pacientului, în cazul în care consideră acest
lucru necesar, iar medicii de gardă din spital
au obligația să raspundă prompt chemării la
UPU/CPU, indiferent de ora solicitării.
De asemenea, medicii din UPU/CPU au
dreptul de a solicita investigaţiile pe care
le consideră necesare pentru pacientul
aflat sub responsabilitatea lor, fără avize
şi aprobări suplimentare din partea altor
medici specialişti sau din partea conducerii
unităţii sanitare.
Mentionam aceste aspecte din cauza
multiplelor situații sesizate de către
echipele de control ale DSU și din analizarea
documentelor puse la dispoziție de către
unitățile sanitare verificate, în care aceste
prevederi legale în vigoare nu au fost
respectate, în cursul anului 2017.
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În 2017 a continuat programul de extindere,
modernizare și dotare cu aparatură și
echipamente prin Banca Mondială, program
de importanță strategică pentru dezvoltarea
sistemului de urgență spitalicesc. Scopul
programului este de creștere a capacității
și dezvoltarea competențelor astfel încât să
crească și calitatea îngrijirilor.
În ultimii ani, 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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Prezentările în UPU/CPU
În anul 2017, în Unitățile și Compartimentele
de Primiri Urgențe s-au prezentat un număr
de 5.244.113 pacienți, cu o creștere de
5.06% față de anul precedent.
Menținerea trendului ascendent se
datorează atât creșterii adresabilității
populației la UPU/CPU, cât și carențelor
sistemului de medicină primară.

2014

2015

2016

2017

4.381.989

4.650.401

4.991.470

5.244.113

Mijloacele cu care au ajuns
pacienții în UPU/CPU
La fel ca în anii precedenți, majoritatea dintre pacienți au fost transportați de
pacienților vin la UPU/CPU cu mijloace serviciile publice de urgență prespitalicească
proprii, acest aspect neavând nicio corelație către UPU/CPU.
cu gravitatea afecțiunii pentru care se
prezintă la spital. De asemenea, 27.44%
1.192.938
218.823
26.995
3.529.421
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Codurile de urgență la
prezentarea în UPU/CPU
Marea majoritate a pacienților care au ajuns
în UPU/CPU au fost încadrați la cod verde,
ceea ce înseamnă că starea nu este critică,
dar care necesită investigații și posibil
internare pe secțiile de specialitate din
spital.
Cazurile de cod galben și roșu reprezintă
pacienți critici sau cu potențial mare de
agravare.
Pacienții de cod albastru și alb (în număr
de 951.084) reprezintă cazuri care nu sunt
neapărat de urgență sau cu afecțiuni cronice,
și care ar fi putut fi tratate în ambulatoriu
sau la medicul de familie.

87.839
846.592
3.238.687
779.861
171.223

Traseul pacienților după
prezentarea în UPU/CPU
Majoritatea pacienților care au fost tratați
în UPU/CPU au fost, ulterior, internați pe
secțiile spitalului la care au ajuns. O mică
parte au fost transferați către alte spitale.

1.263.844
222.695
3.877
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Prezentările pe județe
în UPU/CPU
Unitățile de Primiri Urgențe cu cele mai
multe prezentări sunt cele din București
(785.094), urmate de cele din județele
Hunedoara, Constanța, Iași și Argeș.
Media prezentărilor la nivel național a fost
de 124.860 de pacienți/județ.
Raportat la populația României, 26.71%

dintre români s-au prezentat la o unitate
de primiri urgențe. Procentul își păstrează
trendul ascendent din anii anteriori – 25%
în 2016, respectiv 23.3% în 2015.
Comparativ cu alte țări, prezența este sub
cea din Marea Britanie sau Statele Unite ale
Americii, unde variază între 30 și 50 %.

SM
62.720

BH
127.757

MM
145.346

IS
209.519
NT
137.263

CJ
144.007

MS
147.780

HR
49.531

SB
108.457

CS
85.296

GJ
90.535

VL
96.549

BV
127.696

B-IF
785.094
DJ
160.317

VN
68.145

BZ
70.674

GL
120.707

BR
50.083

TL
48.661

DB
148.183

MH
57.048
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CV
34.600

PH
179.859

AG
198.357

VS
123.983

BC
165.156

AB
100.993
HD
213.408

TM
173.595

SV
144.972
BN
53.599

SJ
48.140

AR
74.000

BT
102.511

IL
70.153
CL
44.246

OT
90.731
TR
94.370

GR
53.730

CT
219.344

Angajații din UPU/CPU
În anul 2017 se observă o creștere a
numărului total de angajați din UPU/CPU cu
28.10%. Acest lucru se datorează scoaterii la
concurs a posturilor și a creșterii veniturilor
salariale.

