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CUVÂNT ÎNAINTE

Carmen Dan
ministrul Afacerilor Interne

Dragi colegi,
Vă felicit pentru activitatea desfășurată
de la înființarea Departamentului pentru Situații de Urgență și vă îndemn
să fiți în continuare ghidați de valorile
umane și profesionale care v-au transformat în adevărați eroi!
Această apreciere nu vine doar din partea mea, vine și din partea oamenilor
cărora dumneavoastră, pompieri, medici, piloți, asistenți medicali, paramedici, salvamontiști sau voluntari, le-ați
oferit o nouă șansă la viață.
Desigur că pentru eficientizarea misiunilor derulate integrat de către Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență, Inspectoratul General al Aviației, structurile de salvamont, unitățile
de primiri urgențe, serviciile de ambulanță este nevoie de resurse umane bine
pregătite și de o dotare corespunzătoare
cu tehnică și echipament. Întotdeauna
am acordat o atenție deosebită acestui
aspect și vă asigur că vă puteți baza în
continuare pe sprijinul meu.
Mă bucur să văd că puneți accent din ce
în ce mai mare pe educarea populației,
iar cetățenii sunt mai preocupați să afle
ce trebuie să facă atunci când ei sau cineva apropiat se află în pericol.

Este important ca fiecare dintre noi
să aibă un set minim de cunoștințe în
ceea ce privește acordarea primului-ajutor medical și modul cum trebuie să
reacționăm când suntem în zone afectate de situații de urgență. Aplicația
DSU pentru mobil, Platforma Națională pentru Situații de Urgență “fiipregatit.ro”, Caravana ”Fii Pregătit”,
aduc un plus de valoare componentei
de prevenire a activității DSU. În plus,
sistemul de avertizare a populației în
situații de urgență RO-ALERT începe
să-și dovedească eficiența și devine un
model și pentru alte state europene.
La împlinirea a cinci ani de la înființarea Departamentului pentru Situații
de Urgență, urez tuturor acelora care
își desfășoară activitatea în acest domeniu să fie sănătoși, să își păstreze
întotdeauna speranța și optimismul
de a îndeplini cu succes fiecare misiune, să rămână cutezători și în pas cu
vremurile, păstrându-și același interes
pentru activitatea de zi cu zi, pentru
salvarea de vieți omenești, cel mai nobil scop pe care cineva îl poate avea.
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Sorina Pintea
ministrul Sănătății
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Permiteți-mi să-mi exprim aprecierea
față de toți cei care în fiecare zi salvează
vieți, asigurarea asistenței medicale de
urgență atât în sistem spitalicesc, cât și
în sistem prespitalicesc reprezentând o
provocare continuă pentru orice sistem
de sănătate din lume.
România este recunoscută în lume pentru bunele practici în domeniul asistenței medicale de urgență, asigurate prin
Serviciile de Ambulanță și Unitățile/
Compartimentele de Primiri Urgențe,
alături de personalul medical și paramedical din cadrul IGSU, aflat în coordonarea DSU.
Unul din principiile care stau la baza
asistenţei de sănătate publică, menționat și în Legea nr 95/2006, este creşterea
capacităţii de răspuns la calamităţi, dezastre şi situaţii de urgenţă, deziderat urmărit și realizat împreună cu personalul
de specialitate din cadrul DSU.
Este de remarcat modul de realizare și
coordonare a exerciţiului internaţional
EU ModEX 2018 desfășurat în completarea exerciţiului naţional Seism 2018.
În fapt acesta a fost cel mai amplu şi
cel mai complex exerciţiu medical, pe
module, din cadrul Mecanismului European de Protecţie Civilă, axat pe coordonarea şi colaborarea modulelor
medicale, activități care au implicat un
număr mare de echipe şi participanţi.

Transmitem mulțumiri colegilor de la
IGSU care au derulat achiziția de noi
ambulanțe în beneficiul servicilor de
ambulanță și SMURD. Noile ambulanțe
vor înlocui parcul învechit al serviciilor
de ambulanță și SMURD. Reamintim
că cele mai multe ambulanțe din acest
parc auto au fost achiziționate în anii
2007 și 2008.
Închei prin a vă asigura de întregul meu
sprijin și întreaga colaborare pentru
dezvoltarea acestui sector atat de important pentru sanatate publica, medicina de urgență.

CUVÂNT ÎNAINTE

dr. Raed Arafat
șeful Departamentului pentru
Situații de Urgență
Iată că sunt cinci ani de când, prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului
Nr.1/2014, s-a înființat Departamentul pentru Situatii de Urgență. Au fost
cinci ani de provocări, cu momente
grele, dar și de realizări importante
pentru sectorul situațiilor de urgență.
Și, dacă ar fi să comparăm domeniul
situațiilor de urgență din momentul
înființării departamentului și din ziua
de astăzi, cu siguranță vom găsi multe
diferențe care arată o evoluție categorică, o dezvoltare fără precedent a sistemului.
Mi-aș fi dorit, împreună cu colegii
mei, ca realizările să fie mai multe,
însă, cinci ani din viața unei entități,
precum Departamentul pentru

Situații de Urgență a contribuit definitoriu la dezvoltarea sistemului, un exemplu
este trendul ascendent în domeniul atragerii fondurilor nerambursabile europene pentru dotarea structurilor coordonate în vederea perfectării răspunsului în
situații de urgență.
Dovadă stă faptul că, în ultimii ani,
I.G.S.U, structură aflată în coordonarea
D.S.U, a atras cele mai multe fonduri nerambursabile din M.A.I., fonduri destinate dotării și perfecționării personalului
la nivel european. Totuși, cu realizări și
dificultăți, este cert că scopul de la care
nu ne vom abate este acela ca sistemul de
gestionare a situațiilor urgență să ajungă
să fie un sistem unitar și puternic, care
să asigure populației nivelul de siguranță, cu care este deja obișnuită, și sprijinul necesar în momentele cele mai grele
cu care se confruntă, atât pentru fiecare
cetățean în parte, cât și la nivelul comunității.
Bineînțeles că nu am vorbi, astăzi, despre
Departamentul pentru Situații de Urgență fără structurile aflate în coordonare, și
anume: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General
de Aviație, Serviciile de Ambulanță, Unitățile de Primire a Urgențelor, precum
și Salvamont. Sunt structuri care, de-a
lungul celor cinci ani, au depus o muncă
susținută în interesul legitim al popula-

ției și care, prin colaborarea lor eficientă, au contribuit decisiv la dezvoltarea pe verticală a sistemului național
de gestionare a situațiilor de urgență.
În plus, în decursul celor cinci ani de
existență, DSU a primit un suport important din partea colaboratorilor și
partenerilor săi principali. În rândul
colaboratorilor noștri de bază îi includ
pe toți reprezentanții instituțiilor publice, dar și exponenții societății civile, ai organizațiilor neguvernamentale, voluntari, care au participat activ
la elaborarea unui răspuns prompt în
situații de urgență. Dintre instituțiile
publice centrale, aș menționa, în primul rând, foarte buna colaborare pe
care o avem cu Ministerul Apărării
Naționale, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, dar și cu celelalte
ministere și agenții naționale.
Vom continua și în 2019 să dezvoltăm
și să întărim structura Departamentului, să modernizăm și să eficientizăm
sistemul de urgență, astfel încât lipsa
dotării să devină trecut, iar perfecționarea personalului, educarea populației și calitatea înaltă a intervențiilor
în situații de urgență, să fie elementele
care să confirme normalitatea în domeniu, iar fiecare misiune să fie realizată cu deplin succes.
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General de brigadă Dan-Paul
Iamandi
Inspector General al IGSU
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Salvatorii Români s-au remarcat atât în
momentele critice ale istoriei noastre, în
lupta cu focul şi cu alte ameninţări, dar
şi în activitatea cotidiană de modernizare, reformă şi adaptare a instituţiei la
exigenţele în creştere ale societăţii româneşti.
Curajul şi devotamentul ne-au ghidat
evoluţia către o instituţie modernă și
constituie repere ale procesului de dezvoltare instituţională, spre o structură
flexibilă, armonizată cerinţelor şi standardelor europene.
Imaginea pompierului a evoluat inevitabil de la cea tradiţională, în care lupta cu focul era principala sa preocupare, la pompierul modern capabil să fie
servant, conducător auto, paramedic,
scafandru, pirotehnist, specialist în protecţie civilă şi CBRN, comandant de acţiune şi de intervenţie, dar şi om al legii
în domeniul său de competenţă.
De-a lungul timpului, s-au făcut paşi
importanţi în ceea ce priveşte dotarea
şi pregătirea resursei umane. Am luptat
împreună şi am dus la bun sfârşit intervenţii complexe, desfăşurate în condiţii
aprige. Eficienţa şi profesionalismul vor
rămâne principalele noastre obiective.
Vom rămâne aceiaşi oameni dedicaţi
nobilei misiuni şi vom păstra, ca reper
al acțiunilor, datoria față de cei aflați în

dificultate.
Nivelul de încredere câştigat în rândul cetăţenilor trebuie să rămână un
element motivaţional, în baza căruia
să construim o instituţie mai puternică şi mai deschisă nevoilor comunităţii.
În egală măsură, gândurile noastre
se îndreaptă și către pompierii căzuți
la datorie, în misiuni pentru salvarea
vieții celor în slujba cărora s-au dedicat. Pentru curajul și spiritul lor de
sacrificiu, cu toții le suntem recunoscători!
Am deplina convingere că spiritul de
echipă, coeziunea și susținerea reciprocă vor rămâne reperele esențiale
și definitorii ale climatul de încredere, motivant, deschizător de drumuri
către reușite.

CUVÂNT ÎNAINTE

Comandor Marius Burtan
Inspector General al IGAv

Cu trecerea anilor, istoria a pus la grele
încercări pe toți cei care au slujit cu credință și devotament în una dintre structurile de elita ale MAI - Aviația. Aceste
încercări, materializate în misiuni deosebit de dificile și de diverse, puse în slujba
țării și a semenilor, au fost depășite cu
succes de colegii noștri, care ne-au lăsat
ca moștenire peste ani, experiența, dăruirea și profesionalismul lor.
Pe parcursul anului trecut, am reușit prin
eforturi considerabile, să îndeplinim
toate misiunile în care am fost implicați,
indiferent că a fost vorba de intervenții
în zone montane inaccesibile sau greu
accesibile echipelor de intervenție de la
sol, de intervenția în cazul accidentelor
rutiere, de transportul de urgență al pacienților/ victimelor sau de misiuni de
stingere a incendiilor, dovedind că gesturile considerate imposibile au devenit
fapte care au făcut diferența între viață și
moarte, și readuc zâmbetul pe chipurile
semenilor.
Aflându-ne la ceas de bilanț, dorim să
aducem aprecieri colegilor noștri din
instituțiile cu care colaborăm pentru dăruirea de care au dat dovadă pe timpul
misiunilor care ne-au fost încredințate, aportul lor fiind incontestabil și de o
înaltă competență profesională.
Ținând cont de necesitatea achiziției

unor noi elicoptere, un pas important
a fost reprezentat de identificarea
unei soluții de finanțare, prin Programul Operațional Infrastructura
Mare, a fondurilor necesare achiziției
de elicoptere noi, menite să reducă
timpul de intervenții dar și să crească
semnificativ numărul de solicitări la
care instituția noastră să poată interveni eficient.
În concluzie, putem afirma că, la începutul anului 2019, Inspectoratul
General de Aviatie al M.A.I este în
măsură să asigure sprijinul aerian
structurilor M.A.I, misiunile umanitare SMURD, precum și răspunsul
la solicitările celorlalte instituții ale
statului, ale administrației publice
centrale și locale și ale societății civile, pentru îndeplinirea responsabilităților cuprinse în actele normative
în vigoare și în protocoalele de colaborare/planurile de acțiune încheiate
cu alte instituții.
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Prezentarea DSU
Departamentul pentru Situații de Urgență este structura operațională fără personalitate juridică a Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții de coordonare,
cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență,
asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii
stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat
și asistența medicală de urgență în cadrul unităților
și compartimentelor de primire a urgențelor )UPU/
CPU), comform art. I, din OUG nr. 1/2014.
Departamentul pentru Situații de Urgență coordonează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație și coordonează operațional serviciile de ambulanță județene,
repectiv al municipiului Buucrești, Unitățile/Compartimentele de Primiri Urgențe/CPU, precum și
serviciile publice Salvamont.

11

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

12

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Priorități urmărite în cei 5 ani:
1)Perfecționarea cadrului normativ-juridic ce reglementează activitatea
structurilor aflate în coordonare.
2)Creșterea capacității de răspuns și asigurarea unor condiții superioare pentru managementul tipurilor de risc.
3)Dezvoltarea unei „culturi a securității” în rândul populației.
4)Creșterea calității răspunsului în situații de urgență prin perfecționarea
continuă și pregătirea specifică a personalului de intervenție din cadrul structurilor aflate în coordonare.
5)Cooperarea pro-activă cu societatea civilă, partenerii instituționali naționali dar și la nivelul UE și NATO.
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I. În plan legislativ
-Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.89/2014,
pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;
-Hotărârea Guvernului României nr.94/12.02.2014 privind
organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, modificată şi completată prin HGR nr.1151/23.12.
-Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională,
ministrul afacerilor interne nr.132 din 14.08.2014 privind
modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.360 din 14 septembrie 2004 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii
de urgenţă;
-Memorandumul privind măsuri de prevenire şi de creştere
a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus
hemoragic Ebola”.
-Hotărârea Guvernului României nr. 144/2014 privind organizarea și funcționarea Comisiei Interministeriale pentru
Suport Tehnic.
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II.În plan operațional
Epidemia virusului Ebola
-Elaborarea documentelor operative pentru gestionarea
crizei privind epidemia cu virusul hemoragic Ebola.
-Funcționarea Comitetului Național Ebola ca organism
pentru gestionarea situației generată de epidemia cu virusul hemoragic Ebola, condus de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Plan de acțiune
Elaborarea ”Concepţiei acţiunilor de răspuns ale
structurilor din cadrul Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență în cazul producerii situaţiilor de urgenţă la Societatea de Transport cu
Metroul București ”METROREX” S.A.”
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Eficientizarea timpului de răspuns
Pentru reducerea timpului de răspuns și eficientizarea aplicării procedurilor de intervenție, în
zonele de competenţă ale unităților subordonate
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, s-au 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 operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul
Spirii” al Municipiului București și Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Codrii Vlăsiei” al Județului Ilfov;

Pregătirea personalului
Continuarea activității de pregătire a piloților din
cadrul Inspectoratului General de Aviație, în proiectul Rega-SMURD Air Rescue Project
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Dispecerizare comună și integrată
Au fost înființate încă 3 dispecerate comune ISUSAJ, astfel că la nivel național, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcționau la
începutul anului 2015:
-37 dispecerate comune ISU-SAJ;
-2 dispecerate integrate, în judeţele Mureș și Hunedoara, care înglobează toate agenţiile responsabile în asigurarea răspunsului.

Operaționalizarea Centrului de Coordonare Situații de Urgență
Operaționalizarea Centrului de Coordonare Situații de Urgență s-a realizat cu sprijinul Fundației pentru SMURD.
În cadrul acestuia își desfășoară activitatea, în sistem integrat
și permanent, personal din cadrul Departamentului pentru
Situații de Urgență – Direcția Generală Management Urgențe Medicale, Direcția Generală Management Operațional și
personalul Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al
Ministerului Sănătăţii.
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III. În planul pregătirii prin exerciții tactice
-1204 exerciții complexe pe diferite tipuri de risc
-exerciţiul de cooperare între România şi Bulgaria – „JRM 2014”, în cadrul
proiectului strategic „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border” finanţat în cadrul – Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania – Bulgaria 2007-2013.
-desfăşurarea exerciţiului SEESIM 14;
-exerciţiul de cooperare Prut 2014 între Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie din România şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din Republica Moldova.

20

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

IV. Resursele umane la nivel DSU
În anul 2014, la nivelul central al DSU situația se prezenta
astfel:
-1 director de cabinet;
-2 consilieri, medici - şefi Unităţi de Primiri Urgenţe (Bucureşti şi Oradea), angajaţi cu jumătate de normă;
-2 ofiţeri IGSU / ISU B-If, detaşaţi în cadrul Departamentului;
-12 angajaţi în cadrul Direcției Generale pentru Monitorizarea, Control operațional și Inspecția activității serviciilor
de ambulanță și UPU/CPU

V. În plan internațional
-Inițierea acțiunilor pentru acordarea de asistență internațională, prin Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență, următoarelor state: Republica Slovenia, Ucraina,
Republica Serbia, Bosnia și Herțegovina;
-Inițierea acțiunilor pentru participarea României cu 6
automobile Dacia Duster în zona africană afectată de epidemia cu virusul hemoragic Ebola, donate de Automobile
Dacia SA;
-Sprijin pentru operaţionalizarea SMURD în Republica
Moldova.

VI. Comunicare
În cursul anului 2014 şi la începutul acestui an, mai multe
echipe de televiziune străine au realizat reportaje despre
activitatea SMURD, precum şi despre colaborarea dintre
structurile Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne. Printre televiziuni s-au numărat France 5, National Geographic, Televiziunea Naţională din Spania şi B
TV din Bulgaria.

21
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I. În plan legislativ
-Hotarârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru
oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor
determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor
de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante,
respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul
edificiului și la vecinătăți;
-Ordonanța de Urgență nr. 52/2015 care modifică Legea nr.
307/2006, dând pompierilor competențe suplimentare în aplicarea legii;
-proiect de Ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne de abrogare a OMS nr. 1519/2009 și emitere a unui nou act normativ în domeniul de reglementare;
-proiect de Ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării științifice pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1333/2012 privind efectuarea rezidențiatului în medicina de urgență;
-proiect de Ordin comun al ministrului afacerilor interne și al
ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor;
-proiect de Ordin comun al ministrului afacerilor interne și al
ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza
prespitalicească.
23
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II. În plan operațional
-Operaționalizarea la nivel național a mai multor puncte de
lucru ale Pompierilor/SMURD;
-Operaționalizarea Dispeceratului Integrat de la Constanța;
-La începutul anului 2015, programul de lucru al personalului operativ din structurile 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 optima de intervenție la nivel național,
necesară asigurării unui răspuns profesionist în situații de
urgență pentru siguranța societății civile.

