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ABREVIERI ȘI ACRONIME 

 

 

CUVINTE CHEIE 

 

Sistem de comandă al incidentului, asistență medicală de 

urgență, prim ajutor calificat, managementul situațiilor de urgență, 

dezastru, accident cu efect limitat, accident cu victime multiple,  planul 

roșu, planul alb, evacuare medicală, triaj medical, punct medical 

avansat 

 

 

INTRODUCERE. ARGUMENTUM 

 

Introducere. 

Situaţia de urgenţă este ,,un eveniment excepţional, cu caracter 

nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul 

înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea 

stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni 

urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al 

forţelor şi mijloacelor implicate”. 

Nivelul de demarcaţie al ,,dezastrului’’ privit prin prisma 

numărului de victime, depinde, în mod evident, de capacitatea 

diferenţiată de răspuns a sistemului şi de tipul de urgenţă.  

 

Argumentum 

Tema pe care mi-am propus să o abordez şi aprofundez este 

orientată în direcţia unei poziţionări optime a locului şi rolului asistenţei 

medicale de urgenţă în managementul integrat al situaţiilor de urgenţă 

cu victime multiple şi al dezastrelor precum şi a identificării şi 

valorificării celor mai directe căi de obţinere a interoperabilităţii şi 

integrării acţiunii de urgenţă pe baza unor analize retrospective asupra 

unor intervenții de urgență și a unor aplicații specifice. 

Prin angajarea  precoce a riscului vital sistemul în totalitate 

reprezintă un element cheie de securitate a populaţiei, iar 

vulnerabilitatea acestei verigi antrenează vulnerabilizarea întregului 

ansamblu, ceea ce face ca integrarea optimă a tuturor verigilor să 

constituie elementul cheie care poate condiţiona succesul acţiunilor 

comune.  

Sănătatea reprezintă una dintre cele 4 ținte declarate ale 

conceptului de dezvoltare durabilă (alături de mediul social, mediul 
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înconjurător, economie), iar programul cadru pe 10 ani de asigurare a 

dezvoltării durabile evidențiază în mod special legătura și modul cum 

interacționează fiecare dintre aceste domenii cu învăţământul medical şi 

asistenţa medicală de urgenţă 

 

PARTEA I. STADIUL CUNOAȘTERII ŞI CERCETĂRII ÎN 

DOMENIU 

 

CAPITOLUL I. SISTEMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

       

I.A. Cadrul general de constituire a Sistemului Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă 

 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, este 

constituit, organizat şi abilitat ,,pentru prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, 

materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de 

normalitate’’  

Sunt detaliate principalele tipuri de riscuri potenţial generatoare 

de situaţii de urgenţă sunt clasificate după natura lor, respectiv 

tehnologice, îmbolnăviri în masă şi riscuri naturale.  

 

I.B. Componentele Sistemului Naţional de Management în Situaţii 

de Urgenţă 

 

    Până la 1 ianuarie 2014, Sistemul naţional de management în 

situaţii de urgenţă avea în compunere:  

 comitete pentru situaţii de urgenţă; 

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

 servicii publice comunitare profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă; 

 centre operative pentru situaţii de urgenţă; 

 comandantul acţiunii. 

La rândul lor, Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt 

reprezentate, în sensul legii, de: 

 Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 

 comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale 

pentru situaţii de urgenţă; 

 Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă; 

 comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă; 
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 comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 

 

I.C.  Organizarea şi funcţionarea  Sistemului Naţional de 

Management în Situaţii de Urgenţă 

 

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă era organizat legal 

până în 2014 sub coordonarea primului-ministru şi condus de ministrul 

Afacerilor Interne în calitate de preşedinte.  

Gestionarea operațională a situațiilor de urgență la nivel național 

se realizează prin Centrul Național de Coordonare și Conducere a 

Intervenției, constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situații 

de Urgență.  

Începând cu ianuarie 2014, structura sistemului național unic de 

management pentru situații de urgență s-a modificat pe 2 direcții 

fundamentale: situatii de urgență speciale și situații de urgență 

determinate de intemperii și fenomene meteorologice. 

Astfel în cadrul Ministerului Afacerilor Interne s-a constituit 

Departamentul pentru Situații de Urgență, structură operațională cu rol 

de coordonare, 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 asistență medicală de 

urgență înstructurile de primire urgențe. În situații de urgență, prefectul 

este coordonat operațional de secretarul de stat, șeful Departamentului 

pentru Situații de Urgență. 