2013

2014

2015

2016

2017

6.248

6.439

6.683

7.476

9.577

2013

2014

2015

2016

2017

1.089,5

1.134

980

1.059

1.276,5

Medici angajați în UPU/CPU
În 2017 a continuat tendința de creștere a
numărului de medici angajați în UPU/CPU,
cu 20.54%.
După o perioadă în care numărul medicilor
a scăzut într-un ritm îngrijorător, în 2017,
numărul posturilor de medic din UPU/CPU a
ajuns la 1276,5.
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Medici de urgență angajați
în UPU/CPU
Din 2013 și până în 2017, tendința este
încurajatoare având în vedere că numărul
medicilor specialiști în medicină de urgență
a crescut constant.
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.

2013

2014

2015

2016

2017

517

537

585

746,5

916

Asistenți medicali angajați
în UPU/CPU
O evoluție spectaculoasă se observă și în
privința asistenților medicali din UPU/CPU,
în 2017 fiind o creștere de 23.26% pentru
această categorie de personal.
De-a lungul ultimilor ani s-au scos la concurs
peste 700 de posturi noi și majoritatea au
fost ocupate. Cu toate acestea, necesarul
optim de personal mediu sanitar nu este
încă atins.
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2013

2014

2015

2016

2017

2.957,5

3.150,5

3.038

3.533,5

4.355,5

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 2017, la nivelul acestor unități au fost
realizate 995 de proceduri de drenaj toracic,
349 de proceduri de cardiostimulare, 201 de
proceduri de acces intravenos și 1.857 de
proceduri de acces venos central.

995

Drenaj toracic

349

Cardiostimulare temp

201

Acces intravenos

1.857

Acces venos central

1.479

Tromboliza IMA

455

Tromboliza AVC

361

Tromboliza pentru TEP

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 2017, au fost realizate
1.479 proceduri de tromboemboliză pentru
infarct, 455 pentru accident vascular și 361
pentru embolism pulmonar.

Proceduri imagistice în UPU/CPU
În UPU/CPU s-au realizat 1.678.013
radiografii, 718.867 de ecografii, 294.908
de examene CT fără substanță de contrast,
47.806 examene CT cu substanță de contrast
și 1.013 examene RMN.
Sistemul de colectare electronică a datelor
care va fi introdus, prin dezvoltatarea unei
aplicații de raportare online, va permite o
monitorizare mai exactă a procedurilor.

1.678.013
718.867
294.908
47.806
1.013

RMN
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Campanii de comunicare
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 în anul 2017
Deși bugetul UPU/CPU finanțate de la
bugetul de stat a crescut per total, cu
38.62%, față de anul 2016, bugetul pe Titlul
II – Bunuri și servicii a scăzut cu 9.96%, în
condițiile creșterii numărului de prezentări
și, implicit, a costurilor cu materialele
sanitare, medicamente, investigații, reactivi
etc., impactând negativ în mod direct
activitatea acestor secții.
496.593.000 lei

933.784.000 lei
2017
673.623.000 lei
530.088.000 lei
2016
2015

2014

441.660.000 lei

718.863.000 lei
2017

2016

225.460.000 lei
202.999.000 lei
2016
2017

113

114

Raport de activitate
Asociația Națională a Salvatorilor Montani
din România și Consiliul Serviciilor Publice
Salvamont au centralizat activitatea celor 39
de structuri județene sau locale salvamont
din cele 24 de județe cu activitate de salvare
montană din România pentru anul 2017,
an în care serviciile salvamont au asigurat
asistența de salvare montană cu un număr
de 350 — 600 de salvamontiști, zilnic, în
cele circa 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.