-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 până
în prezent 160 de aparate de respirat autonome cu durata
mare de utilizare. Totodată, IGSU a mai achiziționat 120
de aparate pentru inspectoratele care au tuneluri feroviare în zona de competență.
-A fost elaborată o procedură de utilizare la 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 din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale a desfășurat 194 de
acțiuni în care s-au aplicat 38 de sancțiuni, în valoare de
56.500 de lei.
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Pregătire personal
-A început etapa a II-a de pregatire 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 catre 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;
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III. În planul pregătirii prin exerciții tactice
Exercițiul comun româno-bulgar “EMERSYS
2015”, activitate inclusă în Calendarul cu Activități al Proiectului ,,Emersys - Pentru un sistem
transfrontier, integrat de detecție și proceduri
armonizate de răspuns rapid la situații de urgențe nucleare, radiologice, biologice, chimice”,
desfășurat la Giurgiu în perioada 27-30.04.2015;
Exercițiul național de căutare și salvare de vieți
omenești pe mare și răspuns la poluare 2015 SARPOL 2015;
Exercițiul combinat de comandament și trupe în
teren „HISTRIA 15”;
Exercițiul de protecție și de intervenție în caz de
accident nuclear la CNE Cernavoda - „AXIOPOLIS 2015”, desfășurat în perioada 12-16.10.2015,
în județul Constanța;
Exercițiul “UKRAINE 2015” - organizat de
NATO, care a vizat testarea sistemului de telemedicină, în cadrul proiectului fnanțat de Organizația Nord-Atlantică. Au participat reprezentanți ai IGSU, STS ți medici de la UPU/SMURD
din țară.
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IV. Resursele umane
În anul 2015, la nivelul central al DSU situația se
prezenta astfel:
-1 director de cabinet
-2 consilieri, medici - șefi Unităţi de Primiri Urgențe (București și Oradea), angajaţi cu jumătate
de normă;
-1 consilier pe comunicare publică;
-2 ofiţeri IGSU / ISU B-If, detașaţi în cadrul Departamentului;
-27 angajaţi în cadrul Direcției Generale pentru
Monitorizarea, Control operațional și Inspecția
activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU.
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V. În plan internațional
-Continuarea proiectului de dezvoltare a sistemului de telemedicină. La proiect participă experți civili NATO din
cadrul DSU, alături de parteneri din Republica Moldova,
Ucraina, Finlanda și reprezentanți ai unor instituții din
Statele Unite ale Americii. Proiectul este coordonat din
partea NATO de șeful DSU.
-Desfășurarea celui de-al șaselea Congres Româno-Iordanian de Medicină, cu participarea Prințesei Muna al-Hussein și sub patronajul Casei Regale din Iordania. Congresul s-a desfășurat la Târgu Mureș.
-Inițierea unei serii de acțiuni de cooperare bilaterală instituțională cu Austria, Belgia, Bulgaria, Elveția, Franța,
Olanda, Israel, Marea Britanie, Norvegia.
-Participarea la Congresul pentru Situații de Urgență, context în care s-au realizat și întrevederi bilaterale. Astfel, s-a
stabilit oportunitatea includerii României ca stat partener
al ediției din anul 2016 a Congresului European de Situații
de Urgență.
-Participarea la cea de-a treia Conferință Mondială pentru
Reducerea Riscului de Dezastru desfășurată în cadrul Organizației Națiunilor Unite (UN WCDRR), la reuniunea
Comitetului Director INSARAG și la Reuniunea anuală a
șefilor echipelor de căutare-salvare urbană.
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VI. Comunicare
-În anul 2015, Departamentul pentru Situații de
Urgență a devenit o prezentă constantă în social
media, prin crearea unei paginii de Facebook, a
unui cont de Twitter, Google Plus și a unui canal de
Youtube. Pagina de Facebook a Departamentului a
atras, în mai puțin de un an, peste 33.000 de mii de
prieteni.
-Sistemul de urgență din România a făcut obiectul
și unor reportaje ample ale unor posturi prestigioase: National Geographic și TV5 Spania.
Au fost derulate campanii de creștere a gradului de pregătire a populației în caz de dezastre, în
mass-media tradiționale, în social media și pe teren. Dintre acestea, se pot menționa campaniile
“Nu tremur la cutremur”, derulată de IGSU, și „Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale!”, lansată de
IGSU și E.ON România.
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„FOC – Flăcările omoară copii”
Ideea implementării unui astfel de proiect a pornit de la o realitate susținută de statistici și anume
faptul că cei mici au devenit, pe fondul lipsei de
supraveghere, principalele victime ale incendiilor
produse la locuințe și gospodării. Practic, în fiecare
săptămână, un copil devine victimă a incendiilor.
Cauzele acestor evenimente sunt multiple, începând de la manevrarea necorespunzătoare a aparatelor electrice, a celor care funcționează pe bază de
gaz sau alte tipuri de combustibil, continuând cu
utilizarea unor coșuri de fum fără protecție, neetanșate sau obturate și care nu permit evacuarea
gazelor arse, până la lăsarea copiilor nesupravegheați în apropierea unor surse de foc deschis sau
a echipamentelor electrice.
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„RISC – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale!”
Statisticile IGSU arată că, anual,
sute de persoane își pierd viața
în incendii, intoxicații cu monoxid de carbon sau ca urmare a
exploziilor. Campania RISC și-a
propus nu doar să informeze și
să sensibilizeze populația, ci și
să schimbe, în timp, atitudinea și
comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie.
Exerciții de alarmare și evacuare
în școli și licee, lecții despre energie, jocuri interactive, instruiri
despre comportamentul în caz de
incendiu, materiale informative
distribuite în zone cu trafic pietonal intens, la care s-au adăugat
întâlniri cu autoritățile locale și
asociaţiile de locatari – acestea
au fost doar câteva dintre principalele acțiuni derulate în cadrul
acestei campanii.
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„RISC – Siguranța nu este un joc de
noroc”
Campania a vizat cu prioritate atragerea atenției asupra a două riscuri majore care decurg
din utilizarea necorespunzătoare a instalaţiilor și echipamentelor care folosesc gaze și
electricitate.
Sute de oameni îşi pierd viaţa şi mii de locuinţe sunt mistuite de flăcări, în fiecare an,
din cauza improvizaţiilor făcute la instalaţiile
electrice sau de gaz, precum şi din cauza coşurilor de fum necurăţate. Gravitatea acestor
evenimente nefericite şi incidenţa ridicată a
acestora au la origine, în majoritatea cazurilor,
lipsa de responsabilitate a unora dintre consumatori.
Prin intermediul campaniilor naţionale de informare şi educaţie preventivă, Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi-au propus să avertizeze asupra riscurilor majore la
care cetăţenii se expun atunci când exploatează coşuri de fum neprotejate faţă de elementele combustibile, neetanşate sau necurăţate,
aparate electrice defecte sau improvizate, precum şi în cazul utilizării necorespunzătoare a
mijloacelor de încălzire care funcţionează pe
bază de gaz sau alte tipuri de combustibil.
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„RISC – Mai bine previi decât să nu fii”
Campania vizează reducerea numărului de victime și a pagubelor materiale produse de incendiile la locuințe și are ca
obiectiv fundamental informarea preventivă a populației
pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în vederea montării detectoarelor de incendiu în locuința proprie.
Ideea acestei noi campanii a plecat de la o realitate sumbră care arată că, anual, în România se produc aproximativ
6.000 de incendii la locuințe și în urma acestora circa 180 de
persoane își pierd viața, potrivit statisticilor Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență. Practic, la fiecare două
zile o persoană moare din cauza incendiilor și nu puține
sunt cazurile în care familii întregi își pierd viața, întrucât
cea mai mare parte a incendiilor se petrec în locuințe, pe
parcursul nopții.
Aceste tragedii pot fi prevenite prin montarea detectoarelor
de incendiu și a celor de gaz, demers la îndemâna oricui și
care poate salva vieți și bunuri materiale importante. Detectoarele de incendiu emit semnale acustice și luminoase,
sesizând un incendiu. Aceste dispozitive se pot monta în
camere, pe holuri, în casa scării, pe tavan sau cât mai aproape de mijlocul încăperilor. dar nu se amplasează în băi sau
bucătării. La achiziționare, se verifică existența marcajului
CE. Pentru funcționarea optimă, detectoarele trebuie protejate când au loc renovări în locuințe și utilizate conform
instrucțiunilor producătorului, urmărindu-se periodic testarea acestora și funcționarea bateriilor.
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„RISC- Scăpări de gaze”
Scăpările de gaze au provenit în cea mai mare
parte de la instalațiile/aparatele de utilizare a
gazelor naturale din locuințe, sau de la buteliile de aragaz, iar incidentele astfel generate ar fi
putut fi evitate cu ușurință dacă s-ar fi respectat un set minim de reguli de siguranță.
De aceea, în continuarea parteneriatului „Împreună pentru Siguranță”, încheiat în anul
2012, E.ON România, Delgaz Grid şi I.G.S.U.
se vor concentra, în perioada următoare, pe
lansarea unor mesaje destinate prevenirii incidentelor cauzate de scăpările de gaze, prin
intermediul unei campanii naționale de informare a populației.
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„Nu tremur la cutremur”
Campania națională de informare și pregătire
a populației pentru cutremur „Nu tremur la
cutremur” este realizată pe fondul necesității
transmiterii către populație a unui mesaj unitar, conținând informații corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui
cutremur.
Diseminarea informațiilor este realizată prin
intermediul materialelor printate (flyere, afișe
și leaflet-uri) și a celor șapte spoturi animate.
Publicul țintă al campaniei va fi informat despre modalitățile de pregătire pentru efectele
unui seism major și despre comportamentul
adecvat în situația declanșării unui cutremur
de magnitudine ridicată.
Sunt abordate mai multe situații: în locuință,
pe stradă, la serviciu, în centre comerciale și
la școală.
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Comunicare pe social media
Din punct de vedere al comunicării, Departamentul pentru Situații de Urgență a continuat permanent să întărească relația permanentă cu cetățenii, una din sursele cele mai
apropiate fiind pagina oficială de Facebook
a DSU.
Comunicarea constă în prezentarea celor
mai importante activități zilnice, sfaturi, ghiduri cu privire la prevenție în perioade de
risc, prezentarea întâlnirilor oficiale în cadrul sediului DSU etc.
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I. În plan legislativ
-Hotărârea de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, act legislativ ce stabilește clar
rolul fiecărei agenții în situația producerii unor deza-stre dar și modul de executare al conducerii și coordonării acțiunilor de răspuns;
-HG nr. 951/2016 pentru aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025;
-O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea
serviciilor voluntare şi a serviciilor private;
-Hotărârea Guvernului nr. 271/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenţă voluntare.
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II. În plan operațional

-Continuarea procesului de operaționalizare a Centrului
Integrat de Management al Situațiilor de Urgență de la nivelul regiunii București-Ilfov, aspect deosebit de important
în asigurarea unei dispecerizări și coordonări integrate a situațiilor de urgență ce se pot produce, investiție realizată de
Primăria Municipiului București;
-Analiză operațională privind gestionarea situațiilor de urgență la Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” S.A;
-Analiză operațională privind tunelurile feroviare din punct
de vedere al gestionării situațiilor de urgență;
-Analiză operațională privind situația la nivel național a podurilor feroviare din punct de vedere al gestionării situațiilor de urgență;
-Pe parcursul anului 2016, au fost desfășurate 48 controale
operaționale (46 la unități/compartimente de primiri urgențe și 2 la servicii de ambulanță) și 36 inspecții la servicii
private de ambulanță. În urma acțiunilor de control s-au
aplicat sancțiuni în valoare de 56.500 de lei.
-Printr-un proiect realizat de Serviciul de Telecomunicații
Speciale, a început dotarea, începând cu anul 2016, echipajele de urgență prespitalicească și personalul din cadrul
Unităților de Primiri Urgențe cu tablete pentru a colecta,
stoca și transmite electronic datele medicale ale pacienților.
Introducerea tabletelor urmărește atât ușurarea activității
medicilor, asistenților și paramedicilor, cât și îmbunătățirea
întregului sistemului de urgență;
40

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

-Înființarea a 8 puncte de lucru SMURD permanente si
doua de pompieri;
-În perioada 15.06 - 15.09.2016 au existat 11 puncte de lucru pentru stingerea incendiilor, 5 puncte de lucru pentru
prim ajutor calificat și 3 puncte de lucru pentru salvare din
apă, pe litoralul românesc. În această perioadă, 60 de persoane au fost salvate de la înec. Au fost efectuate 570 de controale de prevenire, la 1.839 de obiective și au avut loc 1.251
de intervenții în situații de urgență și 4.400 de intervenții
SMURD, efectuate în cadrul programului de prim ajutor
derulat pe litoral. Programul a fost coordonat de Departamentul pentru Situații de Urgență și pus în aplicare de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
-În contextul necesității implementării la nivel național a
deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Varșovia a
fost înființat, prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. S-113/2016, Grupul Interministerial Strategic
privind Prezența Aliată Adaptată în România. Pentru îndeplinirea obiectivului național „Creșterea rezilienței la întreg
spectrul de amenințări, inclusiv hibride”, Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, îi revine responsabilitatea coordonării realizării mecanismului național pentru implementarea conceptului de
reziliență în situații de criză și stabilirea instituțiilor responsabile în domeniul urgențelor civile, precum și a celor care
asigură funcțiile de sprijin.
-Încheierea de protocoale cu ONG –uri de profil care să
vină în sprijinul sistemului de urgență în cazul producerii
unor dezastre.
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III. În planul pregătirii prin exerciții tactice
-În luna aprilie 2016, 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.
-Centrul Euro Atlantic de Coordonare a Răspunsului la
Dezastre (EADRCC), cu sprijinul Grupului de lucru pentru Sănătate, Alimentație și Agricultură al NATO (JHAFG)
și Grupul de Protecție Civilă (CPG) a organizat, în perioada 4 – 7 iulie, la Târgu Mureș, un amplu exercițiu prin care
s-a simulat, în premieră pentru România, o situație de urgență de mare amploare, soldată cu victime multiple și cu
evacuarea unui număr foarte mare de persoane. 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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SEISM 2016
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IV. Resurse umane
În anul 2016, la nivelul central al DSU situația se
prezenta astfel:
-1 consilier director de cabinet;
-2 consilieri, medici - șefi Unităţi de Primiri Urgenţe (București și Oradea), angajaţi cu jumătate
de normă;
-1 consilier pe comunicare publică;
-1 consilier pe relația cu societatea civilă
-2 ofiţeri și un subofițer IGSU / ISU B-If / ISU
Ag, detașaţi în cadrul Departamentului;
-33 angajaţi în cadrul Direcției Generale pentru
Monitorizarea, Control operațional și Inspecția
activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU.

V. În plan internațional
Departamentul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul Ambasadei SUA, a organizat la București, în data de 4-5 august
2016, workshop-ul “Lessons learned in mass casualty incidents resulting from fire disasters”. Acest eveniment a fost
un schimb de experiență asupra sistemului de comandă și
control și rolul acestuia în dezastrele cu victime multiple.
La inițiativa Departamentului pentru Situații de Urgență și
în baza Memorandumului de Înțelegere cu Agenția Federală
pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) din
Statele Unite, DSU a organizat în noiembrie 2016 două cursuri de specialitate pe teme privind funcțiile de comandă:
Cursul pe „continuitatea guvernării” și cursul pe „continuitatea operațiunilor”.
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VI. Comunicare
-În mediul online, DSU a desfășurat campanii de informare
privind funcționarea sistemului de urgență. Pagina de internet a DSU - www.dsu.mai.gov.ro - a avut, potrivit statisticilor, aproape 50.000 de accesări și 250.000 de afișări.
-A fost lansată în luna aprilie Aplicația mobilă DSU, susținută de Fundația pentru SMURD din cei 2% donați de populație;
-Anul 2016 a adus unul dintre cele mai importante proiecte
de educare a populației: Caravana “Fii pregătit!”. Caravana
constă în deplasarea unui centru de formare mobil în care se
organizează cursuri de instruire a populației pentru acordarea de prim ajutor în situații de urgență.
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Aplicația mobilă DSU
Aplicația mobilă DSU a devenit sursa
principală de informație a populației
privind alertele meteo, de trafic sau de
inundații.
Aplicația este mereu supusă tehnicilor
sau a ideilor de îmbunătățire, dorind ca
scopul final să fie prima aplicație care
să asigure ajutorul real în caz de urgențe.
Finanțarea aplicației se realizează din
fonduri extrabugetare prin Fundația
pentru SMURD utilizând mai ales fondurile din 2%.
Aplicația DSU are cinci componente
principale:
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-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 fofografii 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 interactivă, 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.

La acest moment se lucrează la anumite aspecte care vor aduce aplicația mai
aproape de beneficiarii ei, prin diverse
alte forme ce să simplifice și să reducă
timpul de acțiuni în caz de situații de
urgență.

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Pagina de internet DSU
Pagina de internet DSU (www.dsu.mai.gov.
ro) a devenit una de referință pentru informații despre deciziile în privința sectorului
de urgență din România.
Această pagină înglobează pe de-o parte informațiile generale, atribuțiile, cadrul legislativ etc. al Departamentului pentru Situații de
Urgență dar și informații zilnice strâns legate
de activitatea Secretarului de Stat, agenda Sefului DSU, deplasările acestuia, conferințe de
interes public, știri publicate în timp real.
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Campania „Cravana Fii pregătit!”
Caravana „Fii pregătit” este un proiect al Departamentului
pentru Situații de Urgență, derulat de Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență (IGSU) și susținut de Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Fundației Vodafone România. Investiția Fundaţiei Vodafone România în această etapă a caravanei
a fost de 400.000 de euro, dintr-un buget total al proiectului de
aproximativ 520.000 de euro.
Caravana „Fii pregătit” organizează cursuri de instruire pentru acordarea primului ajutor în situații de urgență în toată
țara, încă din 2017.
Caravana constă în deplasarea unui centru de formare mobil,
în care se vor organiza cursuri de instruire a populației pentru
acordarea de prim ajutor în situații de urgență.
Centrul mobil este construit special pe structura unui tir, are
o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este
dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea
eficientă a cursanţilor în cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor.
Până la această dată, au fost instruite peste 100.000 de persoane.
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I. În plan legislativ
-Modificări și completări la Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății (Plx 45/2017).
-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)
-Promovarea elaborării unui proiect de act normativ în
vederea achiziționării prin IGSU a unui număr de cca
3.500 de ambulanțe atât pentru IGSU-SMURD cât și
pentru SAJ/SABIF.
-Elaborarea, în colaborare cu Ministerul Transporturilor, a proiectului Hotărârii de guvern privind preluarea
coordonării acțiunilor de căutare salvare în cazul producerii unor accidente aviatice;
-Aprobarea ordinului ministrului afacerilor interne
privind creșterea numărului de locuri în Școala de subofițeri “Pavel Zăgănescu” Boldești și a reducerii duratei
de pregătire la un an, aducând durata mai aproape de
practica europeană în domeniul formării pompierilor;
-Promovarea pentru aprobarea modificărilor Legii
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
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II. În plan operațional
-Desemnarea reprezentanților Departamentului pentru Situații de Urgență 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.
-Efectuarea unui număr de 18 controale operaționale (controale de fond privind activitatea unităților de primiri urgențe
în vederea identificării aspectelor neconforme și a propunerii măsurilor corective necesare) și un număr de 12 inspecții
(controale inopinate atât în vederea verificării remedierilor
neconformităților constatate în urma controlelor operaționale, cât și verificarea unor sesizări și petiții ale cetățenilor).
-Realizarea împreună cu Compania Qualitance a aplicației
mobile medEasy, destinată medicilor rezidenți în specialitatea
medicină de urgență și îndrumătorilor de rezidențiat. Aplicația a fost lansată pe 25 iulie 2017 și îi ajută pe aceștia să-și
îndeplinească și să monitorizeze activitățile și procedurile medicale mai rapid.
-Continuarea procesului de înființare a noilor puncte de lucru
în vederea scăderii timpului necesar pentru intervenție mai
ales în zonele rurale.
-Creșterea capacității de reacție prin introducerea conceptului de intervenție cu motociclete SMURD în municipiile Constanța și Cluj. Aceste motociclete au fost achiziționate cu sprijinul LIDL România.
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-Continuarea procesului de operaționalizare a Centrului Integrat de Management al Situațiilor de Urgență de la nivelul regiunii București-Ilfov, aspect
deosebit de important în asigurarea unei dispecerizări și coordonări integrate
a situațiilor de urgență ce se pot produce.
-Analiza privind sistemul de alertare generală prin sirene, elaborată în urma
exercitiului Prociv 2017.
-Realizarea împreună cu reprezentanții din cadrul Batalionului de Pompieri
Marini din Marsilia, a unui audit privind acțiunile 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.
-Avizarea Concepţiei naţionale de răspuns post seism adaptată la necesitățile
operative moderne, aceasta având pentru prima oară implementată concepția
de “standby orders” pentru reacția națională la nivelul sistemului de răspuns,
totodată fiind descris în mod clar și sistemul de comandă și control ce urmează a fi implementat în astfel de situații;
-Realizarea procedurii de achiziție pentru noul sistem de avertizare prin Cell-broadcasting, Ro-Alert, prin care populația este alertată în caz de dezastre
iminente. Sistemul va fi utilizat și post eveniment în vederea transmiterii mesajelor autorităților către populație.
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III. În planul pregătirii prin exerciții tactice
-Exercițiul PROCIV 2017 - Scopul exerciţiului a fost acela
de a testa şi verifica sistemul de înştiinţare, avertizare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă.
-Participarea la exercițiul internațional CMX 17;
-Exercițiul OLTENNIA 2017, pin care s-a testat răspunsul
lao urgență nucelară/radiologică.
-Pregătirea Exercițiului SEISM 2017
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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;

IV. Resurse umane
În anul 2017, la nivelul central al DSU situația se
prezintă astfel:
-1 director cabinet
-2 consilieri, medici - şefi Unităţi de Primiri Urgenţe (Bucureşti şi Oradea), angajaţi cu jumătate
de normă;
-1 consilier pe comunicare publică;
-1 consilier pe relația cu societatea civilă
-2 ofiţeri și un subofițer IGSU / ISU B-If / ISU Ag,
detaşaţi în cadrul Departamentului;
-33 angajaţi în cadrul Direcției Generale pentru
Monitorizarea, Control operațional și Inspecția
activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU.
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V. În plan internațional
Continuarea grupului de lucru 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 aȚării nr. S-113/2016, Grupul Interministerial Strategic privind Prezența Aliată Adaptată în România.
Pentru îndeplinirea obiectivului național„Creșterea rezilienței la întreg spectrul de amenințări, inclusiv hibride”,
Ministe- rului 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.