S-a înființat Comitetul Național pentru Intemperii și Calamități 

și Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, care au 

preluat atribuțiile Comitetului Național pentru Situații de Urgență. 

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență se află 

sub conducerea vice-priministrului pentru securitate națională ca 

președinte, vicepreședintele fiind Ministrul Afacerilor Interne. 

De asemenea, comitetele și grupurile de suport tehnico-științific, 

reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, structurilor asociative 

ale autorităților administrației publice locale, asociațiilor profesionale, 

sindicatelor, unităților de învățământ superior și cercetare, instituțiilor 

culturale, ale cultelor religioase recunoscute și ai mass-media, formează 

Platforma națională pentru reducerea riscurilor la dezastre. 

 

I.D. Responsabilităţi specifice în gestionarea situaţiilor de urgenţă 
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Se prezintă, pentru fiecare minister şi instituţie publică ce fac 

parte din Comitetul Naţional sarcini principale şi funcţii de sprijin care 

sunt prevăzute  explicit de  legislaţia actuală în vigoare în România. 

Pentru fiecare dintre acestea este necesară derularea a numeroase 

acţiuni adecvate situaţiei de urgenţă şi corelate cu profilul activităţii 

curente a instituţiei. 

Tabelul sinoptic cu principalele sarcini şi funcţii ale ministerelor 

şi instituţiilor publice centrale în cadrul Comitetului Naţional pentru 

Intemperii şi Calamităţi a fost reactualizat în anul 2014. 

 

I.E. Principiile managementului situaţiilor de urgenţă 

 

Sunt analizate în acest subcapitol toate principiile 

managementului în situații de urgență 

a) ,,prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor’’ – reprezintă 

pilonul esenţial al întregului concept  

b) ,,previziunea şi prevenirea’’ 

c) ,,respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului’’  

d) ,,asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă 

de către autorităţile administraţiei publice’’  

e) ,,cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu 

organisme şi organizaţii similare’’ 

 f) ,,transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă’’    

g) ,,continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a 

situaţiilor de urgenţă, de la nivelul autorităţilor administraţiei publice 

locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale’’ 

    h) ,,operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea 

ierarhică a componentelor Sistemului Naţional’’.                                     

 

I.F   Sistemul medical de intervenţie de urgenţă 

 

Este prezentată filozofia sistemului medical de urgenţă dezvoltat 

actualmente în România, fundamentată pe 5 piloni:  

1. integrarea și cooperarea optimală în faza prespitalicească între 

structurile medicale si structurile ISU, cărora li se subordonează 

operaţional 

2. comanda medicală unică asigurată de medicul șef SMURD 

regional / judeţean şi regionalizare  
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3. cooperare stratificată pe competenţele echipajelor, între 

structurile medicale prespitalicești dispecerizate unitar  

4. integrare optimă a intervenţiei la interfaţa spital – prespital 

prin dezvoltarea structurilor UPU – SMURD 

5. sustenabilitate si adaptabilitate prin construcţia unei baze 

legislative si a unui sistem educaţional integrat si coordonat  

 

I.F.1.Asistenţa de urgenţă prespitalicească 

I.F.1.a. Dispeceratul integrat de urgenţă şi dispeceratul medical. 

Dispeceratul – activarea răspunsului adecvat de urgenţă se face 

prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă – 112. 

Asistenţa medicală publică de urgenţă prespitalicească în 

România este coordonată la nivel judeţean sau regional astfel: 

 de către dispeceratele medicale ale serviciilor judeţene de 

ambulanţă acolo unde nu funcţionează echipaje SMURD,   

 prin colaborarea dintre dispeceratele medicale ale serviciilor de 

ambulanţă cu cele ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă acolo 

unde funcţionează mai multe echipaje SMURD. 

 de către dispeceratele integrate acolo unde acestea există 

Alocarea resurselor de către dispecerate se realizează în baza 

unui index de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare al 

resurselor  şi mijloacelor de intervenţie după gradul de urgenţă 

implementat în cadrul platformei de dispecerizare a  apelurilor de 

urgenţă prin sistemul 112. 