Solicitări în anul 2017
În anul 2017 salvamontiștii au fost solicitați
să intervină la 5.238 acțiuni de salvare și de
acordare a primului ajutor medical, acțiuni
în care au fost salvate un număr de 6.541 de
persoane.
Dintre aceste acțiuni un număr de 2.825 de
intervenții au avut loc în sezonul de iarnă,
majoritatea pe domeniile de practicare a
sporturilor de iarnă, restul de 2.413 acțiuni
înregistrându-se în sezonul de vară. Dintre
acestea, 2.012 cazuri au fost predate,
pentru transport către unitățile medicale
specializate, serviciilor de Ambulanță sau
SMURD, 27 de cazuri au fost salvate cu
ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV, iar 44
de cazuri au fost predate serviciului de

medicină legală.
De asemenea, au fost realizate peste 60.000
de acțiuni specifice de asigurarea a asistenței
de salvare montană în bazele, posturile,
refugiile salvamont, în zonele cu aflux
turistic mare sau pe perioada desfășurării
unor evenimente sportive sau de alta natură
în zona montană.

Asistență de specialitate
În anul 2017 serviciile salvamont au asigurat
asistența de specialitate la un număr de 344
competiții sportive cu caracter montan fiind
asistați peste 163.000 de concurenți.

Apeluri prin 112
În perioada de referință, prin Dispeceratul
Național Salvamont , au fost primite, direct
sau prin SNAU 112, și redirecționate către
echipele salvamont din țară un număr de
7.645 apeluri dintre care 3.095 apeluri de
urgență și un număr de 4.550 apeluri prin
care se solicitau informații despre zona
montană.
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Intervențiile cu ajutorul troliului
Datorită competențelor obținute de
piloții SMURD pentru utilizarea troliului,
intervențiile în zonele montane au devenit
obișnuință.
De-a lungul anului 2017, salvamontiștii,
alături de SMURD au efectuat mai multe
misiuni de salvare din zone montane, greu
accesibile. Îndeplinirea acestor misiuni
a fost posibilă datorită utilizării troliului
montat pe elicopterele SMURD.
Un astfel de caz s-a petrecut în august
2017 când salvatorii montani din Argeș și
Sibiu au intervenit pentru recuperarea unei
turiste care a căzut în creasta Făgărașului, în
zona cablurilor aflate la est de vârful Lăițel.
Femeia a suferit un traumatism cranian, dar
a ajuns conștientă la spital.
Echipa de intervenție terestră a fost formată
din cinci salvamontiști din Argeș și Sibiu,
iar echipa de intervenție aero-medicală a
fost compusă din echipajul elicopterului,
pilot, operatorul trolist, medic salvator și
un salvamontist din Sibiu. Elicopter SMURD,
dotat cu troliu, a recuperat victima prin
troliere și a transportat-o la Spitalul din
Sibiu.
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Chestionar privind evaluarea
riscului de avalanță
Pentru a veni în ajutorul publicului, Serviciul
Salvamont Argeș a dezvoltat un chestionar
privind evaluarea riscului de avalanșă
care a fost distribuit și pe rețelele sociale
ale Departamentului pentru Situații de
Urgență. Mesajul a fost difuzat în perioadele
când salvamontiștii au anunțat că, din
cauză vremii nevaforabile, riscul producerii
de avalanșe în întreaga zonă montană
era considerabil și, astfel, se recomanda
turiștilor “atenție, prudență și renunțare” la
turele programate în zonele cu risc crescut
de avalanșă.

Producerea avalanșelor
Riscul producerii de avalanșe revine periodic
în întreaga zonă montană. Ninsorile
abundente duc la apariția unui strat
consistent de zăpadă proaspătă care nu
are aderență la straturile mai vechi. În plus,
vântul face ca temperatura resimțită să fie
mult mai scăzută.
Declanșarea avalanșelor este posibilă și
la supraîncărcări slabe și uneori se pot
declanșa spontan. Specialiștii spun că riscul
este amplificat la trecerea turiștilor sau
schiorilor.
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Evoluția sistemului de urgență
Anul 2014
•Elaborarea documentelor operative pentru operativă a Inspectoratului pentru Situații
gestionarea crizei privind epidemia cu de Urgență “Dealul Spirii” al Municipiului
virusul hemoragic Ebola.
București și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Codrii Vlăsiei” al Județului Ilfov;
•Funcționarea Comitetului Național Ebola
-înființarea a noi puncte de lucru,
ca organism pentru gestionarea situației inclusiv la nivel rural.
generată de epidemia cu virusul hemoragic
Ebola, condus de șeful Departamentului •Continuarea activității de pregătire a
pentru Situații de Urgență.
piloților din cadrul Inspectoratului General
de Aviație, în proiectul Rega-SMURD Air
•Elaborarea ”Concepţiei acţiunilor de Rescue Project
răspuns ale structurilor din cadrul
Inspectoratului General pentru Situații •Au fost înființate încă 3 dispecerate
de Urgență în cazul producerii situaţiilor comune ISU-SAJ, astfel că, la nivel național,
de urgenţă la Societatea de Transport cu cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații
Metroul București ”METROREX” S.A.”
Speciale, funcționau la începutul anului
2015:
•Pentru reducerea timpului de răspuns
-37 dispecerate comune ISU-SAJ;
și eficientizarea aplicării procedurilor de
-2 dispecerate integrate, în judeţele
intervenție, în zonele de competenţă ale Mureş și Hunedoara, care înglobează
unităților subordonate Inspectoratului toate agenţiile responsabile în asigurarea
General pentru Situații de Urgență, s-au răspunsului.
produs mai multe modificări, dintre care
amintim:
-îndeplinirea
funcției
de
vicepreședinte cu atribuții în plan
operațional al Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență/Municipiului București,
de către Inspectorul șef al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență Județean/
București-Ilfov;
-unificarea într-o singură unitate