Continuarea colaborării 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.
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.
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VI. Comunicare
-Continuarea procesului de implementare a Sistemul RO-ALERT,
-Continuarea încheierii de protocoale de colaborare cu organizații non-guvernamentale de
profil care să vină în sprijinul autorităților în cazul producerii unor situații de urgență.
-Încheierea de protocoale de informare a populației cu TVR, Antena 3 și Societatea Română de
Radiodifuziune în urma cărora au fost realizate
mesaje unitare pentru fiecare tip de risc, acestea urmând să fie transmise de către televiziuni
atunci când situația o va impune.

Sistemul RO- ALERT
Sistemul RO-ALERT are o serie de avantaje:
-transmiterea unor mesaje de avaertizare adaptate evenimentului iminent prin intermediul rețelelor operatorilor de telefonie mobilă;
-transmiterea rapidă a mesajelor către totți utilizatorii aflați în arealul amenințat chiar în condiții de congestie a rețelelor operatorilor de telefonie mobilă;
-afișarea instantanee 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.
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I. În plan legislativ
Acte normative aprobate

Proiecte de acte normative avute în curs de aprobare

•

•

•

•

•

•

•

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 156 din
11 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor
de urgență în caz de accidente majore în care sunt
implicate substanțe periculoase;
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 52/2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Grupului de lucru pentru evaluarea
riscurilor la nivel national (GLERN);
Ordinul MDRAP nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice ”Normativ
privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere” , indicativ P118/22013;
Ordinul MDRAP nr. 6025/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice ”Normativ
privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și
avertizare” , indicativ P118/3-2015;
Ordinul comun MAI, MDRAP, MCIN, SRI, STS,
MAN, MJ, SIE, SPP nr. 59/2018 pentru aprobarea
Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special;
Ordinul comun MAI și CNCAN nr. 61/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau
radiologic;

•

•
•

Ordinul MAI pentru modificarea și completarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate
prin OMAI nr. 163/2017. Odată ce va fi aprobat proiectul
de ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.
307/2006, se va proceda la modificarea corespunzătoare a
normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
Ordinul MAI pentru modificarea și completarea Normelor specifice de apărare împotriva incendiilor în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin OMI nr.
400/1994.
Proiectul de ordin comun pentru aprobarea Procedurii de
notificare a activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
Proiectul de ordin comun pentru aprobarea Procedurii de
notificare a incidentelor/accidentelor majore în care sunt
implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier.
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II. În plan operațional
-operaționalizarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență
compus din ISU SMURD, operatorii
112 STS, Serviciul de ambulanță București-Ilfov.
-extinderea conceptului de intervenție
cu motociclete în Municipiile Timișoara, Iași, achiziționate cu sprijinul LIDL
România.
-operaționalizarea a 2 centre mobile de
pregătire a paramedicilor, achiziționate
cu sprijinul Fundației pentru SMURD.
Centrele sunt prezente in Bucuresti respectiv Târgu-Mureș și au ca sop pregătirea personalului paramedical și a serviciilor de ambulanță.
-avizarea concepțtiilor de răspuns la inundații și incendii de pădure.
-încheierea de protocoale cu alte ONGuri.
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Telemedicină
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonarea, monitorizarea și gestionarea intervențiilor în faza prespitalicească se poate realiza
utilizând sistemul de telemedicină pentru transmiterea datelor între ambulanțe și centrele de
recepție a datelor. Există 10 centre de analiză și
recepție a datelor în Unitățile de Primiri Urgențe din centrele regionale, iar în anul 2018 au fost
monitorizate un număr de 46585 de transmisii de
date astfel:
Spital Clinic de Urgență București: 34664
Spital Clinic de Urgență Tîrgu Mureș: 888
Spital Clinic de Urgență Iași: 2130
Spital Clinic de Urgență Oradea: 103
Spital Clinic de Urgență Arad: 232
Spital Clinic de Urgență Timișoara:670
Spital Clinic de Urgență Craiova:456
Spital Clinic de Urgență Constanța:2774
Spital Clinic de Urgență Cluj:2916
Spital de Urgență Pitești: 1752
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III. În planul pregătirii prin exerciții tactice
UNITY 2018
La începutul anului 2018, Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe (MAE/
DCons) și Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (MAI/
DSU) au semnat un protocol de colaborare referitor la acordarea sprijinului reciproc în gestionarea unor situații de urgență majore / dezastre / calamități naturale, în care sunt implicaţi
cetățeni români aflați sau stabiliți în străinătate,
respectiv cetățeni străini aflați sau stabiliți pe teritoriul României.

EU HEX-ML (PACE) 2018
În cadrul exerciţiului Uniunii Europene de management al crizelor de tip hibrid, EU Hybrid
Exercise – MULTILAYER 18 (paralel şi coordonat cu NATO) – HEX-MIL 18 (PACE), ce
s-a desfășurat în perioada 19-23 noiembrie
2018, Departamentul pentru Situații de Urgență
(DSU) a preluat responsabilitatea de asigurare a
Punctului Naţional de Contact pentru derularea
exerciţiului.
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Scenariul exerciţiului a avut la bază ipoteza producerii unui seism major cu epicentrul în zona Vrancea, în
care este puternic afectat Municipiul Bucureşti.
Pentru asigurarea condițiilor necesare punerii în aplicare a Concepției naționale de răspuns post seism,
primele efecte estimate în urma producerii seismului
au fost: peste 400 de persoane decedate, peste 1500 de
persoane rănite, alte câteva mii de persoane fiind date
dispărute, precum și cel puțin 30.000 de persoane care
au rămas fără adăpost.
La încheierea exercițiului, bilanțul final al efectelor
produse de seismul major (inclusiv de cele două replici) a fost:
290000 de persoane afectate;
8413 de persoane rănite;
4467 de persoane decedate;
934 de persoane dispărute;
50000 de persoane sinistrate;
5240 de clădiri afectate, dintre care 460 distruse, 1700 parțial distruse și 3080 nelocuibile;
afectarea mai multe rețele de utilități publice
din București, dintre care: magistrale de gaze naturale,
rețele de alimentare cu energie electrică, rețele de alimentare cu apă potabilă.
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Planificarea exercițiului național SE- Planificarea exercițiului internațional Exerciţiul „SEISM 2018” a avut drept
ISM 2018
cu module medicale EU-MODEX 2018 scop verificarea „Concepţiei naţionale de răspuns post seism”, a planuriProcesul de planificare al exercițiului Activitatea de planificare a desfășurării, lor și procedurilor specifice tipului de
„SEISM 2018” a început la sfârşitul în România, a exercițiului internațional risc, precum şi implementarea lecțiilor
anului 2017 şi a fost continuat pe par- cu module medicale, de tip ModEX, identificate în urma exercițiilor „SEcursul anului 2018, când, prin raportul a debutat în perioada 16-19.07.2018, ISM 2016” şi „SEISM 2017”.
aprobat de ministrul afacerilor inter- prin vizita la București, a unei echipe În „Concepţia naţională de răspuns
ne, a fost stabilit caracterul inopinat al formată din membri ai consorțiului post seism” sunt stabilite 3 etape pentru
acestuia.
organizator, reprezentanţi ai Comisiei pregătirea și desfășurarea acțiunilor de
Din punct de vedere al continuării pro- Europene (DG ECHO ) și ai Ministeru- răspuns, în raport de priorităţi:
cesului de pregătire prin exerciţii pen- lui Apărării din Israel, care au partici- •Etapa I - reacţie imediată (primele 3
tru eficientizarea acţiunilor de răspuns pat la sediul MAI la o întâlnire de lucru zile),
aferente tipului de risc, acest exercițiu a organizată de DSU. Cu această ocazie •Etapa a II-a - stabilizare (primele 15
constituit o continuare firească a exer- au fost stabilite primele detalii referi- zile),
cițiului național „SEISM 2017”, care a toare la modul de implicare a României •Etapa a III-a - revenire succesivă (pesfost executat în perioada 26-27.10.2017 în acest exerciţiu precum şi modul de te 15 zile – acţiune de durată).
sub forma unui exercițiu de conducere, integrare în cadrul exerciţiului naţional Pachetul de măsuri și acțiuni specifice
fără forțe în teren.
„SEISM 2018”.
etapei a II-a, a permis testarea modului
de cooperare cu structuri medicale din
afara teritoriului național, prin conexarea cu exercițiul internațional medical
„EU ModEX 2018” şi integrarea acestuia în exercițiul „SEISM 2018”. Astfel, au
fost verificate principalele activități şi
acțiuni în cadrul procesului de solicitare/primire de asistență internațională,
cele întreprinse din prisma Sprijinului
Națiunii Gazdă (Host Nation Support HNS), respectiv cele de cooperare efectivă cu echipele internaționale sosite în
sprijin.
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STRUCTURI IMPLICATE
Structuri naționale din:

1.Ministerul Afacerilor Interne
2.Ministeriul Afacerilor Externe
3.Ministerul Apărării Naționale
4.Ministerul Sănătăţii
5.Ministerul Finanțelor Publice
6.Serviciul de Telecomunicații Speciale
7.Alte ministere și autorități publice centrale și locale
8.Serviciul de Telecomunicații Speciale
9.ONG-uri și alte entități cu funcții de sprijin
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Structuri internaționale
În urma solicitării de asistenţă internațională, în cadrul exercițiului „EU
ModEX 2018” au participat echipe specializate totalizând din 468 de
membri, după cum urmează:
1.Comisia Europeană prin:
- Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgențe (ERCC)
- o echipă de protecție civilă a Uniunii Europene (EUCPT) – 10 membri;
2.Suedia prin:
- o echipă de asistență și suport tehnic (TAST ) – 9 membri;
- o echipă de evacuare medicală aeriană (SNAM) – 33 membri
3.Norvegia prin:
- o echipă medicală de urgență de nivel I (EMT 1) – 24 membri
4.Italia prin:
- o echipă medicală de urgență de nivel II (EMT 2) – 51 membri;
5.Regatul Unit prin:
- o echipă de cartografiere și management al informațiilor (Map Action)
– 2 membri
6.Germania prin:
- o echipă medicală de urgență cu efective reduse – 4 membri
7.Austria prin:
- o echipă medicală de urgență de nivel I (AMP 1) – 35 membri
8.Slovacia prin:
- o echipă de asistență a populației în taberele de sinistrați (ECFS) – 26
membri
9.Israel prin:
- o echipă medicală de urgență de nivel III (EMT 3) a Ministerului Apărării din Israel – 163 membri, suplimentată cu personal aparținând proiectului privind spitalul de campanie al UE (EUMFH) – 69 membri;
- o echipă de evacuare medicală aeriană;
10.
Bulgaria - Directoratul General de Pompieri și Protecție Civilă
prin:
- Echipă de căutare-salvare în mediu urban (MUSAR) - 40 de membri.
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Observatori internaționali
1.Comisia Europeană – Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgențe (ERCC);
2.NATO – Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC);
3.SUA – Agenția Federală de Management al
Urgențelor (FEMA);
4.Organizația Mondială a Sănătății (OMS);
5.Altor structuri medicale de urgență din:
Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria,
Canada, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia,
Letonia, Malta, Norvegia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia,
Regatul Unit și Statele Unite ale Americii.
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Principalele lecții identificate și recomandări
•

Succesiunea la comandă în asigurarea continuității guvernării
Întrunirea CNSSU a scos în evidență faptul că lipsa unui
lanț prestabilit la comanda ministerelor, poate conduce în
situații de dezastre la imposibilitatea convocării unui comitet apt să poată adopta decizii.

•

•

•

Procesul de declarare de către Președintele României a
stării de urgență
Observații:
Declararea stării de urgență a fost aprobată în data de
13.10.2018 la ora 17:00 (la opt ore de la producerea seismului), ceea ce arată că procesul de luare a acestei decizii
este unul greoi fără flexibilitate.
Cauze:
Conform legislației naționale în vigoare, doar CNSSU
poate solicita către Președintele Românie, declararea stării
de urgență.
Necesitatea întrunirii Comitetului, dar și atingerea cvorum-ului, lipsa delegării de autoritate, a condus la această
întârziere
•

Centrul Național de Conducere și Coordonare a intervenție
Observații:
Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției s-a dovedit neîncăpător pentru toți reprezentanții atât
naționali cât și internaționali. În acest sens acesta a fost
extins în exterior cu corturi destinate anumitor categorii
de personal (media, echipa EU).
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•

Solicitarea de asistență internațională a fost efectuată
la 6 ore de la producerea dezastrului, ceea ce este foarte
târziu într-o situație reală.
Netransmiterea cu operativitate, către IGAv, a solicitărilor pentru executarea misiunilor de recunoaștere
aeriană, de către eşalonul superior ori alte structuri ale
MAI
Dificultăți în asigurarea taberelor de sinistrați cu echipamente auxiliare/ gospodărești (spălătoare, dușuri,
toalete ecologice) precum și cu materialele consumabile necesare funcționării acestora;
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•

Continuarea activităților pentru realizarea Hg
privind continuitatea guvernării care să poată
reglementa realizarea la nivelul tuturor ministerelor a planurilor proprii de continuitate.

Procesul de luare a deciziilor în cadrul ședințelor
CNSSU, inclusiv propunerea privind declararea
stării de urgență, este necesar să devină mai flexibil.
Astfel se pot adopta următoarele:
-Participarea la ședințele CNSSU în situații de urgență majore și prin telefon, videoconferințe, teleconferințe.
-Crearea unui sistem rapid etapizat de luare a decizilor care să cuprindă:
Nivel 1: Cvorum
Nivel 2: Stabilirea unor membrii prioritari,
în luarea deciziilor
Nivel 3: Solicitarea declarării stării de urgență către PreședinteleRomâniei să se facă direct
verbal, în situații de dezastre, de către comandantul
acțiunii, care informează Primul Ministru sau înlocuitorul legal care mai departe informează președintele.

•

Revizuirea legislației de nivel primar, aplicabilă
Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, care să permită adoptarea cu
operativitate a unor măsuri urgente în caz de
dezastre (ca de exemplu solicitarea/furnizarea
de asistență internațională, etc.)

•

Indentificarea de fonduri financiare în vederea
completării taberelor de sinistrați cu acest tip de
echipamente.

•

•

Reamenajarea spațiilor, extindere, modernizare,
dotate cu sisteme de comunicații redundante și
sistem de electricitate propriu.

•

Actualizarea Concepției Naționale de Răspuns la
Seism.
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IV. Resurse Umane
În anul 2018, la nivelul central al DSU situația se
prezintă astfel:
-1 director de cabinet
-2 consilieri, medici - șefi Unităţi de Primiri Urgenţe (București și Oradea), angajaţi cu jumătate
de normă;
-1 consilier pe comunicare publică;
-1 consilier pe relația cu societatea civilă
-1 consilier pe problematica situații de urgență
-3 ofiţeri și un subofițer IGSU / ISU B-If / ISU Ag,
detașaţi în cadrul Departamentului;
-34 angajaţi în cadrul Direcției Generale pentru
Monitorizarea, Control operațional și Inspecția
activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU.
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V. În plan internațional
Continuarea colaborării DSU - FEMA
În perioada aprilie – mai 2018, o delegație formată din
reprezentanți MAI/DSU s-a deplasat la sediul FEMA în
Statele Unite pentru cursul „Train the Trainers” (pregătirea
formatorilor) aferent implementării criteriilor de reziliență
la nivel național.
Prin participarea la cursul de pregătire „Train the Trainers”
s-a asigurat participanților informații referitoare la înțelegerea rolurilor și responsabilităților, respectiv alocarea resurselor pentru a ajuta la dezvoltarea unei capacități viabile
de continuitate pentru structurile, agențiile și comunitățile
aferente. S-a pus accent pe reziliență, coordonarea operațională în caz de dezastru și managementul riscurilor, și de
asemenea comunicarea cu angajații, partenerii și publicul.

Colaborare cu Banca Modială
În urma discuțiilor cu ocazia misiunii tehnice a BIRD
din februarie 2018, aceasta şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini autorităţile române prin acordarea
unui împrumut de investiţii (de tip IPF) în valoare de
50 milioane EUR pentru susţinerea proiectului privind
creșterea rezilienței seismice a 35 de clădiri, aparținând
de IGSU.
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Prezența în comitete de lucru NATO
Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU),
îndeplinește funcția de co-președinte în cadrul Grupului de lucru pentru
Sănătate, Alimentație și Agricultură al NATO (JHAFG). În același timp,
DSU este reprezentat de experți civili specializați pe partea medicinei de
urgență în cadrul JHAFG.

Expertiza NATO prin prisma echipelor de sprijin și consultanță
În vederea acordării de sprijin statelor aliate, pentru implementarea conceptului de reziliență, au fost create echipe de sprijin și consultanță (NATO
Advisory Support Teams - AST), formate din experți pre-identificați în domeniu, cu scopul de a consilia autoritățile naționale în eforturile acestora de
a evalua și/sau optimiza reziliența la nivel național

Proiecte comune în domeniul telemedicinei
Prin intermediul Diviziei NATO pentru Riscuri de Securitate Emergentă
(NATO ESC), în cadrul programului Science for Peace (SPS), NATO și DSU
au pus bazele proiectului de telemedicină intitulat “Developing a Multinational Telemedicine System for Emergency Situations”, alături de parteneri
din Republica Moldova, Ucraina, Finlanda și reprezentanți ai unor instituții
din Statele Unite ale Americii.
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Exerciții internaționale
Pregătirea exercițiului Vigorous Warrior 2019
Exercițiul militar-civil organizat de MApN în calitate
de HNS, împreună cu Centrul de Excelență NATO pe
medicină militară din Budapesta (NATO MILMED
COE) și cu sprijinul DSU pe partea urgențelor civile,
căutare-salvare, coordonare forțe civile (inclusiv reprezentanți ai societății civile la nivel național și internațional).
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Relații bilaterale
În anul 2018, Departamentul pentru Situații de Urgență a încheiat un Memorandum de Înțelegere (MoU) cu Comitetul
Permanent pentru Urgențe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Statului Qatar, având ca principal scop cooperarea în domeniul prevenirii, atenuării și răspunsului la
dezastrul natural sau provocat de om. De asemenea, au fost
identificate posibilități de colaborare pe marginea planificării și dezvoltării în comun a proiectelor științifice tehnice,
dar și organizarea de cursuri de formare, seminare și ateliere
de lucru pentru perfecționarea competențelor de specialitate

Tot în anul 2018 au fost lansate procedurile aferente încheierii unui protocol de colaborare cu Magen David Adom din
Israel, Oficiul Național pentru Protecție Civilă din Israel și
Ministerul Securității din Bosnia și Herzegovina. În același
timp, un interes crescut pentru schimburi de experți a venit din partea statelor membre UE și NATO, care au trimis
atât reprezentanți, cât și observatori, în cadrul proiectelor și
exercițiilor coordonate de către DSU.
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Proiecte
Modernisation of Emergency Response System MERSy
Acest proiect va dezvolta strategii educaționale, abordări și
metode de construire a unui parteneriat strategic în vederea
modernizării sistemului de intervenție în situații de urgență.
Consorțiul proiectului este coordonat de către Universitatea
Medicală de Stat din Karaganda și are în componență nouă
universități și instituții din diferite state ale lumii, dintre
care: România, Turcia, Lituania, Ucraina, Vietnam.
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VI. Comunicare
RO ALERT
Modernizarea sistemului de avertizare a populației în privința fenomenelor meteorologice extreme; sistemul
de avertizare a populației în situații de
urgență RO-ALERT a fost implementat pe teritoriul României, la sfârșitul
anului 2018 în scopul prevenirii pierderii de vieți omenești ca urmare a fenomenelor meteorologice hidrilogice
periculoase, precum și a altor situații
de urgență.
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Platforma Fiipregătit.ro
-a fost lansată pe 1 martie 2018.
Platforma online 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.
Până la această dată, platforma a avut cca.100.000
de vizitatori noi.
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Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic
Comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare CIMST, a fost organizează şi funcţionează ca organism interministerial, în scopul coordonării activităţilor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea Sistemului naţional de asistenţă medicală
de urgenţă şi de prim ajutor calificat, precum şi a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
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Evoluția bugetului sistemului național de urgențe

86

Procentaj din PIB
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Concluzii
În infogramele prezentate se observă o creștere cu 9 puncte a bugetului
sistemului național de urgențe pe 2018 față de anul 2017, determinată
de majorările salariale pentru medici și asistenți.
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Infogramele reprezintă evoluția în ani a resurselor umane în cadrul DSU.
Deși în anii 2016, respectiv 2017 se poate observa o
stagnare a numărului de personal, obiectivele ce țin de
următorii ani sunt îndreptați și către stimularea forței
de muncă în cadrul Departamentului pentru Situații de
Urgență

Evoluția resurselor umane în cadrul DSU

Concluzie

Deși se poate observa o creștere a personalului față de
2014, personalul este mult subdimensionat în raport
cu volumul de avtivități în care DSU este implicat.
88

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Evolutia resursei umane la nivelul IGSU
Conform estimărilor realizate pe o perioadă de
10 ani începând cu anul 2015, 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.
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Schemă de dezvoltare a DSU
În cadrul consolidării rolului de autoritate responsabilă
privind coordonarea integrată a capabilităților în gestionarea situațiilor de urgență se urmărește dezvoltarea
capacității instituționale a DSU la nivelul aparatului central, concomitent cu extinderea competențelor în domeniul reglementării
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Programe de dotare și proiecte derulate prin IGSU, finanțate prin fonduri europene nerambursabile

Proiecte finanțate prin fonduri rambursabile
Colaborare cu Banca Modială
În urma discuțiilor cu ocazia misiunii tehnice a BIRD
din februarie 2018, aceasta şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini autorităţile române prin acordarea
unui împrumut de investiţii (de tip IPF) în valoare de
50 milioane EUR pentru susţinerea proiectului privind
creșterea rezilienței seismice a 35 de clădiri, aparținând
de IGSU.
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Proiectul a fost aprobat în baza Contractului de
finanțare nr. 20044/18.12.2015, finanțare
nerambursabilă conform Axei prioritare 5:
“Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”
Domeniul major de intervenție 1 a Programului
Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.

1. Terminale TETRA portabile ATEX (7900 buc)
2. Terminale TETRA mobile și accesorii (600 buc)
3. Terminale TETRA fixe și accesorii (400 buc)
4. Terminal satelitar portabil (100 buc)
5. Tabletă electronică (10 buc)
6. Poligonul de antrenament și instrucție (1 buc)
7. Complet de scufundare tip umed (izoterm) (50 buc)
8. Complet de scufundare tip uscat (etanș) (80 buc)
9. Aparatul de termoviziune (8 buc)
10. Proiectorul de suprafață (149 buc)
11. Balizele cu dispozitiv luminos (200 buc)
12. Saulă 100 m diametru 10mm (240 buc)
13. Saulă 100m diametru 15 mm (240 buc)

14. Autospecială cu echipament specific pentru transport scafandrii (34 buc)
15. Autospecială transport efective pentru intervenție (16+1) (10 buc)
16. Ambarcațiune de intervenție și salvare cu chilă rigidă și borduri moi (RIB) (62 buc)
17. Ambarcațiune de intervenție și salvare pentru scafandrii (4 buc)
18. Ambarcațiune de salvare din aluminiu cu motor (67 buc)
19. Remorcă peridoc pentru transportul ambarcațiunilor pneumatice (45 buc)
20. Motopompă remorcabilă de mare capacitate (33 buc)
21. Motopompa transportabilă (220 buc)
22. Instalația de potabilizare a apei (15 buc)
23. Compresor pentru încărcat butelii cu aer comprimat (10 buc)
24. Ham cu vestă de salvare integrată (500 buc)
25. Cange telescopică din aluminiu (699 buc)
26. Autopompă cisternă capacitate mărită 5000 l (10 buc)

Proiectul a urmărit diminuarea nevoilor de dotare
ale serviciilor profesioniste pentru situații de
urgență și acoperirea unei părți cât mai mari a
deficitului de echipamente și mijloace tehnice. Prin
achiziția de echipamente și mijloace tehnice, IGSU
a vizat îmbunătățirea capacității de răspuns în cazul
producerii unor situații de urgență generate de
inundații, incendii sau alunecări de teren.

1. Autospecială cu echipament specific transport scafandri la intervenție (11 buc)
2. Motopompă remorcabilă de mare capacitate (20 buc)
3. Autopompa cisterna capacitate marită 5000 litri (30 buc)
4. Ambarcațiune de salvare din aluminiu cu motor (13 buc)
5. Autocamion transport materiale intervenție (50 buc)
6. Autopompa cisterna capacitate marită 9000 litri (24 buc)
7. Autospeciala transport efective pentru interventie (16+1 locuri) (52 buc)
8. Compresor pentru incarcarea buteliilor cu aer comprimat (31 buc)
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Obiectivul general al proiectului: Creșterea
rezilienței la dezastre a comunităților prin
îmbunătățirea capabilităților de intervenție în
situații de urgență generate de mai multe
tipuri de risc.

1. Autocamion cu sistem hidraulic încărcare-descărcare cu cârlig (42 buc)
2. Container pentru suport logistic al intervenției tip II multi-risc, recepţionate (15 buc)
3. Autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime (16 buc)
4. Automacara cu braț ridicător și platformă transport accesorii și materiale (6 buc)
5. Container pentru suport logistic al intervenției tip I multi-risc, recepționate (28 buc)
6. Autospecială tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie (2 buc)
7. Autospecială păstrare temporară și transport victime (1 buc)
8. Tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat și bucătărie rulantă (1 buc)
9. Container pentru suport logistic al intervenției tip IV multi-risc (4 buc)
10. Linie tehnică de întreținere echipamente individuale (7 buc)

Acțiunile de dotare sunt proiectate pe concepte specifice
intervențiilor operative din competență și adaptate tipurilor de risc
la care instituția asigură răspunsul operativ, respectiv coordonarea și
conducerea misiunilor în calitate de autoritate responsabilă cu rol
principal, potrivit prevederilor HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

Categorii de tehnică ce vor fi achiziționate suplimentar pentru acoperirea cerințelor operative instituționale
Concept stingere incendii
1. Autospecială de stingere cu apă și spumă (500 buc)
Concept incendii de pădure
1. Autospecială de stingere special echipate pentru intervenție la incendii de
pădure (40 buc)
Concept acordare asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat
1. Autospecială de transport personal și victime multiple (30 buc)
2. Post medical avansat categoria I (42 buc)
3. Ambulanță SMURD (250 buc - 210 tip B și 40 tip C)
Concept inundații
1. Autospecială pentru intervenție la inundații (cu capacitate foarte mare de
evacuare a apei – 50.000 l/min) (4 buc)
2. Unitatea de potabilizare a apei (de mare capacitate) (1 buc)
Concept salvare aeriană
1. Elicoptere de căutarea salvare

Concept salvare de la înălțime
1. Autospecială de intervenție și salvare de la înălțime (45 m) (100 buc)
Concept descarcerare și deblocare căi de acces
1. Autospecială de descarcerare (60 buc)
2. Tehnică grea de intervenție (12 buc)
Concept suport logistic al intervenției
1. Container cu materiale genistice (50 buc)
2. Container cu echipamente individuale de protecție (50 buc)
3. Container cazarmament (50 buc)
Concept comandă și control al intervenției
1. Punct de comandă mobil național (1 buc)
2. Punct de comandă mobil (40 buc)
Concept de intervenție pe apele fluviale și maritime
1. Navă multirol (1 buc)
2. Șalupă fluvială de intervenție multirol (4 buc)

Categorii de tehnică ce pot fi achiziționate începând cu
anul curent, în baza acordurilor-cadru încheiate anterior
Autospecială de Intervenție și Salvare de la Înălțime (42 m) (64 buc)
Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig (60 buc)
Complet tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat
(capacitate de cazare de 200 persoane ) (36 buc)
Container suport logistic al intervenției tip IV – generator electric 450 KVA M (37 buc)
Autospecială transport efective și echipamente pentru intervenție 16+1 locuri (38 buc)
Container suport logistic al intervenției tip II – multirisc (55 buc)
Autospecială pentru păstrarea temporară și transport, în regim frigorific (3 buc)
Linie tehnică de întreținere a echipamentelor individuale de protecție (42 buc)
Autospecială pentru tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie (2 buc)
Motopompă remorcabilă de mare capacitate (27 buc)
Aparat izolant cu autonomie mărită (310 buc)
Aparat izolant, prevăzut cu sisteme de alarmare în caz de lipsă a mișcării (7100 buc)
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Proiecte europene
Proiecte europene finalizate
EUMFH: European Union Modular Field Hospital

Scopul proiectului a fost identificarea modului în care se
poate realiza îmbunătățirea capacității de răspuns medical a
Mecanismului Unional de Protecție Civilă, prin respectarea
unor standarde înalte de calitate, de operaționalizare rapidă
și de sustenabilitate a capacității de operaționalizare rapidă
a unei resurse medicale comune la nivel European, care să
permită asigurarea asistenței medicale cel puțin la nivelul
unor standarde elaborate de Grupul de Lucru pentru Echipele Medicale de Intervenție.
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Rezultatele obținute ca urmare a implementării proiectului sunt:
-Crearea unei structuri Europene de asistență medicală, imediat operaționalizabile și cu capacitate de auto-susținere, care
să îndeplinească cerințele unei capabilități de nivel 3 în conformitate cu Clasificarea și Standardul Minim al Echipelor
Medicale de Urgență în cazul Dezastrelor
al Organizației Mondiale a Sănătății
-Formarea personalului la un nivel înalt
de pregătire și calificare
Aderarea la toate standardele de
calitate relevante pentru asistența medicală
Testarea și validarea conceptului
de cooperare multinațională
Definirea cadrului de referință și
a procedurilor operaționale pentru partenerii din cadrul proiectului
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Proiecte europene în derulare

Proiectul LETS CROWD
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.

Departamentul pentru Situații de Urgență participă în cadrul HORIZON 2020, la
proiectul LETSCROWD - Law Enforcement agencies human factor methods and
Toolkit for the Security and protection of
Crowds in mass gatherings.
Prin acest proiect se dorește dezvoltarea
unei metodologii de evaluare a riscului în
cazul marilor aglomerări de persoane,
centrat pe factorul uman astfel încât să fie
dezvoltate politici eficiente și soluții adecvate.
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Proiectul NO – FEAR
NO – FEAR - este un proiect derulat pe o perioadă
de 5 ani, în cadrul Programului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare Horizon 2020, al cărui coordonator este Universitatea din Piemonte, Italia.
Proiectul își propune să reunească practicieni, factori de decizie, reprezentanți ai instituțiilor de formare / învățământ și furnizori de servicii / aparatură medicală, care să colaboreze, pentru a construi o
viziune comună asupra nevoilor, lacunelor, priorităților și inovațiilor, utilizând o rețea de specialiști
implicați în toate sectoarele în referință.
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Proiectul se desfășoară la nivel național pe o durată de
30 luni, în perioada 16.08.2017 –15.02.2020
Obiective specifice
1. Creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului
de funcţionare a instituțiilor administrației publice
(CAF) și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) în Ministerul Afacerilor Interne
(Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul
General de Aviație, Direcția Medicală, Corpul de Control al Ministrului și Centrul de Psihosociologie), pe
domeniul situațiilor de urgență.
2. Creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile
din domeniul situațiilor de urgență prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001:2015 în MAI (DSU,
IGSU, IGAV, DM și CPS).
3. Creșterea capacității personalului de a implementa
sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a unui
număr de 432 persoane din cadrul MAI.

Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgențăcod SIPOCA 52
Valoarea totală a proiectului este 14.577.845,74 lei, din care:
- 12.243.037,97 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE
- 2.334.807,77 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.
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Proiecte europene în evaluare

Proiectul UEFA 2020
Consolidarea capacităţii autorităţilor administraţiei pubice centrale de a optimiza procese de gestionare a organizării și desfășurării în România a evenimentelor sportive majore - Cod SIPOCA
127961.

Obiective
(1) Consolidarea capacității autorităților administrației publice
centrale prin dezvoltarea de instrumente de coordonare, eficientizare și creștere a calității serviciului de ordine și siguranță
publică, precum și a gestionării intervențiilor în situațiile de
urgență și prim-ajutor calificat în organizarea și desfășurarea
evenimentelor sportive majore în România.
(2) Crearea premiselor pentru asigurarea pregătirii continue a
actorilor cheie implicați în gestionarea evenimentelor sportive
majore în România.
(3) Creșterea calității și accesului la serviciile publice, prin definirea, dezvoltarea și implementarea unui sistem unitar de gestionare integrată a problematicii de referință la nivelul MAI,
MTS – Comisia Națională de Acțiune Împotriva Violenței în
Sport, precum și la nivelul actorilor cheie implicați în organizarea și gestionarea evenimentelor sportive majore.
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Cooperare interinstituțională
În cei cinci ani de activitate, Departamentului pentru Situații de
Urgență a menținut permanent cooperarea cu instituțiile centrale
pentru atingerea obiectivelor propuse.
Misiuni aeromedicale, cele de stingere ale incendiilor din Grecia,
desfășurate cu sprijinul aeronavelor Forțelor Aeriene Române
din cadrul Ministerul Apărării Naționale; sistemul RO ALERT,
informatizarea sistemului de urgență, ambele proiecte fiind desfășurate prin intermediul Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Acestea reprezintă o mică parte din ceea ce presupune conceptul
de colaborare interinstituțională.
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Prezentare IGSU
În anul 2018 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi
unitățile subordonate şi-au desfăşurat activitatea în baza cadrului
normativ incident, efortul instituțional fiind direcționat 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
2018-2020.
Documentele programatice avute în vedere au fost următoarele:
1.Planul de acțiuni privind implementarea Programului de Guvernare 2018-2020 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
2.Strategia de dezvoltare și consolidare a IGSU 2016-2025 aprobată
prin H.G. nr. 951/2016.
3.Planul de acțiuni pentru implementare Strategiei de dezvoltare și
consolidare a IGSU 2016-2025, aprobat prin OMAI 70/2017.
4.Planul Strategic Instituțional al MAI pentru perioada 2018-2021.
5.Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020 aprobată prin H.G. nr. 583/2016.
6.Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei Naționale Anticorupție, aprobat prin OMAI 72/2017.
7.Planul național comun de acțiune MAI, MDRAP și MEN pentru
creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic
și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar nr. 94859/66774/560/MCA
din 2016.
În acest context, un rezultat pozitiv notabil în activitatea instituției îl constituie menținerea şi dezvoltarea capacității de răspuns în
situații de urgență, prin diversificarea, înnoirea şi adaptarea resurselor la nevoile operaționale, reieşite din evoluția situației operative
la nivel național.
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Obiective IGSU
Pentru perioada analizată, potrivit evoluției instituționale
prezumate, inspectoratul general a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective:
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 Capacității Europene de Răspuns la Urgență (EERC) – voluntary pool şi perfecționarea mecanismului național de management integrat
privind asistența internațională.
6.Continuarea demersurilor privind pregătirea Preşedinției
României a Consiliului U.E. în anul 2019 în cooperare cu
Comisia Europeană şi Statele Membre din Troica Preşedinției (Finlanda şi Croația).
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Apelurile de urgență
În plan operativ, unităților subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență le-au fost
atribuite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență - 112, 1.100.627 apeluri de urgență,
cu o medie de 3.092 apeluri/zi, ceea ce reprezintă
peste 16% din totalul apelurilor reale transferate
agențiilor specializate de intervenție (5.748.787).

Situațiile de urgență
Forțele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în anul 2018 la peste 436.001 de situații de urgență, cu o creștere față de anul anterior, 2017,
prefigurându-se peste 421.015 de intervenții în situații
de urgență.
Exprimând aceste date pe categorii, stipulăm 28.468 situații de urgență în rândul incendiilor, 359.305 privind
asistența medicală de urgență și prim ajutor calificat,
20.016 protecția comunităților, 12.846 asistență persoane dar și alte 15.366 situații de urgență
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Intervențiile structurilor IGSU
Cele mai multe intervenții realizate de structurile
IGSU au fost cele de asistență medicală și prim ajutor calificat (359.305), realizate de Structura SMURD
în colaborare cu Unitățile de Primiri Urgențe, urmate de incendii (28.468), protecția comunităților
(20.016), asistență persoane (12.846) dar și alte situații de urgență (15.366), totalizând în final un număr
de 436.001 de situații de urgență, în medie 1.172 pe zi.
Totodată numărul persoanelor salvate în urma intervențiilor structurilor IGSU se ridică la 7.519 dintre
care 5.960 adulți și 1.559 copii. Animalele aflate in
dificultate au dispus de asemenea de ajutorul structurilor IGSU, totalizând un număr de 21.181 de necuvântătoare salvate.
În plan operațional, structurile IGSU, prin intervenție
în situații de urgență, au salvat bunuri într-un număr
de peste 5,36 de miliarde.

111

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Timpul mediu de răspuns
Timpul mediu de răspuns la nivel național în
cazul incendiilor pentru anul 2018 a ajuns la
valoarea de 13 minute față de 14 minute în
anul 2017 și timpul mediu de intervenție la o
oră și 21 minute, cu 3 minute mai mult față de
cel din 2017.
Timpul mediu de intervenție al echipajelor
pentru stins incendii a crescut față de anul
precedent, ca urmare a incendiilor de lungă
durată.
Cele mai multe incendii s-au produs în regiunea București-Ilfov (2.401) și județele Timiș
(1.258), Prahova (1149), Dolj (1057), Teleorman (1063), Bacău (858), Cluj (853) și Suceava
(743), iar cele mai puține evenimente s-au înregistrat în județul Covasna (174).
Intervenția operativă la nivel național este asigurată cu 197 de subunități specializate, astfel: 6 grupuri de intervenție, 126 detașamente, 37 secții, 23 stații și 5 pichete, iar pentru
reducerea timpului de răspuns şi încadrarea
în criteriile operaționale stabilite prin OMAI
nr.360/2004, funcționează 86 de gărzi de intervenție independente și 81 de puncte de lucru,
dintre care 8 puncte de lucru au fost înființate
în anul 2018.
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Activitatea SMURD
Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare a intervenit la
359.305 cazuri, în medie, la 985 cazuri/zi, acordând prim-ajutor şi
asistenţă medicală de urgenţă de care au beneficiat 335.221 adulţi şi
32.152 copii, pentru următoarele afecţiuni:
1) afecțiuni medicale generale – 47,8%,
2) traumatisme – 25,1%,
3) prim-ajutor la accidente rutiere – 4,5%,
4) intoxicaţii – 4,9%,
5) boli cardiace – 6,0%,
6) probleme neurologice-psihiatrice – 5,6%,
7) alte afecţiuni – 6,1%.

Intervenții SMURD
În ceea ce privește tipul acțiunilor SMURD,
96,7% din total îl reprezintă acordarea primului ajutor calificat și asistență medicală de
urgență, 2% asistență persoane și 1% descarcerare în cazul accidentelor de circulație.
Faţă de anul 2017 au crescut cu 3,6% numărul cazurilor de urgenţă la care au participat
echipajele SMURD, iar numărul persoanelor
asistate a crescut cu 4,0%.
Situația intervențiilor SMURD pe categorii
este următoarea : accidente rutiere – 4,5%,
afecțiuni medicale generale – 47,8%, boli cardiace – 6%, traumatisme – 25,1%, afecțiuni
neurologice- psihiatrice – 5,6%, intoxicații –
4,9%, alte afecțiuni – 6,1%.
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Repartiția intervențiilor SMURD pe județe
După o simplă analiză a hărții privind repartiția intervențiilor SMURD pe județe, în anul 2018, ilustrată mai jos, se pot
observa așezările teritoriale cu cele mai multe intervenții întâmpinate de SMURD dar și zone cu un număr scăzut de intervenții. Acest fapt atrage după sine și explicații ce constau în mare parte prin numărul insuficient al echipajelor, urgențele
fiind preluate de serviciile de ambulanță. Totodată, la nivelul dispeceratelor, echipajele SMURD sunt trimise ca rezervă,
ca suport, la echipajele serviciilor de ambulanță, chiar în contextul în care SMURD este în imediata apropiere a locului ce
necesită intervenție specializată.
Cele mai multe intervenții SMURD, așa cum o prezintă și harta, au fost efectuate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov în colaborare permanentă cu medicii și asistenții UPU SMURD Floreasca, UPU Universitar, UPU
Spitalul Bagdasar.
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Repartiția incendiilor pe județe
Cele mai multe incendii s-au produs în regiunea București-Ilfov – 2.408
urmată fiind de județele Timiș – 1.258, Prahova - 1.149, Teleorman –
1.063, Dolj – 1.057 și Dâmbovița – 1.018. Cele mai puține evenimente
s-au produs în județele Covasna – 174 și Bistrița-Năsăud – 254.
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Intervenția la incendii
Dintr-un total de 28.468 de incendii, la nivelul anului
2018, putem observa o medie zilnică de 79 de evenimente. Acest fapt contribuie la evidențierea faptului că numărul de incendii la nivel național a scăzut față de anul
2017, când dintr-un total de 33.351 de incendii, 92 de
evenimente, ca medie, erau întâmpinate zilnic de forțele
competente.
Astfel evidențiem cel mai mare număr de intervenții înregistrat la vegetații uscate – 11.387, urmate fiind apoi de
intervenții la nivelul locuințelor – 7.117, anexelor gospodărești – 2.562 dar și în alte domenii – 7.402.