Evoluția sistemului de urgență
Anul 2015
•Operaționalizarea la nivel național a mai
multor puncte de lucru ale Pompierilor/
SMURD;
•Operaționalizarea Dispeceratului Integrat
de la Constanța;
•A început etapa a II-a de pregătire a
personalului paramedical prin cursuri
pentru lărgirea competențelor acestora
pentru accesul intravenos și asigurarea
avansată a căilor respiratorii;
•Obținerea atestatului de urgență pentru
asistenții medicali de la Serviciile de
Ambulanță și demararea procedurilor
pentru obținerea acestui atestat și de către
medicii de la Serviciile de Ambulanță;
•Cu sprijinul conducerii Ministerului
Afacerilor Interne s-a reușit creșterea
numărului de locuri de la școala de subofițeri
de la Boldești, de la 125 la 225 pe an;
•Conducători auto de la Pompieri/SMURD
și de la Ambulanță au luat parte la Cursul
demonstrativ de condus defensiv, organizat
de Academia Titi Aur și Departamentul
pentru Situații de Urgență;
•La începutul anului 2015, programul de
lucru al personalului operativ din structurile
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de intervenție ale IGSU s-a modificat,
trecând de la 24/72 de ore, la 24/48 de ore.
Această măsură a fost adoptată de IGSU
pentru a putea asigura o capacitate optimă
de intervenție la nivel național, necesară
asigurării unui răspuns profesionist în situații
de urgență pentru siguranța societății civile.

alte măsuri pentru buna funcționare a
serviciilor de ambulanța și UPU/CPU și
proiecte de acte normative în domeniul
asistenței medicale de urgență și acordarea
primului ajutor medical calificat.

•DSU a analizat, cu sprijinul experților de
la Brigada de Pompieri din Paris, analiza
privind capacitatea de a răspunde la o
urgență la nivelul rețelei de transport
subteran a municipilului București. În acest
sens, a fost finalizată noua concepție de
răspuns și au fost achiziționate 40 de aparate
de respirat autonome cu durată mare de
utilizare. Ulterior, IGSU a mai achiziționat
120 de aparate pentru inspectoratele care
au tuneluri în zona de competență.

•În anul 2015, cu sprijinul Ministerului
Sănătății au intrat în dotarea IGSU 25 de
autospeciale de transport personal și victime
multiple (ATPVM) și o autospecială de
intervenție la dezastre, accidente colective
și calamități. Ministerul Afacerilor Interne
a achiziționat 156 de autospeciale DUSTER.
În plus, Ministerul Sănătății a achiziționat
30 de ambulanțe noi destinate Serviciilor de
Ambulanță.