Cauza producerii incendiilor
Evenimentele care au provocat incendiile și care au beneficiat de implicarea forțelor competente sunt exprimate în ponderi repartizate astfel: echipamente electrice
defecte sau improvizate – 30%, coșuri de fum defecte sau
necurate – 16%, foc deschis – 15%, acțiuni intenționate
– 8%, fumat fără respectarea normelor – 9%, alte împrejurări- 22%.

Victime ale incendiilor
În urma incendiilor 292 de persoane au decedat, un număr constituit din 280 adulți și 12 copii, iar în rândul
persoanelor rănite, evidențiem un număr de 663 de cazuri din care 617 adulți și 46 de copii.
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Pregătirea și formarea paramedicală
Operaționalizarea a 3 echipaje de prim-ajutor calificat (1
echipaj ISUJ Brăila, 1 echipaj ISUJ Buzău și 1 echipaj ISUJ
Sălaj), respectiv operaționalizarea a 4 echipaje moto de
prim-ajutor (2 echipaje la ISUJ Iași și 2 echipaje la ISUJ
Timiș);
Operaționalizarea a 2 echipaje de terapie intensivă mobilă
în cadrul ISU București-Ilfov;
1 “Curs de formare formatori în descarcerare și asistență
medicală de urgență”, la care a participat un număr de 15
persoane din cadrul unităților subordonate IGSU;
57 “Cursuri de prim-ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare ”, la care a participat un număr de 876
persoane (745 din cadrul unităților subordonate IGSU și
131 din cadrul altor instituții);
2 “Cursuri de prim-ajutor de bază”, la care a participat un
număr de 19 persoane din cadrul unităților subordonate
IGSU;
24 “Cursuri de consolidare a cunoștințelor și dobândire
de noi competențe”, la care a participat un număr de 259
persoane din cadrul unităților subordonate IGSU;
48 “Stagii de pregătire a personalului paramedical”, la care
a participat un număr de 940 persoane din cadrul unităților subordonate IGSU;
Asigurarea pregătirii la “Cursul de siguranță și perfecționare în conducerea motocicletei”, organizat de Academia
“Titi Aur”, a unui număr de 11 paramedici (4 din cadrul
ISUJ Iași, 4 din cadrul ISUJ Timiș și 3 din cadrul ISUJ
Constanța).
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Acțiuni de răspuns relevante
Incendiul la 6 imobile din strada Intrare Făurești, Incendiul la Școala Gimnazială nr.124, strada Mărgeanului nr.25A, sector 5 București, din data de 28.05.2018
sector 2 București, din data de 12.05.2018
Intervenția a avut un grad mare de dificultate din cauza
extinderii la imobilele învecinate, ca urmare a cantității
foarte mari de materiale combustibile din care erau construite acoperișurile imobilelor și nu în ultimul rând de
aglomerarea de imobile aflate la o distanță foarte mică
una de alta, fapt ce a favorizat dezvoltarea rapidă a incendiului, arderea manifestandu-se violent cu flacără deschisă și degajări masive de fum si gaze toxice. Timpul de
răspuns al primului echipaj ajuns la locul intervenției a
fost de doar 6 minute, pe o distanță de aproximativ 6 km.
Intervenția a fost executată cu 11 autospeciale de diferite
tipuri.
Ca urmare a incendiului au ars: acoperișul din tablă și
asteriala pe o suprafața de aproximativ 240 mp, aparatură
electrică, electrocasnice, obiecte de mobilier și alte materiale care nu au putut fi identificate din cauza deteriorării
lor.
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Evenimentul s-a produs la Școala Gimnazială nr.124, de pe strada Mărgeanului nr.25A, sector 5 București, în jurul orei 03.15.
Incendiul s-a propagat cu o viteză mare și a cuprins aproape întreaga suprafață a acoperișului clădirii și a încăperilor acesteia,
cu degajări mari de fum și gaze toxice.
Datorită timpului de răspuns (8 minute) al primelor echipaje
de intervenție ajunse la locul intervenției, și ulterior al forțelor chemate în sprijin s-a reușit limitarea propagării flacărilor la
clădirile învecinate, aflate în afara perimetrului școlii.
La sosirea la locul intervenției incendiul se manifesta cu flacără
deschisă, cu degajări masive de fum și gaze toxice la acoperișul
clădirii și la încăperile acesteia pe o suprafață de aproximativ
500 mp. A fost necesară intervenția cu 42 autospeciale de diferite tipuri.
Durata intervenției a fost de aproximativ 7 ore, având următoarele consecințe: a ars acoperișul clădirii pe o suprafață de
aproximativ 900 mp și încăperile acesteia, aparatură electrică,
aparatură IT și diferite obiecte de mobilier.
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Incendiu la fondul forestier de pe raza localității
Borșa, județul Maramureș, din data de 06.05.2018

Salvarea a trei persoane rămase blocate într-o
fântână, com. Traian Vuia, jud. Timiș

Evenimentul s-a produs în data de 06.05.2018, la orele 12:26
pe versantul Sud-Estic al Vârfului Piciorul Caprei din Munții Maramureșului. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață
de aproximativ 70 ha. Suprafața în cauză este caracterizată
în cea mai mare parte de zone împădurite de molid, brad
și larice, la nivelul solului existând numeroase resturi lemnoase (doborâturi), cioturi și afiniș, goluri alpine, fâșii cu
zone reîmpădurite cu puieți de molid și larice în urmă cu
2,5 și respectiv 25 de ani.
Având în vedere configurația reliefului şi a zonei greu accesibile unde se manifestă incendiul, se solicită alocarea resursei aviatice (elicopter IGAv), în vederea efectuării unei
intervenții aeriene, venite în sprijinul forțelor terestre.
Intervenția a fost una dificilă și de amploare, fiind utilizate
la stingere sau transport materiale pentru stingere un număr de 30 de autospeciale de diferite tipuri, 1 elicopter, 22
autoturisme ale unor instituții cu funcții de sprijin, încadrate cu 14 ofițeri, 191 de subofițeri, 6 agenți, 4 cadre și 146
de persoane. Intervenția s-a întins pe o durată de aproximativ 3 zile.
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În data de 07.08.2018, ora 19:15, Detașamentul de Pompieri
Lugoj a fost anunțat că 3 persoane sunt inconștiente într-o
fântână din satul Jupâni, com. Traian Vuia. Suprafața apei
era la aprox. 15 m de gura fântânii, iar diametrul interior al
fântânii era de 65-70 cm, micșorându-se ușor de la nivelul
solului în jos, fiind astfel prea îngust pentru a intra un servant echipat cu aparat de respirat cu aer comprimat
Din acest motiv a fost nevoie de un aparat SADAC de la
Secția de Pompieri Buziaș pentru a proteja pompierii ce au
coborât după victime. Din fântână se degajau gaze de ardere și miros puternic de combustibil de la motopompa cu
care victimele încercau să scoată apa din fântână. După sosirea aparatului de tip SADAC a putut fi realizată extragerea
victimelor din fântână, toate trei fiind declarate decedate de
către medicul prezent la intervenție.
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Stingere incendiu la Palatul Episcopal Greco Catolic Oradea, jud. Bihor

Stingere incendiu la mansarda blocului de locuințe
din com. Chiajna, jud. Ilfov

În data de 25.08.2018, ora 21.49, Detașamentul 1 de Pompieri Oradea a fost anunțat că se observă fum și flăcări ieșind
din acoperișul clădirii Palatului Episcopal. La momentul
producerii incendiului clădirea se afla în conservare, nefiind înscrisă în circuitul turistic. Comandantul intervenției, prim adjunctul inspectorului șef, a dispus organizarea
dispozitivului de intervenție pe trei sectoare, folosind 12
ASAS, 2 ASpISI, 1 MBUZ și 1 TIM. De asemenea, a fost
organizat un sector de alimentare cu apă a autospecialelor
pentru a se asigura alimentarea continuă a dispozitivului
de intervenție. Prin comasarea masivă de forțe și mijloace
de intervenție, la ora 23:28 incendiul a fost localizat în limitele amplasamentului reușindu-se împiedicarea propagării
acestuia la clădirile învecinate. În vederea supravegherii locului incendiat, inspectorul șef a dispus menținerea la locul
intervenției a patru autospeciale care să monitorizeze locul
evenimentului.

În data de 23.11.2018, ora 12:02, a fost anunțat un incendiu
la mansarda unui bloc de locuințe de tip Parter+2E+M, cu o
suprafață construită de aproximativ 1000 mp. Planșeele erau
realizate din grinzi de lemn, fără placă de beton. Incendiul
s-a propagat cu rapiditate între apartamentele de la nivelul
mansardei, prin intermediul plafonului la nivelul întregului
acoperiș.
Intervenția a avut un grad ridicat de dificultate din cauza naturii, cantității și tipului materialelor combustibile existente
la nivelul mansardei blocului de locuințe, punând în pericol
personalul propriu cât și locatarii. Accesul autospecialelor în
apropierea blocului incendiat a fost îngreunat din cauza mașinilor parcate și a căii de acces foarte înguste pe latura de
nord-est a obiectivului. La intervenție au fost folosite aproximativ 60 de autospeciale din cadrul subunităților ISU BIF,
reușindu-se lichidarea incendiului în două ore și jumătate.
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Misiunea LITORAL 2018

În conformitate cu prevederile Planului integrat de acțiune „LITORAL
2018”, pentru eficientizarea acțiunilor de prevenire şi gestionare a situațiilor de urgență, în vederea creşterii gradului de siguranță a cetățenilor,
începând cu data de 15.06.2018 au fost înființate 21 puncte de lucru,
după cum urmează:
-9 puncte temporare de stingere încadrate fiecare cu o autospecială de
stingere a incendiilor: Mamaia, Costineşti, Techirgiol, Cogealac, Adamclisi, Vama Veche (doar in week-end), Ovidiu, Valea Dacilor (doar in
week-end) şi, respectiv Crucea;
-7 puncte temporare de prim ajutor calificat pe plajele din stațiunile:
Mamaia Nord/Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Vama Veche, Costineşti,
Techirgiol, Saturn;
-5 puncte temporare de salvare din mediu acvatic în: Mamaia (Lac Siutghiol), Portul turistic Tomis Constanța, Portul Belona Eforie Nord/
CPPN Agigea, Portul turistic Mangalia, Lac Techirghiol;
-6 puncte de lucru pe Autostrada A2 şi A4, după cum urmează: ISU
Bucureşti-Ilfov – Km 19, ISU Călăraşi - Km 65, Km 105 (Drajna), ISU
Ialomița - Km 142 (Feteşti), ISU Constanța - Km 193 (Valea Dacilor),
Stațiunea Vama Veche.
Din totalul de 3380 de intervenţiiîn punctele de prim ajutor, au fost asistate un număr de 3258 de persoane, din care la corturi un număr de
1117 persoane, iar un număr de 2141 de persoane de echipajele EPA
care deserveau punctele de prim ajutor.
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Pregătirea prin exerciții tactice
Exerciții naționale organizate de IGSU
ALUTUS 2018
ALUTUS 2018 este un exercițiu combinat privind managementul consecințelor unui accident chimic major cu
efecte în afara amplasamentului, produs la SC OLTCHIM
SA Râmnicu-Vâlcea.
Incidente chimice, contaminări cu substanțe periculoase,
accidente rutiere, victime multiple sau alte situații de urgență au fost gestionate de echipajele ISU în colaborare cu
celelalte instituții cu atribuții în domeniu.
Ficare exercițiu reprezintă o nouă lecție învățată, iar prin
simularea unor scenarii complexe care să crească nivelul
de efort al celor implicați se atinge performanța maximă în
cazul evenimentelor reale.
La finalul celor două zile de exercițiu, toți participanții șiau realizat propriile evaluări, care vor sta la baza perfecționării pregătirii din perioda următoare.
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THRACIA 2018
THRACIA 2018 este un exerciţiu de
tip EXCOM privind activitatea structurilor de conducere şi coordonare a
intervenţiei în situaţia producerii unor
situaţii de urgenţă cu caracter transfrontalier - testarea „Planului de intervenţie comună România-Bulgaria”
(RO-BG) și testarea echipamentelor
achiziționate prin proiectul D-EMERSYS.
Exercițiul a constat în organizarea şi
desfăşurarea intervenţiei comune cu
forţe şi mijloace aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă (IGSU) - România şi Directoratul General pentru Pompieri şi
Protecţie Civilă (DGPPC) - Bulgaria,
pentru limitarea efectelor unor situaţii
de urgenţă determinate de producerea
unor evenimente cu substanţe chimice
industriale şi radiologice la graniţa celor două state.
Scenariul evenimentului a fost unul
complex și a presupus rezolvarea a
două situații deosebite.

În primă fază, evenimentul a constat
în producerea unui incendiu la o navă
ancorată pe fluviul Dunărea. În încercarea de a executa manevre de evacuare a navei din port, au apărut scurgeri
de combustibil în Fluviul Dunărea.
Persoanele de la bordul navei au suferit atac de panică, unele dintre acestea
sărind în apa contaminată cu produse
petroliere. În acest sens, echipele de
intervenție au acționat pentru salvarea persoanelor din mediul acvatic
și acordarea primului ajutor calificat,
stingerea incendiului cu sistemul de
hidro-perforare, prelevarea de probe
din apă, decontaminarea victimelor
și a tehnicii de intervenție, precum și
pentru neutralizarea substanțelor petroliere deversate în Dunăre.
În cea de-a doua etapă, un angajat al
punctului de alimentare combustibil a
observat în apropiere prezența unor recipiente cu inscripția “pericol de radiații“. Având în vedere situația semnalată,
au fost luate măsuri de alertare a echipajului de intervenție CBRN pentru
prelevare probe și stabilirea nivelului
de radiație, inclusiv determinarea raionului contaminat.
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Exerciții naționale organizate de alte structuri, cu
participarea IGSU

OLEM 18
OLEM 18 este un exercițiu conducere și cu forțe în teren,
organizat de IGJR pe linia intervenției antiteroriste.
Scopul exerciţiului este de antrenare a componentelor Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului
pentru gestionarea în comun a provocărilor determinate de
intervenţia antiteroristă la obiective din competenţa Jandarmeriei Române, de perfecţionare şi testare a efectivelor de
jandarmi. Se urmăreşte evaluarea modului de desfăşurare a
tuturor activităţilor cuprinse în scenarii, din punct de vedere al organizării acestora, al etapelor parcurse de la luarea
deciziilor, elaborarea documentelor necesare şi coordonarea
forţelor din teren, până la modul de acţiune efectiv al forţelor de ordine participante, într-o situaţie cât mai aproape de
realitate
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SARPOL 2018

HISTRIA 18

SARPOL 2018 este un exercițiu comun de antrenament al
forțelor destinate căutării și salvării vieților omenești pe
mare și răspuns la poluare marină. Exercițiul a fost organizat sub coordonarea ANR cu implicarea structurilor din
cadrul MApN, MAI, MT și autorităților locale.
Pentru prima zi de exercițiu, scenariul presupune deversarea unei cantități mari de produs petrolier în mare, în
urma coliziunii între două nave, din care una este un tanc
petrolier.
De-a lungul zilei se va interveni atât pe mare, cât și la țărm,
respectiv în zona în care se estimează că va ajunge pata de
produs petrolier, pentru limitarea și înlăturarea efectelor
produse de poluarea marină.

HISTRIA 18 este un exercițiu de conducere din Programul
Național Integrat de Exerciții „HISTRIA 18”- faza a IV - a
APĂRAREA, organizat de Ministerul Apărării Naționale,
la sediul Centrului Național Militar de Comandă.
Exerciţiul, condus de Ministerul Apărării Naţionale, prin
Statul Major General, are ca scop antrenarea structurilor
de conducere şi execuţie la nivel naţional pentru planificarea şi executarea unei game diversificate de misiuni. HISTRIA 18 are la bază un scenariu fictiv, complex, adaptat
mediului de securitate actual, în conformitate cu legislaţia
naţională în domeniul apărării şi securităţii naţionale şi în
corelaţie cu prevederile Cartei ONU şi articolelor 3, 4 şi 5
ale Tratatului Atlanticului de Nord.
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CONCORDIA
CONCORDIA este un exercițiu de tip combinat, de comandament și cu trupe în teren (tip CPX/LIVEX), organizat de Ministerul Apărării Naționale.
S-a urmărit creşterea capacităţii de acţiune a structurilor
enunțate și îmbunătățirea procedurilor de cooperare pe
timpul îndeplinirii misiunilor de urgenţe civile, de ordine publică, pentru protecția demnitarilor, de apărare
cibernetică, precum și de apărare naţională, în condiţii
dificile de teren şi stare a vremii.
Exercițiile de antrenament din teren, desfășurate de unități și subunități de vânători de munte, ISR, FOS, CIMIC,
PSYOPS, ale MAI şi SPP, au demonstrat gradul de înalt
profesionalism al structurilor implicate și nivelul de pregătire al acestora la standarde NATO, fiind pregătite să
răspundă oricând, în orice condiții și în orice situație de
criză.
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Exerciții organizate în cadrul Mecanismului de protecție
civilă a Uniunii Europene/ internaționale cu participarea
IGSU
EU ModEX
PieMODEX 2018
EU ModEX este un exercițiu pentru module de protecție civilă și echipe de suport şi asistență tehnică,
desfăşurat în Tinglev, Danemarca, organizat de un
consorțiu internațional finanțat de către Comisia
Europeană.
Scopul exerciţiului este de a verifica modul de reacţie
şi acordare a asistenţei prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene.

ModTTX 3
ModTTX 3 este un exercițiu de tip „table top” cu
personalul din conducerea modulelor de protecție
civilă pentru intervenția la inundații a fost organizat
de un consorțiu format din Germania, Belgia, Slovenia, Croația și Slovenia și s-a desfăşurat în Slovenia,
în perioada 17-21.02.2018. EU-NOM - exercițiu cu
forțe în teren pentru module de protecție civilă organizat de Centrul de Management al Crizelor din
Finlanda, Agenția pentru Managementul Situațiilor
de Urgență din Danemarca și Agenția de Urgență
Civilă din Suedia. Acesta a fost desfășurat în cadrul
proiectului modulelor nordice ale Uniunii Europene, în perioada 05-08.03.2018, în localitatea Kuopio,
Finlanda.
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Pie MODEX 2018 este un exercițiu cu forțe în teren pentru
module de protecție civilă desfăşurat în localitatea Alessandria, Italia, organizat de Comisia Europeană prin Centrul
Național pentru Managementul Dezastrelor CN-APELL.

EU AL SEIMEEX 2018
Exercițiu european de mare amploare desfășurat în Algeria,
în perioada 14-19 aprilie 2019, finanțat de Comisia Europeană. Din partea IGSU a participat un reprezentant în calitate
de observator;

STAE 18
Exercițiu de transmitere a mesajelor de înștiințare în caz de
situații de protecție civilă, organizat de către NATO.

ADRIATIC 2018
Exercițiu cu forțe în teren pentru module de protecție civilă
pentru gestionarea inundațiilor desfăşurat în localitatea Split,
Croația, organizat de un consorțiu format din Croația, Slovenia și Muntenegru.
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CARPATHIANS BLUESHIELD 2018

ATLAS COMMON CHALLENGE – ACC II 2018

Exercițiu de conducere și cu forțe în teren, organizat de
IGJR pentru antrenarea participanților ce pot fi dislocați
în misiuni internaționale sub egida UE cu accent pe componenta de Monitorizare, Mentorat, Consiliere și Antrenament a misiunii în domeniul controlului mulțimilor
pașnice și violente.

Exercițiu comun cu unitățile speciale de intervenție din
Grecia, Cipru, România și Bulgaria, organizat de Grupul
ATLAS (Special Intervention Units - SIU), s-a desfășurat
pe teritoriul statelor Grecia, Bulgaria și România.

EU-CHEM-REACT (FsX)

EU-NOM

Exercițiu organizat de un consorțiu internațional format
din Polonia, Ucraina, Lituania și Cehia și cofinanțat de
Comisia Europeană, s-a desfășurat în Lviv, Ucraina, în perioada 25 – 28.09.2018.

Exercițiu fără forțe în teren, de tip „table top” în condiții
de vreme rece. Această activitate a fost organizată în cadrul
proiectului EU-NOM, în Kuopio, Finlanda, de către un
consorțiu format din Centrul de Management al Crizelor
(Finlanda), Agenția daneză pentru Management Situații de
Urgență (DEMA) și Agenția Civilă suedeză de Contingență (MSB).

BALEX DELTA 2018
Exercițiu european de depoluare marină în Marea Baltică
„BALEX DELTA 2018” a fost organizat de un consorțiu
de proiect condus de Garda de Coastă Suedeză, având ca
parteneri de proiect Consiliul de Administrație Județean
Skåne, HELCOM, MSB (Agenția de Contingențe Civile
Suedeze), Serviciul de Căutare și Salvare Maritim Polonez
și SYKE (Institutul de mediu finlandez).

UNITY
Exercițiu consular UNITY organizat în realitate virtuală
(sistemul XVR), la Chișinău, în republica Moldova. Exercițiul a fost organizat în baza protocolului încheiat între
Ministerul Afacerilor Interne, prin DSU și Ministerul Afacerilor Externe prin DCons referitor la stabilirea cadrului și
modalităților de colaborare între părți în vederea acordării
sprijinului reciproc în gestionarea unor situații de urgență
majore/ dezastre/ calamități naturale.
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SRBIJA

Exercițiul Regional de Răspuns la Cutremur (TTX)

Exercițiu cu forțe în teren privind managementul consecințelor, organizat în cadrul NATO de EADRCC și Ministerul de Interne al Serbiei, scenariul acestuia fiind structurat pe situații de urgență provocate de un cutremur major
Exercițiul s-a desfășurat în perioada 8-11 octombrie 2018.

Exercițiul s-a desfășurat în perioada 05 - 07.12.2018, în Erevan, Armenia. Activitatea a fost organizată de Guvernul și
Ministerul Situațiilor de Urgență din Republica Armenia și
Secretariatul INSARAG, ca parte a programului de pregătire a răspunsului în caz de dezastru.

EU HEX-ML 18 (PACE)
S-a desfășurat în data de 19.11.2018, în Grecia și a implicat
atât activitatea UE cât și NATO în domeniul managementului crizelor la scară mare.

RIWATEREX 2018
Exercițiu desfășurat în Madrid, Spania și organizat de un
consorțiu format din Belgia, Franța, Italia, Portugalia și
România.

EU ModEX 2018
Exercițiu de testare a capabilităților medicale internaționale în cazul producerii unui seism generator de victime
multiple, organizat de un consorțiu internațional finanțat
de către Comisia Europeană. Acest exercițiu a fost conexat
cu exercițiul național SEISM 2018, fapt ce a permis testarea modului de cooperare dintre componentele SNMSU și
structurile medicale din afara teritoriului național.
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SEESIM 18 (South Eastern European Simulation)
Exercițiu de pregătire prin simulare asistată de calculator.
Acest exercițiu se desfășoară la fiecare doi ani, ediția din
anul 2018 fiind organizată și găzduită de Turcia, cu sprijinul nemijlocit al României, în calitate de co-organizator, în
perioada 26-29.11.2018, la sediul Centrului pentru jocuri
de război și experimentări doctrinare (CJRED) din cadrul
Universității Naționale de Apărare „Carol I” (UNAp).
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Acțiuni de informare preventivă
Forțele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-au implicat
intens în creionarea și mai ales în tragerea unui semnal de alarmă în rândul populației cu privire la iminentele catastrofe, în cazul nerespectării
unor atribuții generale de prevenție. Astfel, s-au întemeiat peste 53.513
instruiri, peste 1.804.001 materiale realizate și distribuite.
Importanța promovării acestor acțiuni de prevenție legate de apărarea
împotriva incendiilor, respectiv a altor situații de urgență, s-a manifestat
și cu ajutorul mass-media și anume: 4.941 de acțiuni TV, 7.459 acțiuni
radio, dar și 6.827 acțiuni în presa scrisă.
În cadrul parteneriatului ”Împreună pentru siguranță”, Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, E.ON România și Delgaz Grid au
lansat o nouă campanie naţională de informare a populaţiei care are ca
obiectiv reducerea numărului de victime generate de scăpările de gaze.
Printre materialele suport utilizate în cadrul acestei campanii se regăsește un spot video care a fost difuzat pe posturile de televiziune cu acoperire naţională începând cu data de 18.11.2018.
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Prevenirea situațiilor de urgență
În anul 2018, s-a pus un accent deosebit în consolidarea
planului activității de prevenire, pregătire și dezvoltare
profesională.
Astfel, forțele Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență s-au implicat în constituirea de controale tehnice de prevenire, peste 40.031 la număr, depistând deficiențe ce totalizează 147.704 problematici ce necesită înlăturarea acestora, reușind performanța ca 22.163 dintre
acestea să fie înlăturate pe loc.
Odată cu depistarea acestor probleme care puteau duce
în final la crearea unor adevărate situații de urgență, s-au
întreprins amenzi (13.038) în cuantum de 41.401.549 lei,
dar și avertismente care însumează un număr de 90.030.

Avize și autorizații
Tot în plan preventiv, un loc aparte îl constituie acordarea de avize și autorizații.
Astfel, în 2018, Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență au emis după cum urmează: avize de securitate
la incendiu – 6.400, avize de protecție civilă – 457, autorizații de securitate la incendiu – 3.122 dar și autorizații
de protecție civilă - 33.

Verificarea obiectivelor SEVESO
- controale efectuate – 321
- avertismente – 183
- amenzi contravenționale – 5 în cuantum de 87.000

lei

134

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Intervenția operativă la nivel național este asigurată cu 197 de subunități specializate, astfel: 6 grupuri de intervenție, 126 detașamente, 37
secții, 23 stații și 5 pichete, iar pentru reducerea timpului de răspuns şi
încadrarea în criteriile operaționale stabilite prin OMAI nr.360/2004,
funcționează 86 de gărzi de intervenție independente și 81 de puncte de
lucru, dintre care 8 puncte de lucru au fost înființate în anul 2018.
În anul 2018, conducerea intervențiilor a fost asigurată potrivit nivelurilor de competență stabilite prin OMAI nr.1134/2006, după cum urmează:
- 26 intervenți în urgența a IV-a prin constituirea unor grupări de sprijin dislocate la ordinul inspectorului general;
- 179 intervenții conduse de inspectorii șefi, în situația implicării a două
sau mai multe unități (urgența a III-a);
- 1.344 intervenții conduse de inspectorii șefi/comandanții grupurilor
de intervenție (urgența a II-a);
- 74.694 - intervenții conduse de șefii gărzilor de intervenție/comandanții de subunități (urgența I).
Menționăm faptul că 359.305 intervenții pentru acordarea primului
ajutor calificat au fost conduse de comandanții de echipaj și sunt încadrate în urgența I.
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Acțiuni pentru protecția comunităților
Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, stabilesc principiile, criteriile de performanță,
cerințele și condițiile tehnice privind siguranța la foc
pentru construcții, instalații și alte amenajări, agenții
care pot interveni în caz de incendiu și pentru înlăturarea efectelor acestuia, precum și normele, regulile,
recomandările și măsurile generale ce trebuie avute în
vedere în scopul apărării împotriva incendiilor.
În anul 2018 s-au întreprins astfel de măsuri PSI,
de evacuare a apei, degajări arbori, țurțuri și elemente
de construcție într-un număr de 17.850. De asemenea
evidențiem acțiuni îndreptate spre protecția mediului
– 708 dar și de salvare a animalelor – 1.368.

Situația serviciilor pentru situații de urgență
voluntare
În anul 2018, dintr-un total de intervenții în număr de
24.479, 5.672 au fost derulate fără sprijin iar 18.807 în
cooperare cu servicii profesioniste.
Grupându-le, în cazul incendiilor, 1.483 intervenții
(singure), 6.382 în cooperare cu servicii profesioniste, în rândul acțiunilor pentru protecția comunităților
stipulăm un număr de 3.879 de intervenții singure și
11.731 în cooperare cu servicii profesioniste. Pentru
alte situații de urgență remarcăm 314 intervenții singure si 694 de intervenții în cooperare cu servicii profesioniste.
136

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Resursele umane
Anul 2018, statele organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate aveau prevăzute un necesar de personal de 29.616,
dintre care, 26.719 fiind încadrați după cum urmează
: ofițeri – 2.257, maiștri militari – 320, subofițeri –
23.748, funcționari publici – 20, personal contractual
– 350, soldați și gradați voluntari – 24.

Pierderile de personal se ridică la un număr de 374 de
persoane dintre care 58 ofițeri, 6 maiștri militari, 280
subofițeri, 2 funcționari publici și 28 personal contractual.
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Formarea personalului
În cursul anului 2018, au finalizat şcolarizarea în instituţii de formare iniţială ale MAI sau pregătiţi pentru
nevoile MAI şi au fost repartizaţi la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate 45 ofițeri, 512 subofițeri și 69 maiștri militari, (în
total 626 din instituții militare de învățământ) 128 au
fost încadrați din sursă externă, din care 54 ofiţeri, 70
subofiţeri şi 4 personal contractual iar 16 (12 ofițeri, 1
maistru militar și 3 subofițeri) veniți de la alte arme.
Faţă de începutul anului 2018, numărul personalului
în evidenţă a crescut, înregistrându-se o balanţă pozitivă de 301persoane. În anul 2018 au fost 374 pierderi
de personal (58 ofițeri, 6 maiștri militari, 280 subofițeri, 2 funcționari publici și 28 personal contractual),
majoritatea pierderilor de personal s-au înregistrat la
categoria de personal subofiţer, iar 95 plecați la alte
arme (27 ofițeri, 1 maistru militar și 67 subofițeri).
Vârsta medie a personalului – 38,65 ani: la generali –
51 ani, la ofiţeri – 38,13 ani, maiştri militari – 32,98
ani, subofiţeri – 38,58 ani, funcţionari publici – 56,60
ani, personal contractual – 50,58 ani, soldaţi şi gradaţi
profesionişti – 43,42 ani.
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Pregătire personal operativ
Pregătirea personalului operativ se efectuează în cele 193
baze de pregătire/poligoane/puncte de antrenament (96
puncte de antrenament omologate /81 neomologate, 10 poligoane omologate/6 neomologate) care îndeplinesc condiţiile minimale de asigurare cu mijloace şi materiale specifice.
În centrele de antrenament și pregătire de specialitate (Dolj,
Hunedoara, Iași, Bihor, Suceava) din subordinea IGSU, precum și la Poligonul de Pregătire Făgăraș, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru
Managementul Situațiilor de Urgență, și la CASI Constanța
s-au planificat, organizat și desfășurat mai multe module de
pregătire.
În urma Planului de cooperare al M.A.I din România și Republica Moldova pentru anul 2018, Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență a pregătit prin Centrele de antrenament și pregătire de specialitate un număr de 12 cadre
militare (Modul II, Modul III, Modulul IV și Modulul V).
Totodată în Centrele de antrenament și pregătire de specialitate s-au desfășurat cursuri ce vizează pregătirea militarilor
aparținând M.Ap.N. S-au planificat și desfășurat două module cu durata de 2 săptămâni (Modul I – M I, M II și M III),
respectiv o săptămână (Modul II – M IV, M V). Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a pregătit prin Centrele de antrenament și pregătire de specialitate un număr de
34 de militari (la fiecare modul aceleași persoane).
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Pregătire scafandri

Pregătire alpiniști

Cei 97 de scafandrii brevetați din cadrul unităților
subordonate IGSU, au parcurs cel puțin de două ori
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. Toate cele 21 cadre militare au absolvit cursul.
În perioada 21-26.10.2018, s-a desfășurat un antrenament de specialitate a scafandrilor de intervenție în
localitatea Cinciș din județul Hunedoara. La această
activitate au participat scafandri din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență ale județelor Arad,
Timiș, Bihor, Cluj, Dolj, Constanța și Hunedoara. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost
reprezentat de locotenent Burada Denis-Mihai.

În perioada 01.01 – 30.09.2018, au fost organizate 5 serii pentru menținerea/promovarea în
clasă a alpiniștilor încadrați în structurile operative ale IGSU, la care au participat 108 de subofițeri dintre care 2 au fost promovați de la clasa
III la clasa II, 5 au fost promovați de la clasa II la
clasa I și 101 menținuți pe clasa III.
În ceea ce privește parcurgerea cursului de inițiere, acesta s-a desfășurat pe parcursul a 6 serii
de către 146 cadre militare.
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Proiectul de voluntariat „Salvatori din Pasiune”
În conformitate cu prevederile O.I.G. nr.211/IG din
06.05.2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activității de voluntariat în cadrul
Inspectoratelor pentru Situații de Urgență/Bucureşti – Ilfov, la nivelul IGSU a continuat proiectul de voluntariat în
inspectoratele pentru situații de urgență, denumit „Salvator
din pasiune”, iar în anul 2018, au fost încheiate 1211 de contracte de voluntariat, la nivel național.
Voluntarii au parcurs cursul introductiv şi cursul de prim-ajutor de bază și au participat la 20456 de intervenții și 1861
acțiuni preventive.
În perioada 01 – 05 octombrie 2018, în localitatea Cumpăna, județul Constanța s-a organizat evenimentul „BIG
BUILD 2018: Eveniment de construire accelerată și voluntariat – 8 case în 5 zile”. La invitația organizației Habitat for
Humanity România, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a participat cu un număr de 68 de voluntari,
împărțiți în 2 echipe.
Proiectul urmăreşte susținerea activităților de voluntariat,
ca expresie a implicării, solidarității şi responsabilității civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență,
dar şi pentru prevenirea lor. Ca urmare a feed-back-ului
pozitiv transmis de participanții la această activitate, în prezent există solicitări de înscriere în proiect şi din partea altor persoane.
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Activități internaționale desfășurate
Comparativ cu anul 2017 s-a înregistrat o creștere cu 74,25
% în ceea ce privește numărul cadrelor participante și o
creștere cu 51,7 % în ceea ce privește numărul de activități
de relații internaționale desfășurate de personalul IGSU.
De-a lungul anului 2018, activitățile legate de negocierea
modificărilor propuse textului Deciziei nr.1313, a implicat
activ personalul din cadrul SAEARI, prin prisma preluării PRES RO, prin participarea la reuniunile organizate cu
ocazia trialogurilor politice (3 reuniuni) dintre Parlamentul European, Comisia Europeană și PRES AT, a ședințelor
COREPER (5 reuniuni) și a consilierilor JAI (9 reuniuni),
precum și a reuniunilor de nivel tehnic (11 reuniuni), alături de colegi ai Reprezentanței Permanente a României de
la Bruxelles. Eforturile echipei au făcut posibilă accelerarea negocierilor dosarului, urmând ca finalizarea acestuia
să se realizeze pe perioada Președinției României a Consiliului UE.
Pentru buna desfășurare a activităților de relații internaționale, în anul 2018 au fost alocate resurse financiare în
cuantum de 731.000 RON, cheltuielile realizate fiind de
719.452 RON, reprezentând 98,42% din sumele alocate.
Personalul Serviciului Afaceri Europene, Asistență și Relații Internaționale a desfășurat în anul 2018 misiuni externe
și interne pe durata a 187 zile, la care se adaugă 81 de zile
de participare la cursurile pregătitoare Președinției Consiliului UE.
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RO-RISK

Proiecte desfășurate cu fonduri europene
Proiecte finalizate în 2018

În anul 2018, au continuat activitățile de implementare a proiectului ,,Evaluarea riscurilor de dezastre
la nivel naţional (RO –RISK), proiect în valoare de
28.612.012,60 lei, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, și demarat în anul 2016. Activitățile derulate în anul 2018
corespund ultimei etape a procesului de evaluare a
riscurilor la nivel național și anume Analiza capabilităților de management a riscului.

D’EMERSYS
”D-EMERSYS - Rapid intervention force to chemical, biological, radiological and nuclear emergencies
on the Danube river”
În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania - Bulgaria, IGSU a implementat
proiectul ”D-EMERSYS - Rapid intervention force to chemical, biological, radiological and nuclear
emergencies on the Danube river”, în valoare de
5.954.370,34 euro.

ROFAMI 2017 SF04
Proiect „ROFAMI 2017SF04 Consolidarea capacității de recepție în cazul unui aflux de migranți” - Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacității de recepție a României în situația unui aflux
de migranți și s-a desfășurat în perioada 30.08.201730.08.2018, având un buget de 4.966.524 lei
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Proiecte în implementare
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Proiectul „MULTIRISC MODUL I”, finanțat în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare - valoarea totală eligibilă a proiectului este de 157 milioane lei (35 mil euro)
Proiect „Concept modern integrat pentru managementul situaților
de urgență - VIZIUNE 2020 - I” are ca obiectiv general optimizarea
resurselor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru
consolidarea rezilienței la dezastre
Valoarea totală a proiectului este de 215.872.852,01 lei
Programul Operaţional Capacitate Administrativă -Management
performant şi unitar la nivelul MAI pentru serviciile de urgenţă SIPOCA 52 - Valoarea totală a proiectului este de 14.577.845,74 lei
Programul de Cooperare Transfrontalieră Interrg V-A România-Bulgaria.
Proiectul „STREAM – Streamlining the joint response actions to
emergency situations”- Proiectul se desfășoară în perioada 16.05.2018
- 15.05.2021 și dispune de un buget total de 1.008.946,32 Euro
Proiectul “JVSL - Joint Volunteering for a Safer Life” vizează îmbunătățirea pregătirii personalului din cadrul serviciilor de urgență voluntare - Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni (12.09.2018
-11.09.2021) și va dispune de un buget 995 323.08 euro
Proiectul „Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor Foișorul de Foc din București, Sector 2” - valoarea totală a
proiectului este de 21.313.845,70 lei
Programul ERASMUS+ 2014-2020- Proiectul „Digital Support for
VolunteerFirefighters” - Proiectul este conceput să se deruleze pe o
perioadă de 24 de luni, bugetul total fiind de 172.594,00 Euro
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Proiecte în pre-contractare
Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova - Proiectul SMURD-2
”CBC România - Republica Moldova o zonă mai sigură, prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgență pentru Resuscitare și Descarcerare (SMURD), prin creșterea nivelului de instruire și menținerea capacității personalului profesionist de a interveni în situații de urgență”, în valoare de 10.026.409,71
Euro
Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Proiectul BRIDGE, Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin
intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării
situațiilor de urgență”, în valoare de 7.416.592 Euro

Proiecte în evaluare
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 - Proiect cu titlu „Improved preparedness capacity for stronger disaster resilience - RESILIENCE”, IGSU va construi
un poligon de antrenament pentru acţiuni de căutare salvare şi unul pentru acțiuni
pirotehnice și va desfășura o serie de activități de pregătire subsumate obiectivului
proiectului, suma stabilită fiind de 5 milioane de euro

Proiecte în curs de realizare
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 “Multi risc – modul II” –valoare aproximativ 80.000.000 Euro
Concept modern integrat pentru managementul situaților de urgență - VIZIUNE
2020 - II” - Valoarea totală a proiectului este de 1.828.6750.000,00 Lei
Intervenție navală eficientă pentru ape mai sigure – MARINE VISION - valoare
aproximativă de 45.000.000 Euro
Intervenție aeriană eficientă – SAFE AIR VISION - cu o valoare de 170.000.000 Euro
Elicoptere ușoare de salvare montană (finalizat), elicoptere medii-grele MULTIROL
(licitație în curs), simulator de zbor pentru elicoptere AIRBUS 135 (licitație 2019).
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Echipamente cumpărate în cadrul proiectelor
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional - RORISK, Cod SIPOCA 30
Pentru operaționalizare s-a contractat o firmă externă care a dezvoltat o aplicaţie informatică care să aibă
funcţionalitatea de modelare matematică a evaluării capabilităţilor de management a riscurilor pe cele 3 niveluri, respectiv capabilităţi financiare, tehnice şi umane,
şi care să fie compatibilă cu Portalul GIS, precum și implementarea acesteia pentru evaluarea capabilităților de
management a riscurilor.
Programul de Cooperare Transfrontalieră Interrg V-A
România-Bulgaria
”D-EMERSYS - Rapid intervention force to chemical,
biological, radiologicaland nuclear emergencies on the
Danube river”
În cadrul proiectului, IGSU a achiziționat 3 ambarcațiuni CBRN pentru intervenție rapidă, distribuite către
ISU CT, ISU OT și ISU DJ. Totodată instituția noastră
a beneficiat de instruirea unui număr de 100 persoane
din cadrul echipajelor de intervenție CBRN, în centrul
de pregătire de la Montana/Republica Bulgaria.