În plan logistic

•Dotare cu alte echipamente achiziționate
•A fost elaborată o procedură de utilizare la prin fonduri europene;
intervenții a unor veste tactice care permit
identificarea rolurilor participanților precum
și optimizarea fluxului informațional decizional la locul producerii situației de
urgență.
•Serviciul de Control și Inspecție a desfășurat
194 de acțiuni în care s-au aplicat 38 de
sancțiuni, în valoare de 56.500 de lei.
•În 2015 au avut loc 14 ședințe ale
Comitetului Interministerial pentru Suport
Tehnic (CIMST), în care s-au dat avize
conforme pentru realizarea programelor de
înzestrare, dotare, pregătire a personalului,
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Evoluția sistemului de urgență
Anul 2016
•Continuarea procesului de operaționalizare tablete pentru a colecta, stoca și transmite
a Centrului Integrat de Management al electronic datele medicale ale pacienților.
Situațiilor de Urgență de la nivelul regiunii
București-Ilfov.
•Înființarea a 8 puncte de lucru SMURD
permanente si două de pompieri;
•Analiză operațională privind gestionarea
situațiilor de urgență la Societatea de •A fost inițiat programul Litoral, prin care au
Transport cu Metroul București ”METROREX” fost înființate pe perioada verii 11 puncte de
S.A.;
lucru pentru stingerea incendiilor, 5 puncte
de lucru pentru prim ajutor calificat și 3
•Analiză operațională privind tunelurile puncte de lucru pentru salvare din apă, pe
feroviare din punct de vedere al gestionării litoralul românesc.
situațiilor de urgență;
•Pentru
îndeplinirea
obiectivului
•Analiză operațională privind situația la național „Creșterea rezilienței la întreg
nivel național a podurilor feroviare din spectrul de amenințări, inclusiv hibride”,
punct de vedere al gestionării situațiilor de DSU are responsabilitatea coordonării
urgență;
realizării mecanismului național pentru
implementarea conceptului de reziliență în
•Pe parcursul anului 2016, au fost situații de criză.
desfășurate 48 controale operaționale (46 la
unități/compartimente de primiri urgențe •Încheierea de protocoale cu ONG –uri de
și 2 la servicii de ambulanță) și 36 inspecții profil care să vină în sprijinul sistemului de
la servicii private de ambulanță. În urma urgență în cazul producerii unor dezastre.
acțiunilor de control s-au aplicat sancțiuni
în valoare de 56.500 de lei.
În planul pregătirii prin exerciții

tactice

•Printr-un proiect realizat de Serviciul de
Telecomunicații Speciale, a început dotarea,
începând cu anul 2016, echipajelor de
urgență prespitalicească și personalul din
cadrul Unităților de Primiri Urgențe cu

•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.
•Exerciţiul SEISM 2016 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. 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.
•DSU a organizat în colaborare cu Centrul
Euro Atlantic de Coordonare a Răspunsului
la Dezastre (EADRCC) un amplu exercițiu
prin care s-a simulat o situație de urgență de
mare amploare, soldată cu victime multiple
și cu evacuarea unui număr foarte mare de
persoane. 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.
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Evoluția bugetul sistemului
național de intervenție
În infograficul alăturat se vede evoluția
bugetului național de intervenție, care
cuprinde IGSU, IGAv, Serviciile de Ambulanță
și Unitățile/Compartimentele de Primiri
Urgențe.
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Principalele obiective
ale anului 2018
Pentru anul 2016, DSU are în vedere gradului de reziliență a structurilor aflate
consolidarea sistemului național integrat în coordonarea DSU, în situații de urgență
pentru situații de urgență.
majore. În acest sens, DSU va elabora
fundamentarea pentru proiectul de creștere
Dezvoltarea capacității de
a rezilienței seismice a unui număr de clădiri
intervenție
aparținând inspectoratelor pentru situații
de urgență, proiect susținut de Banca
Operaționalizarea sistemului de înștiințare a Mondială.
populației RO ALERT.
Continuarea procesului de îmbunătăţire a
Continuarea activităților grupurilor de lucru dotării cu mijloace tehnice de intervenţie
GISAR pentru implementarea celor șapte în situaţii de urgenţă, în baza contractelor
cerințe de bază NATO.
cadru încheiate și care urmează a fi
încheiate în perioada următoare, având la
Operaționalizarea conceptului de intervenție bază fonduri europene.
cu motocicletele SMURD de prim-ajutor în
Galați și Timișoara.
Continuarea și îmbunătățirea programului
Salvator din pasiune.
Continuarea implementării măsurilor
rezultate în urma analizelor operaționale Intensificarea analizei activității sistemului
desfășurate la Centrala Nucleară de la medical de urgență prin valorificarea
Cernavodă și asupra modalităților de datelor furnizate prin sistemul informatic
intervenție pe mare.
nou implementat, pe bază de tablete.

Pregătirea dispecerilor de urgență prin
dezvoltarea unui program de pregătire, cu
sprijin din partea Finlandei.
Participarea personalului la programele de
formare profesională continuă în domeniul
de responsabilitate. În acest sens, o
delegație formată din reprezentanți ai DSU
și din structurile în coordonare se va deplasa
în Statele Unite ale Americii la un program
de pregătire de două săptămâni la FEMA
(Agenția Federală pentru Managementul
Situațiilor de Urgență) pe un modul de
“train the trainers” având ca scop asigurarea
continuității operațiunilor în cazul unor
urgențe majore/dezastre. Personalul care
va participa a fost selectat de reprezentanții
FEMA pe baza evaluărilor efectuate în urma
a trei seminarii desfășurate în România.