Fondul pentru Azil Migrație și Integrare
Proiect „ROFAMI 2017SF04 Consolidarea capacității de
recepție în cazul unui aflux de migranți”
În cadrul proiectului au fost recepționate următoarele
echipamente:
Complet tabără mobile pentru personae sinistrate/evacuate în sistem containerizat +B.R.A- 3 buc
Programul Operaţional Infrastructură Mare
Proiectul „MULTIRISC MODUL I”, În primul semestru
al anului 2018 a fost recepționată o Tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat
+ B.R.A în valoare de 1.566.554,19 lei. Totodată, până la
sfârșitul proiectului vor mai fi recepționate 6 Automacarale cu braț ridicător și platformă pentru transport accesorii și materiale.
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Concept modern integrat pentru managementul situaților de urgență - VIZIUNE 2020 – I
Până la sfârșitul anului 2018 au fost achiziționate următoarele:
-Autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare descărcare cu cârlig – 60 buc.;
-Cobtainere suport logistic al intervenției tip IV - generator electric 450 KVA 37 buc.;
-Containere suport logistic al intervenției tip II MULTIRISC - 55 buc.;
-Autospecială pentru tratamente hiperbarice și oxigeno - terapie - 2 buc.;
-Autospecială pentru păstrare temporară și transport,
în regim frigorific - 3 buc.;
-Complet tabără mobilă pentru persoane sinistrate/
evacuate în sistem containerizat (capacitate cazare
200 pers.) - 18 buc.
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Management performant şi unitar la nivelul MAI
pentru serviciile de urgenţă SIPOCA 52
Până în prezent au fost finalizate achizițiile de servicii
de organizare evenimente în vederea desfășurării conferinței de deschidere a proiectului, servicii de audit
financiar al proiectului, servicii de promovare media
(realizare spot audio-video), servicii de promovare
media (distribuție spot audio-video) și obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de proiect, servicii de consultanță și instruire de personal
pentru implementarea CAF, precum și servicii de organizare eveniment și vizite de lucru (Lot 1 și 2).
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În cadrul Programului Operațional Regional 20142020, apelul de proiecte POR/389/8/2, Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență a depus 7 proiecte,
în vederea îmbunătățirii capacității de intervenție la
urgențele medicale din Regiunile de dezvoltare Centru, Sud, Vest, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est și NordVest.
Prin intermediul celor 7 proiecte se vor achiziționa
un număr total de: 242 de ambulanțe tip A2, 375 de
ambulanțe tip B 4x2, 505 de ambulanțe tip B 4x4, 122
de ambulanțe tip C, 10 ambulanțe pentru transportul
nou-născuților în stare critic, 13 ambulanțe specializate pentru pacienții cu risc biologic, 28 ambulanțe
pentru transport victime multiple, 4 Posturi medicale
avansate, 8 unități de suport pentru accidente colective, 51 de ambulanțe pentru acces în zone foarte greu
accesibile.
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Concept modern integrat pentru managementul situaților de urgență - VIZIUNE 2020 – II
Până la sfârșitul anului 2018 au fost achiziționate:
-Linii tehnice de întreținere echipamente individuale de protecție – 42 buc.;
-Motopompe remorcabile de mare capacitate – 27 buc.;
-Aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare în caz de lipsă a mișcării – 7100 buc.;
-Aparate izolante cu autonomie mărită – 310 buc.;
-Autospeciale transport efective pentru intervenție 16 + 1 locuri – 38 buc.;
-Autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime (42m) - 64 buc.
Pentru realizarea obiectivelor proiectului, vor mai fi achiziționate următoarele categorii de tehnică
în vederea acoperirii cerințelor operative instituționale, grupate pe concepte de intervenție, în perioada iulie 2018 - martie 2019:
- Autospecială de stingere cu apă și spumă - 500 buc.;
- Autospecială de stingere special echipată pentru intervenție la incendii de pădure - 40 buc.;
- Autospecială de transport personal și victime multiple - 10 buc.;
- Post medical avansat categoria I - 42 buc.;
- Ambulanță tip B - 55 buc.;
- Ambulanță tip C – 10 buc.;
- Autospecială pentru intervenții la inundații (capacitate mare de evacuare 50.000 l/min) – 4 buc.;
- Unitate de potabilizare a apei (de mare capacitate) - 1 buc.;
- Autospecială de intervenție și salvare de la înălțime - 100 buc.;
- Autospecială descarcerare - 60 buc.;
- Tehnică grea de intervenție (buldoexcavator) - 12 buc.;
- Container cu materiale genistice - 50 buc.;
- Container cu echipamente individuale de protecție - 50 buc.;
- Container cazarmament - 50 buc.;
- Punct de comandă mobil național - 1 buc.;
- Punct de comandă mobil - 40 buc.;
- Autospecială de stingere cu sistem de hidroperforare – 8 buc.;
- Sistem UAV – 4 buc.;
- Ambulanțe pentru transport nou – născuți în stare critică – 2 buc.
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Proiecte de acte normative elaborate

Proiecte de acte normative avute în curs de aprobare

Modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor prin elaborarea unui
proiect de ordonanță de urgență a Guvernului;
Proiect privind modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării
și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție
civilă.
Ordin comun al MMJS și al MAI pentru aprobarea
proiectului de act normativ „Dispoziții generale de
apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri utilizate de persoane cu dizabilități”. De comun acord cu
MMJS s-a schimbat titulatura ordinului, aceasta devenind: „Dispoziții generale și specifice de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale”.

Ordinul MAI pentru modificarea și completarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate
prin OMAI nr. 163/2017. Odată ce va fi aprobat proiectul
de ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.
307/2006, se va proceda la modificarea corespunzătoare a
normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
Ordinul MAI pentru modificarea și completarea Normelor
specifice de apărare împotriva incendiilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin OMI nr. 400/1994.
Proiectul de ordin comun pentru aprobarea Procedurii de
notificare a activităților care prezintă pericole de accidente
majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
Proiectul de ordin comun pentru aprobarea Procedurii de
notificare a incidentelor/accidentelor majore în care sunt
implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context
transfrontalier.
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Acte normative aprobate
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 156 din 11
decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență
în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 52/2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel national (GLERN);
Ordinul MDRAP nr. 6026/2018 pentru modificarea și
completarea reglementării tehnice ”Normativ privind
securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a –
Instalații de stingere” , indicativ P118/2-2013;
Ordinul MDRAP nr. 6025/2018 pentru modificarea și
completarea reglementării tehnice ”Normativ privind
securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a
– Instalații de detectare, semnalizare și avertizare” , indicativ P118/3-2015;
Ordinul comun MAI, MDRAP, MCIN, SRI, STS, MAN,
MJ, SIE, SPP nr. 59/2018 pentru aprobarea Procedurii
comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special;
Ordinul comun MAI și CNCAN nr. 61/2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic;
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Activități desfășurate în plan mediatic

Viziunea IGSU pentru anul 2019

Conferințe și briefinguri de presă - 579, din care 14 la
nivelul IGSU
Comunicate de presă și buletine informative – 4.457,
din care 92 la nivelul IGSU
Articole în presa scrisă, agenţii de presă şi presă on-line: 63.249 (la nivel naţional)
Emisiuni radio/TV: 46.757, din care 25.374 apariţii pe
posturile de televiziune şi 25.773 apariţii pe posturile
de radio (la nivel naţional)
Imaginea IGSU reflectată în mass - media este preponderent obiectivă (70% din totalul trimiterilor fiind
nepolarizate), în timp ce diferența este reprezentată de
referirile favorabile, în contrapondere cu cele negative
(care însumează un procent foarte redus).
În anul 2018, au fost postate peste 565 de știri de interes public, ilustrate prin imagini foto și video, elemente
care au condus la o creștere semnificativă a numărului de persoane (34.799) care urmăresc pagina: de la
65.444 (31 decembrie 2017) la 100.243 (31 decembrie
2018).
Impactul acestora a fostul unul major, fiind cuantificate
peste 1,9 milioane de reacții (apreciere, distribuire sau
comentariu) pe pagină.
Cel mai recent sondaj de opinie din luna decembrie
2018, elaborat de către Centrul de Sociologie Urbană
și Regională – CURS, privind încrederea opiniei publice în diverse instituții, relevă faptul că POMPIERII
au cel mai ridicat grad de încredere în rândul populației, acesta fiind în procent de 88%. În topul încrederii
opiniei publice în instituţii, pompierii sunt urmaţi de
armată (77%), biserică (65%) și poliție (63%).

Creșterea capacității de răspuns în situații de urgență
și restabilirea rapidă a stării provizorii de normalitate
prin îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență profesioniste și reducerea timpului de răspuns - proiecte cu
finanțare europeană.
Creșterea capacității de reziliență a comunităților prin
corelarea riscurilor identificate, conștientizarea riscurilor de către populație și îmbunătățirea capacității de
protecție.
Îmbunătățirea pregătirii personalului prin creșterea nivelului de perfecționare și specializare a acestuia.
Îmbunătățirea politicii de personal pentru recrutare,
selecționare, formare și asigurarea unei evoluții coerente și predictibile în carieră.
Participarea activă la procesul de creare a Capacității
Europene de Răspuns la Urgență (EERC) – voluntary
pool şi perfecționarea mecanismului național de management integrat privind asistența internațională.
Desfășurarea activităților din competența instituției ca
urmare a deținerii de către țara noastră a Președinției
Consiliului UE în perioada ianuarie – iunie 2019.
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Buget
Evoluția bugetului total IGSU

Evoluția bugetului IGSU pe Titlul I-Cheltuieli de personal
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Prezentarea IGAv
I.G.Av. este unitatea centrală de aviaţie
a Ministerului Afacerilor Interne, care
se află în coordonarea 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. De asemenea, I.G.Av. este componentă a Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă şi desfăşoară
activităţi în cooperare cu S.M.U.R.D. 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 M.A.I. 2010 – 2020,
I.G.Av. dispunea doar de 12 elicoptere
(10 pentru misiunile M.A.I. şi 2 pentru
S.M.U.R.D.). În prezent numărul acestora s-a dublat, iar gradul de asigurare
cu aeronave al I.G.Av. este de 22 (20 elicoptere şi 2 avioane), din necesarul de
39 aeronave (30 pentru nevoile M.A.I.,
respectiv, 9 elicoptere pentru asigurarea/deservirea Punctelor de Operare
Aeromedicală/S.M.U.R.D.) şi 2 UAV.

La această dată I.G.Av. are în subordine
5 din cele 6 unităţi speciale de aviaţie
(U.Sp.Av. Bucureşti, U.Sp.Av. Tulcea,
U.Sp.Av. Iaşi, U.Sp.Av. Cluj Napoca şi
U.Sp.Av. Caransebeş) şi 7 din cele 8
puncte de operare aeromedicală (POA
Bucureşti, POA Târgu-Mureş, POA
Iaşi, POA Arad, POA Craiova, POA
Constanţa şi POA Galaţi ), prevăzute
în Strategie, care acoperă operaţional
întreg teritoriul naţional.

Obiectivele IGAv
Obiectivul strategic al Inspectoratului
General de Aviaţie al M.A.I. îl constituie creşterea capacităţii operative, în
scopul sprijinirii structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi a altor componente din sistemul public pentru
îmbunătăţirea climatului de ordine şi
siguranţă publică din România, precum şi asigurarea unor servicii publice
de înaltă eficienţă în domeniul umanitar şi al sănătăţii, având ca obiective
specifice:
1.Creşterea capacităţii operaţionale a
I.G.Av.;
2.Dezvoltarea capabilităţilor logistice
necesare funcţionării corespunzătoare
a I.G.Av.;
3.Dezvoltarea unui sistem modern şi
eficient de pregătire şi perfecţionare
profesională a personalului;

4.Dezvoltarea cooperării intra şi interinstituţională la nivel naţional şi internaţional;
I.G.Av. 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 situaţiilor de urgenţă.
În acest context, I.G.Av. îndeplineşte independent sau în cooperare, următoarele misiuni:
1.Cercetarea, supravegherea, monitorizarea și observarea aeriană;
2.Căutarea, salvarea și transportul medical de urgență, independent și în
cooperare cu alte structuri, inclusiv
S.M.U.R.D.;
3.Transportul aerian pentru: forţele şi
mijloacele de ordine şi siguranţă publică
pentru intervenţie, persoanele evacuate
în situații de urgență, materiale şi echipamente, înalţi demnitari/demnitari şi
delegaţii oficiale (V.I.P.) şi transport special;
4.Stingerea incendiilor în zone greu accesibile;
5.Instrucție - menținerea și perfecționarea pregătirii echipajelor şi a personalului care participă la misiuni cu suport
aerian.
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Misiunile executate de IGAv
Prin Planul-cadru de alocare a resursei de aviaţie a
Inspectoratului General de Aviaţie, în anul 2018 au
fost prevăzute 14.570 ore de zbor în sprijinul structurilor operative ale M.A.I., misiuni S.M.U.R.D.,
instruire/pregătire personal navigant şi rezervă la
dispoziţie pentru alte misiuni, astfel:
-Misiuni sprijin (structuri operative M.A.I.) – 3.051
ore de zbor;
-Misiuni S.M.U.R.D. – 7.520 ore de zbor;
-Zbor instrucţie personal navigant I.G.Av. – 2.990
ore de zbor;
-Rezervă la dispoziţia I.G.Av. (pentru alte misiuni,
inclusiv internaționale) – 1.009 ore de zbor.
Din cele 14.570 ore de zbor alocate, în anul 2018
au fost executate 8.177 de ore de zbor, reprezentând
56%.
Situația orelor de zbor executate pe categorii de misiuni se prezintă astfel:
-Misiuni sprijin (structuri operative M.A.I.) – 1.055
ore de zbor (35%);
-Misiuni S.M.U.R.D. – 5.891 ore de zbor (78%);
-Zbor instrucţie personal navigant I.G.Av. – 767 ore
de zbor (26%);
-Alte misiuni – 319 ore de zbor (32%).

Orele de zbor ale aeronavelor SMURD
În anul 2018, Detaşamentul Aeromedical a executat 5891 ore de zbor în misiuni umanitare. Situaţia
orelor de zbor pe cele 7 puncte de operare aeromedicală (Bucureşti, Tg. Mureş, Iaşi, Arad, Constanţa,
Craiova şi Galaţi)
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Misiunile din Punctele
de Operare Aeriana

În prezent, numărul punctelor de operare
aeromedicale acoperă întreg teritoriul naționsl, iar prin proiectele transfrontaliere,
elicopterele de la Iași și Galați pot interveni și în Republica Moldova.
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Resursele umane
În anul 2018, 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 M.A.I., chiar și în condițiile în
care schemele organizatorice ale structurilor I.G.Av. sunt subdimensionate și nu au
înregistrat transformări.
În acest sens, au fost formulate solicitări
conducerii ministerului, pentru obținerea
aprobărilor necesare organizării și desfășurării unor concursuri de ocupare a unor
funcții vacante de ofițer, prin trecerea maiștrilor militari și subofițerilor, în corpul ofițerilor și au fost continuate activitățile de
recrutare a personalului din celelalte instituții și structuri ale M.A.I., pentru a ocupa
posturi vacante în structurile I.G.Av., conform pregătirii și experienței deținute.
La sfârșitul anului 2018, din totalul de 643
posturi prevăzute în organizarea unităților
și structurilor I.G.Av., erau încadrate 401
posturi (62,36%), deficitul de personal fiind de 37,64%. 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 perioada de referință, la nivelul inspectoratului general au fost desfășurate 23 proceduri de încadrare prin concurs a unor posturi, 7 prin încadrare directă și 16 pentru ocuparea unor funcții de conducere, în urma
cărora au fost ocupate 17 posturi. Totodată, au fost demarate și se află în
desfășurare 37 proceduri de încadrare prin concurs a unor posturi, 27 prin
încadrare directă, 7 prin trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor și 3 pentru ocuparea unor funcții de conducere.
La nivelul I.G.Av. şi structurilor subordonate sunt încadraţi 90 de piloţi
(86 pentru elicoptere şi 4 pentru avioane) dintr-un necesar de 129, conform prevederilor statelor de organizare, corelate cu etapizarea implementării Strategiei dezvoltării aviației M.A.I. 2010-2020, în perspectiva dotării
cu tehnică aeronautică și cu necesitatea exploatării în zbor a acestor aeronave.
În anul 2018, pe lângă procedurile prezentate mai sus, de ocupare a unor
posturi vacante prevăzute în statele de organizare ale I.G.Av., au mai fost
desfășurate 37 de proceduri de ocupare a posturilor vacante, prin mutare
din rândul personalului altor structuri ale M.A.I.
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Pregătirea personalului

Conform Dispoziţiei şefului SMFA-41 din 16.08.2016 privind aplicarea procedurii aeronautice militare pentru atestarea personalului navigant (PAM-NAV), cu modificările
şi completările ulterioare, în perioada 08-26.10.2018, 227
de cadre militare din I.G.Av. (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), atestate într-o specialitate de personal aeronautic,
au susţinut examenul teoretic şi practic pentru revalidarea
certificărilor, calificărilor şi autorizărilor deţinute, cu valabilitate 2018-2020/2022. În acest context a fost actualizată
baza centrală de date pe specialităţi de personal aeronautic,
categorii de tehnică aeronautică, posturi de lucru, calificări
şi autorizări aeronautice şi valabilitatea aptitudinii medicale
corespunzătoare.
În perioada 08.01-02.02.2018, 4 piloţi au participat la Cursul
de iniţiere a instructorilor de zbor, desfăşurat la Şcoala de
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene Boboc.
În perioada 12.11-07.12.2018, 8 piloţi au parcurs la Şcoala de
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene Cursul de zbor pe căile aeriene civile, care va avea ca finalitate susţinerea în anul 2019
a unui examen la AACR pentru obţinerea autorizării pentru
utilizarea serviciilor civile de navigaţie aeriană.
În perioada 03-14.12.2018, 7 piloţi au parcurs la SAFA Cursul de management al resurselor echipajului.
Un număr de 19 piloţi au parcurs la Şcoala de Superioară de
Aviaţie CivilăCursul pentru obţinerea certificatului de operator pentru serviciile aeronautic și mobil aeronautic prin satelit (RTF), iar 21 piloţi au susţinut examenul pentru reconfirmarea deţinerii certificatului de operator pentru serviciile
aeronautic și mobil aeronautic prin satelit.
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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 I.G.Av. 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, România-Serbia 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).
În ceea ce privește implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă
pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate următoarele:
1.Realizarea și asigurarea interoperabilității sistemului informatic integrat al
Centrului Operațional de zbor din cadrul
Inspectoratului General de Aviație cu
structuri ale M.A.I., precum și cu alte instituții ale administrației publice centrale
– SMIS 57048 / Programul Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013: Întocmirea și transmiterea raportului anual privind durabilitatea investiției către MCSI/OIPSI;
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2.Creșterea capacității de salvare cu suport aerian în Jandarmeria Română /
Programul de Cooperare Elvețiano-Român:
•Participarea reprezentanților IGAv în
cadrul procedurilor de achiziții publice
aferente echipamentelor dedicate piloților și salvatorilor. Au fost recepționate
următoarele produse: plase de salvare (2
buc.)și sac salvare (2 buc.);
•Participarea reprezentanților IGAv la
Conferința oficială de închidere a proiectului în data de 13.06.2018.
3.Management performant și unitar la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne
pentru serviciile de urgență – SIPOCA
52 / Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020:
•Participarea ofițerului de implementare
IGAv la derularea procedurilor de achiziții publice: materiale vizibilitate, spot
radio/tv, audit financiar, conferință de
deschidere a proiectului, organizare evenimente și vizite de studiu.
•Participarea reprezentanților din conducerea IGAv și a unităților subordonate la
Conferința de deschidere a proiectului în
data de 23.04.2018.
•Semnarea contractului pentru implementarea Cadrulului Comun de Evaluare
Organizațională (Common Assessment
Framework - CAF).
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Tot în anul 2018 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:
•Bugetul IGAv este 283.333,33 EURO, din
care suma alocată achiziționării de echipamente este de 19.900 EURO și suma
alocată pentru construirea unei platforme de aterizare este de 150.000 EURO
•Proiectul a fost aprobat la nivelul Comisiei Europene în data 14.11.2018, iar in
perioada 06-07.12.2018 a avut loc o întalnire în localitatea Iași cu partenerii implicați în proiect și reprezentanții Biroului
Regional de Cooperare Transfrontalieră
pentru prezentarea etapei de pre-finanțare, clarificarea aspectelor legate de această
perioadă, contractul urmând a fi semnat
până, cel târziu la data de 30.06.2019.
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:

•Bugetul IGAv este 351.661 EURO, din
care suma alocată achiziționării de echipamente este de 185.000 EURO;
•Proiectul a fost aprobat la nivelul Comisiei Europene în data 16.11.2018. și odată cu aceasta s-a demarat etapa de precontractare a proiectelor ce a constat în
transmiterea unui set de documente.
3.Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020: Development
of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integrated system for efficient
medical first-aid interventions in the
cross-border area (County of Botosani Romania and Chernivtsi Region – Ukraine)
•Cererea de finanțare a trecut de faza de
evaluare națională (de către MDRAPFE) și a fost înaintată Comisiei Europene
pentru aprobare finală;
•Bugetul IGAv este 100.000 EURO.
4.Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020: Development of Mobile Emergency Service for
Resuscitation and Extrication (SMURD)
through a joint integrated system for efficient medical first-aid interventions in
the cross-border area (Chernivtsi Region
– Ukraine and Botoșani County - Romania)
•Cererea de finanțare a trecut de faza de
evaluare națională (de către MDRAPEE)
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și a fost înaintată Comisiei Europene
pentru aprobare finală;
•Bugetul IGAv este 70.000 EURO.
5.Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020: Development of Mobile Emergency Service for
Resuscitation and Extrication (SMURD)
through a joint integrated system for efficient medical first-aid interventions in
the cross-border area (Chernivtsi Region
– Ukraine and Satu-Mare County - Romania)
•Cererea de finanțare a trecut de faza de
evaluare națională (de către MDRAPFE) și a fost înaintată Comisiei Europene
pentru aprobare finală;
•Bugetul IGAv este 140.000 EURO.
6.Programul Operațional Comun România – Serbia 2014-2020: Joint apPROACh,
beTTer response
•Cererea de finanțare a trecut de faza de
evaluare națională (de către MDRAPFE) și a fost înaintată Comisiei Europene
pentru aprobare finală;
•Bugetul IGAv este 269.997,00EURO.
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Bugetul anului 2018
Pentru buna execuție a misiunilor ordonate,
în anul 2018 a fost alocat un buget de venituri
și cheltuieli de 84.643.000 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 99,51%.

În anul 2018, segmentarea bugetului total, s-a desfășurat astfel:
-Titlul I - Cheltuieli de personal, bugetul a fost de 44.257.000 lei.
-Titlul II - Bunuri și servicii, bugetul a fost de 40.046.000 lei.
-Titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” – 1000 lei
-Titlul VII - Alte transferuri” – Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare – 47.000 lei
-Titlul IX - Asistenţă socială, bugetul a fost de 236.000 lei
-Titlul X - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” – 56.000 lei
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Obiectivele anului 2019
În concordanţă cu principalele direcţii de acţiune stabilite în
Strategia Dezvoltării Aviaţiei M.A.I. 2010-2020, priorităţile
identificate pentru anul 2019 vizează în principal, creşterea
nivelului operaţional prin:
-continuarea dezvoltării sistemului de siguranţă aeriană al
I.G.Av.;
-semnarea acordurilor cadru pentru achiziția a 12 elicoptere medii/grele și 10 elicoptere ușoare destinate situațiilor de
urgență;
-finalizarea semnării acordului-cadru pentru modernizarea
elicopterelor EC-135 nr. 290 și nr. 297 prin înlocuirea sistemelor electrono-optice
-întocmirea documentaţiei necesare în vederea depunerii cererii de finanţare în vederea achiziției unui simulator de zbor
pentru instruirea integrată a echipajelor ce operează elicopterele de tip EC-135, din cadrul proiectului Safe Air Vision;
-disponibilizarea aeronavei Cessna Citation;
disponibilizarea aeronavei PIPER PA-42 Cheyenne III;
disponibilizarea elicopterului Mi-8 nr.730 şi IAR 316 nr.106;
-revalidarea licențelor militare de zbor pentru personalul aeronavigant din cadrul I.G.Av.;
-elaborarea proiectului noii Strategii de dezvoltare a aviaţiei;
-pregătirea personalului aeronautic în vederea obţinerii a 20
calificări de tip, 15 calificări piloţi operaţionali, 4 calificări
comandant de echipaj, 2 calificări instructor şi 4 calificări
NVG;
-operaţionalizarea Punctului de Operare Aeromedicală Jibou
în momentul în care va fi finalizată infrastructura de operare;
-alocarea fondurilor financiare pentru menţinerea în stare
operaţională a aeronavelor din dotare (efectuarea lucrărilor
periodice, a reparaţiilor la aeronave) - fonduri necesare estimate 7 miloane de lei;
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-alocarea fondurilor financiare pentru achizi?ia de combustibil de aviaţie cca 12 milioane de lei;;
-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;
-obţinerea licenţei militare de pilot pe aeronava Cessna Citation;
-recepţia proiectului de cercetare-dezvoltare cuprins în Planul Sectorial al M.A.I,având ca obiect realizarea unui agregat hidraulic pentru operaţiuni de mentenanţă la
elicoptere Mi-8/17;
-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;
-menţinerea navigabilităţii aeronavelor din dotarea I.G.Av.;
-reparaţia motorului TV-3117VM, ansamblu ce aparţine elicopterului Mi-17 nr.
110;
-asigurarea necesarului de carburant de aviație pentru îndeplinirea misiunilor de
zbor;
-echiparea elicopterelor pentru executarea unor misiuni specifice: S.M.U.R.D.,
transport pasageri, troliu, cargo-swing, FLIR, bambi-bucket;
-asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate tehnică pentru aeronavele din dotare;
-iniţierea demersurilor în vederea consolidârii sediului I.G.Av.;
-respectiv pentru demararea lucrărilor de reabilitare termică, conform auditului
energetic realizat la sfârşitul anului 2016, la imobilul în care îşi desfăşoară activitatea
personalul I.G.Av. şi al U.Sp.Av. Bucureşti;
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Prezentarea serviciilor
de ambulanță
Serviciile de Ambulanță Județene și al București-Ilfov sunt unități sanitare publice
de importanță strategică, cu personalitate
juridică, aflate în coordonarea operativă
a Departamentului pentru Situații de Urgență și a Ministerului Sănătății.
Serviciile de Ambulanță au în componență mai multe structuri:
-compartiment pentru asistență 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 consulații 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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Numărul intervențiilor realizate.
La nivel național,în anul 2018, echipajele serviciilor de ambulanță au gestionat un număr de
2,979,089 intervenții (în medie 8162 pe zi). Astfel s-a înregistrat o creștere cu 6,89% a numărului de intervenții față de anul 2017.
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Timpul mediu de răspuns
Timpul mediu de răspuns al echipajelor S.A.J. a
fost de 14min. și 30sec. în mediul urban și 27min.
și 20sec. în mediul rural, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 66min.

Persoane asistate medical
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Situația personalului
Medici
Numărul de medici prevăzuți în anul
2018 a rămas neschimbat față de anul
trecut, înregistrându-se un total de
719 cadre medicale.

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
înregistrat o creștere față de anul trecut,
2017.

Medici de familie sau medici
generaliști cu competență în
medicina de urgență
Daca în anul anterior, 2017, s-a înregistrat un număr de 447 de medici de familie sau generaliști
cu competență în medicina de urgență, în anul
2018 observăm o scădere a acestor cadre medicale și anume 441.
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Medici cu specialitatea
medicină de urgență
Daca în anul anterior, 2017, s-a înregistrat un număr de 106 de medici cu specialitatea medicina
de urgență, în anul 2018 observăm o creștere a
acestor cadre medicale și anume 113.

Asistenți medicali su studii
superioare
Numărul asistenților medicali cu studii superioare a crescut în anul 2018, ajungând la 597, față
de anul anterior 2017, respectiv 493.

Asistenți medicali su studii
medii
Numărul asistenților medicali cu studii superioare a crescut în anul 2018, ajungând la 3.736,
față de anul anterior 2017, respectiv 3.693..
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Starea patcului auto în 2017

Starea patcului auto în 2018
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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 secții independente aflate
în structura spitalelor, zn 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 genarală
sau de familie, asistenți medicali, sociali,
operatori, personal auxiliar.
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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 și evaluare a pacientului, în cazul în care consideră
acest lucru necesar, iar medicii de gardă
din spital au obligația să răspundă prompt
chemării la UPU/CPU, indiferent de ora
solicitării.
De asemenea, medicii din UPU/CPU au
dreptul de a solicita investigațiile pe care le
consideră necesare pentru pacientul aflat
sub responsabilitatea lor, fără avize și aprobări suplimentare din partea altor medici
specialiști sau din partea conducerii unității sanitare.
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Prezentările în UPU/CPU
În anul 2018, în Unitățile și Compartimentele de Primiri Urgențe s-au
prezentat un număr de 5.382.178 pacienți cu o creștere față de anul trecut,
repectiv, 4.991.470 pacienți.

Mijloacele cu care au ajuns
pacienții în UPU/CPU
La fel ca în anii precedenți, majoritatea pacienților vin la UPU/CPU cu
mijloace proprii, acest aspect neavând
nicio corelație cu gravitatea afecțiunii
pentru care se prezintă la spital.
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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 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.

Traseul pacienților după prezentarea în UPU/CPU
23.19% din prezentările în UPU/CPU s-au internat în secțiile spitalelor
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Angajați UPU/CPU
În anul 2018 se observă o creștere a
numărului total de angajați din UPU/
CPU (9.853,5) față de anul anterior.
2017, repectiv 9.577.Acest lucru se
Acest lucru se datorează scoaterii la
concurs a posturilor și a creșterii veniturilor salariale.

Medicii angajați în UPU/CPU
În 2018 a continuat tendința de creștere a numărului de medici angajați în
UPU/CPU.
Astfel, dupa anul 2017, unde s-a înregistrat un număr de 1.267,5 de medici
angajați, în anul 2018, numărul posturilor a crescut la 1.446,5.
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Medici de urgență angajați în UPU/CPU

Asistenți medicali angajați în UPU/CPU
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Prezentare Asociația Natională
a Salvatorilor Montani
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din
România și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont
au centralizat activitatea a celor 39 de structuri județene sau locale salvamont din cele 24 de județe cu
activitate de salvare montană din România pentru
anul 2018, an în care serviciile salvamont au asigurat asistența de salvare montană cu un număr de
300– 650 de salvamontiști, zilnic, în cele cca 130 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 2018
In anul 2018 salvamontiștii au fost solicitați să intervină la 5.919 acțiuni de salvare și de acordare a
primului ajutor medical(+13% față de anul 2017),
acțiuni în care au fost salvate un număr de 7.066 de
persoane(+ 8%).
Dintre aceste acțiuni, un număr de 3.790 de intervenții au avut loc în sezonul de iarnă (+34%),
3.144 pe domeniile de practicare a sporturilor de
iarnă(+47%), 646 acțiuni iarna(-6,9%), în afara domeniilor schiabile, restul de 2.129 acțiuni înregistrându-se în sezonul de vară(-11,7%). Dintre acestea, 2.358 cazuri au fost predate, pentru transport
către unitățile medicale specializate, serviciilor de
Ambulanță sau SMURD(+17%), 31 de cazuri au
fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURDIGAV(+14%), iar 38 de cazuri au fost predate serviciului de medicină legală(-13,6%).
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Asistență de specialitate
În anul 2018 serviciile salvamont au asigurat asistență de specialitate la un număr de peste 400 competiții sportive
cu caracter montan fiind asistați peste
200.000 de concurenți

Apeluri prin 112
Prin Dispeceratul National Salvamont
s-au primit 4.350 de apeluri, direct sau
prin SNAU 112 , care anunțau accidente montane, 535 de apeluri care anunțau
incendii de fond forestier sau vegetație
in zona montana si 6.618 apeluri prin
care se solicitau informații despre zona
montana.
Față de anul anterior, numărul de accidente montane produse este mai mare
cu 12,98% , acest lucru datorându-se
faptului că numărul turiștilor la munte
este în continuă creștere, efect al revigorării turismului montan pedestru de
vară, apariţiei şi dezvoltării de noi activități montane: cicloturism, mtbike, enduro, rafting, canionyng, parapantă, schi de
tură, precum şi a apariției de competiții
sportive şi de agrement de cross montan,
schi offpiste, mountainbike, care devin
din ce în ce mai populare şi reuşesc să
adune sute, chiar mii de participanţi la
start.
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Pregătirea personalului
In anul 2018 și-au finalizat stagiile de formare
și au susținut examenul de atestare ca salvator
montan 42 de cursanți și și-au susținut examenul de reatestare profesională, obligatoriu la
fiecare trei ani, un număr de 224 de salvatori
montani.
În ambele etape, iarnă și vară, de pregătire finală
, organizate nivel național, modulul de formare
și evaluare medicală a fost susținut cu lectori/
formatori din cadrul sistemului de formare
SMURD, urmărindu-se astfel o primă etapă în
uniformizarea sistemului de pregătire și formare, iar cca 30 de salvatori montani au urmat cursurile de pregătire ca paramedici, nivelul I sau
II, în centrele de formare ale SMURD ale ISU.
De asemenea, au fost organizate 6 acțiuni de
pregătire a salvatorilor montani pentru lucrul cu
elicopterul la sol, respectiv semnalizare, apropiere/urcare/coborâre din aparat cu motoarele
in funcțiune, legarea sarcinii sau a salvatorului,
transferul în elicopter al tărgii cu accidentatul.
Pe linia pregătirii unităților de intervenție canine la avalanșă, au fost organizate două stagii de
formare și evaluare pe plan național, fiind brevetate două noi unități de intervenție și reatestate unsprezece, iar trei 3 unități de intervenție
canine participând la stagii de perfecționare în
Italia.
În anul de referință unitățile canine de intervenție în avalanșă au participat la acțiunile de căutare a victimelor din avalanșele din Călimani și
Bucegi.
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Echipamente personal
În cursul anului 2018, printr-un program inițiat de
către Asociația Națională a Salvatorilor Montani,
echipele salvamont din întreaga țară au avut posibilitatea să își completeze necesarul de materiale
de intervenție și de salvare la un preț subvenționat
prin sprijinul acordat de un sponsor al activității
Salvamont. Astfel, echipele au putut să achiziționeze la prețuri foarte accesibile căști și hamuri pentru
salvarea aero, trolii cu acționare cu acumulatori și,
poate cea mai importantă achiziție, peste 400 de
saltele, atele si coliere cervicale, cel mai nou și modern model de pe piața de profil, cu dublu sistem de
imobilizare, vacuumatic și compresie.

Prevenție
În urma numărului mare de evenimente produse la
începutul sezonului de iarnă 2018-2019, Salvamont
Români a emis 100.000 de fluturași cu reguli de
comportament atât în zona alpină cât și pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, ce au fost
distribuiți gratuit prin punctele de vânzare a cartelelor pe mijloacele de transport pe cablu, prin centrele de închiriere a echipamentului sportiv, prin
punctele de informare și structurile de primire turistică.

189

SERVICIILE SALVAMONT

190

SERVICIILE SALVAMONT

191

VIZIUNEA DSU PENTRU 2019

Direcții de acțiune pentru perioada următoare
Consolidarea rolului de autoritate responsabilă privind
coordonare integrată a capabilităților în gestionarea situațiilor de urgență:
•

Armonizarea cadrului legislativ cu incidență în situațiile de urgență în acord cu cerințele europene și nevoile crescânde ale societății
Principalele rezultate așteptate:
-”Comandă unică” la nivel național în situații de urgență
majore, provocate de dezastre, calamități naturale și
catastrofe;
-Acte normative și cadru specific de reglementare (proceduri, planuri operaționale și de intervenție, regulamente
de intervenție, concepții, etc.) viabile, ușor aplicabile;
•

Dezvoltarea și extinderea competențelor în gestionarea situațiilor de urgență
Principalele rezultate așteptate:
-Competențe extinse, performante la nivelul structurilor
coordonate privind misiuni de recunoaștere, căutare, salvare pe mare, Dunăre, Delta Dunării;
-Scăderea timpului de răspuns în centrele urbane pentru
acordarea primului ajutor calificat;
-Scăderera timpului de răspuns în situații de urgență prin
creșterea mobilității.
•

Dezvoltarea capacității instituționale a DSU la nivelul
aparatului central, concomitent cu extinderea competențelor în domeniul reglementării
Principalele rezultate așteptate:
-Dezvoltarea structurilor propii la nivelul aparatului central, concomitent cu creșterea competențelor în domeniul
reglementării;
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-Management performant și unitar la nivelul structurilor
coordonate.
•

Modernizarea sistemului de monitorizare a situațiilor
de urgență și de coordonare/conducere a intervenției
Principalele rezultate așteptate:
-Reglementarea rolului CNCCI în situații de dezastre, calamități naturale și catastrofe;
-Organizarea în condiții corespunzătoare a sediului CNCCI (echipare, dotare, condiții de continuitate a conducerii, etc.)
-Sistem performant de gestionare a intervențiilor de urgență în teren prin coordonarea de la distanță (telemedicină);
-Sistem performant și interoperabil de comunicații pentru toate structurile/instituțiile din sistemul național de
urgență.
•

Perfecționarea mecansimelor de cooperare interinstituțională și de ajutor reciproc în caz de dezastre; dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul situațiilor de urgență,
Principalele rezultate așteptate:
-Participarea activă la transpunerea în practică a Directivelor Europene cu incidență în managementul situațiilor
de urgență
-Proiecte și acorduri transfrontaliere bine conturate
-Implicarea activă a României în realizarea dezideratelor
UE și NATO privind acordarea de asistență tehnică statelor aflate în dificultate și participarea în structurile de
urgență Euro-Atlantice
Dezvoltarea/consolidarea sistemului de urgență;
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-Continuarea colaborării și acordării de sprijin în dezvoltarea sistemului intern de urgență, dar și în alte domenii, cu alte state (Iordania, Qatar, Bulgaria, Grecia, Bosnia-Herțegovina, Ucraina, etc.)
Dezvoltarea progresivă a capabilităților de răspuns în
situații de urgență; asigurarea suportului operativ al intervenției
•

Continuarea procesului de dezvoltarea progresivă a
capabilităților de răspuns în situații de urgență
Principalele rezultate așteptate:
-Capabilități moderne de intervenție în zonele montane
și pentru intervenție speleală;
-Capabilități moderne de intervenție, dotarea structurilor
din coordonare cu UAV-uri performante;
-Asigurarea suportului operativ-logistic al intervențiilor
și a condițiilor optime de pregătire /răspuns în situații de
urgență;
-Asigurarea infrastructurii în raport de creșterea capabilităților.
Eficientizarea pregătirii și valorificării resurselor umane
proprii; dezvoltarea competențelor de răspuns în situații
de urgență
•

Dezvoltarea, perfecționarea și valorificarea resurselor
umane
Principalele rezultate așteptate:
-Incadrarea de militari angajați cu contract pentru suplimentarea resurselor, proporțional cu păstrarea fondurilor
financiare necesare la nivel acceptabil;

-Asigurarea unei rezerve de personal operativ cu
personal voluntar
-Stimularea personalului prin acordarea drepturilor
cuvenite la nivelul altor instituții cu specialități similare/asemănătoare
-Ocuparea funcțiilor de conducere de la nivelul
structurilor coordonate și din subordinea acestora
-Management de calitate la nivelul structurilor coordonate și entitățile din subordinea acestora
•

Formarea personalului din structurile coordonate, perfecționarea metodelor de pregătire
Principalele rezultate așteptate:
-Dezvoltarea multidisciplinară a personalului prin
participarea la exerciții de nivel național, regional,
internațional
-Implementarea formării profesionale active prin
dezvoltarea conceptelor de perfecționare a resurselor în teren, pe categorii de funcții (medici, asistenți
medicali, asistenți sociali și psihologi, ambulanțieri,
paramedici, etc.) sau roluri în intervenție (comandantul operațiunilor de salvare COS și directori salvări medicale DSM);
-Personal din structurile de salvatori montani și mediul speleal integrat în programe de formare la nivel
național sub coordonarea DSU
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Dezvoltarea conceptelor de anticipare și prevenire a situațiilor de urgență; creșterea rezilienței comunităților
•

Implementarea și dezvoltarea conceptelor de anticipare
și prevenire a situațiilor de urgență
Principalele rezultate așteptate:
-Crearea în rândul populației a unei culturi a prevenirii și
pregătirii în situații de urgență.
•

Creșterea rezilienței populației și autorităților cu rol în
gestionarea situațiilor de urgență
Principalele rezultate așteptate:
-Comunicare eficientă în cazul crizelor generate de situații
de urgență majore;
-O cât mai mare parte din populație pregătită în domeniul
situațiilor de urgență.
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Departamentul pentru Situații de Urgență mulțumește tuturor
celor cu care a colaborat sau care au sprijinit la îndeplinirea
misiunilor specifice în toți acești ani!
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