Dezvoltatea cadrului legislativ
Adoptarea proiectelor legislative în
domeniul medicinei de urgență în vederea
actualizării cadrului normativ actual.

Avizarea concepțiilor generale de răspuns
Dezvoltarea resurselor umane
pentru epidemii, accident nuclear și/sau
radiologic și incendii de pădure.
În anul 2018 vom continua procesul de
Dezvoltarea parteneriatelor cu
dezvoltare al DSU prin crearea unei structuri
societatea civilă
Operaționalizarea Dispeceratului Integrat la eficiente de nivel de direcție generală, care
nivelul regiunii București-Ilfov.
să asigure o coordonare, colaborare eficientă Întârirea colaborărilor inițiate în 2017,
atât cu IGSU, cu celelalte direcții ale MAI, dar prin implicarea organizațiilor nonguvernamentale în exercițiile coordonate de
Continuarea procesului de creștere a și cu alte instituții și organisme.
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Dezvoltarea unor campanii de
comunicare
DSU, în colaborare cu structurile coordonate. Îmbunătățirea în permanență a aplicației
DSU.

Dezvoltarea unei aplicații
de raportare

DSU va dezvolta împreună cu specialiști în
IT o aplicație de raportare comună tuturor
structurilor de urgență coordonate, astfel
încât informațiile despre intervențiile zilnice
precum și despre procedurile efectuate în
Unitățile/Compartimente de Primiri Urgențe
să fie disponibile imediat.
De asemenea, aplicația va permite
raportarea de la locul unei situații de
urgență, astfel încât structurile de comandă
și coordonare să aibă acces la informații în
timp real despre modul în care se desfășoară
intervenția sau despre numărul victimelor.
În felul acesta, deciziile vor putea fi luate
rapid.

Dezvoltarea relațiilor
internaționale
Organizarea unui exercițiu comun în
realitate virtuală în Republica Moldova.
Acordarea de asistență tehnică Bosniei
pentru dezvoltarea sistemului de urgență.
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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.
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Lansarea www.fiipregatit.ro
În ultimii ani suntem martorii unor
intensificări ale situațiilor de urgență de
tot felul, atât pe plan internațional cât și pe
plan local. În astfel de situații-limită câteva
secunde pot schimba totul, iar reacția rapidă
și educată a celor afectați este esențială
pentru supraviețuire.
În acest context, Departamentul pentru
Situații de Urgență (DSU), instituţia care
coordonează serviciile de intervenție de
urgenţă din România, va lansa platforma
online de informare publică „Fii pregătit”
pentru a ajuta cetăţenii să înțeleagă mai
bine riscurile şi pentru a-i informa asupra
măsurilor de prevenire şi comportamentului
pe care să-l aibă în diferite situaţii de
urgenţă de amploare sau dezastru.
Eforturile DSU din ultimii ani vin în adresarea
obiectivelor tematice stabilite în Planul de
acțiune privind eficientizarea sistemului
național de răspuns în situații de urgență și
au o componentă integrată de digitalizare
care facilitează informarea publică.
DSU are deja o aplicație mobilă (disponibilă
atât pe iOS cât și pe Android) și face
eforturi pro-active împreună cu instituțiile
în coordonare pentru a informa, educa și
conecta societatea românească la surse
oficiale de informații privind situațiile de
risc și de urgență.
Un pas următor pentru DSU este lansarea
unei platfome web centralizate, disponibilă
la adresa www.fiipregatit.ro, ce va deveni
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sursa oficială de informații pentru publicul
larg despre măsurile de siguranță, reacție și
intervenție în caz de urgență.
Platforma online va cuprinde următoarele
funcționalități:
•O serie de ghiduri informative pentru
situații de urgență (cutremur, inundații prim
ajutor, caniculă, viscol, etc.)
•Afișarea dinamică a conținutului în funcție
de localizarea geografică a utilizatorului;
•Planul personal: un plan detaliat cu
recomandări pentru situații de supraviețuire,
informații utile pentru cele mai comune
cazuri de urgență și prim-ajutor;
•Prezentarea campaniilor DSU derulate în
timp în media.