 

I.F.1.b. Tipuri de echipaje de intervenţie. Evaluarea şi raportarea 

intervenţiilor 

Echipajele de prim ajutor pot să fie încadrate cu personal 

aparţinând Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă sau pot fi echipaje 

civile comunitare, voluntare sau profesioniste. 

Echipajele de prim ajutor calificat pot fi : 

 echipaje care acordă prim ajutor fără capacitatea de evacuare şi 

transport a pacientului – PA.  

 echipaje de prim ajutor cu posibilitate de evacuare a 

pacientului – PA - t, operând cu ambulanţe tip B2. 

Echipajele de urgenţă (EMU)  terestre, aeriene sau navale: 

 echipaje tip C1- unităţi  de terapie intensivă mobilă – UTIM 

 echipaje tip C2 – echipaje de resuscitare  

 echipaje tip B1 – echipaje de urgenţă cu medic medicină 

generală sau medicină de familie asistent medical şi ambulanţier. 

 echipaje tip B2 cu asistent  
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 echipaje de transport sanitar tip A1 şi A2 pentru transportul 

medicalizat şi respectiv neasistat al pacienţilor stabili  

 echipaj de transport neonatal– UTIM - NN.  

Echipajele aeriene de urgenţă (elicopterele de reanimare şi 

avioanele sanitare) acţionează la nivel regional. 

Echipajele navale încadrează nave de reanimare – salvare cu 

echipare şi încadrare corespunzătoare ambulanţelor tip C1.  

Tot la nivel regional acţionează echipajele ce încadrează 

modulele de intervenţie la calamităţi și accidente colective. 

 

I.F.2 Asistenţa medicală spitalicească 

 

I.F.2.a. Categorii de spitale 

În funcţie de competenţă, spitalele se clasifică astfel: 

    a) categoria I - nivel de competenţă foarte înalt: cu profil 

extins de patologie şi caracter regional categoria I şi cu profil înalt 

specializat dar restrâns de patologie - IM; 

    b) categoria II - nivel de competenţă înalt, cu profil extins de 

patologie şi caracter juseţean şi interjudeţean  

    c) categoria III - nivel de competenţă mediu – pentru 

complexitate medie de acţiuni medicale la nivel local şi doar 

excepţional din judeţele limitrofe. 

    d) categoria IV - nivel de competenţă bazal – doar îngrijiri 

simple, pentru populaţia din zona sa administrativ teritorială 

    e) categoria V - nivel de competenţă limitat (îngrijirea 

bolnavilor cronici; servicii paleative, servicii medicale într-o singură 

specialitate - TBC, boli infecţioase, psihiatrie,etc.); 

 

I.F.3. Interfața spital – prespital. Structuri de primire urgenţe în cadrul 

spitalelor. Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare 

Structurile de primire urgenţe sunt secţii sau secţii clinice 

organizate în cadrul spitalelor de diferite categorii care sunt autorizate 

pentru primirea şi îngrijirea pacienţilor ce constituie urgenţe medico-

chirurgicale sau camere de gardă în cadrul spitalelor monoprofil.  

Unităţile de primire urgenţe din cadrul spitalelor de tip I sau II 

pot să-şi dezvolte unităţi mobile de reanimare, inclusiv transport 

neonatal, organizate cu personal medical propriu şi personal 

paramedical din structura Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă.Finanţarea acestor structuri este reprezentată de bugetul 

ministerului sănătăţii iar menţinerea operaţionalităţii acestora este 

cofinanţată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.  
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I.F.4.Principii ale intervenţiei medicale de urgenţă. Comanda unitară. 

Succesiunea la comandă. Cooperarea. Interoperabilitatea.   

Prin metodologia de lucru la declanşarea ,,planului roşu’’, 

pompierii asigură comanda operaţiunilor de salvare (COS) iniţial prin 

comandantul de echipaj al  primului echipaj sosit în scenă. Ulterior 

succesiunea la comandă se derulează în ordine ierarhică. 

Directorul de Securitate medicală (DSM) are ca atribuţiuni 

managementul resurselor umane din structura medicală indiferent de 

unitatea medicală de care aparţin, coopereză cu COS pentru a îşi realiza 

optim atribuţiunile şi a transmite operativ rapoartele tehnice asupra 

acţiunii medicale comandantului operaţiunii. 

La rândul său COS se consultă cu DSM cu privire la alocarea 

resurselor proprii către acţiunea medicală, amplasarea facilităţilor 

medicale, acţiunea medico-paramedicală în zonele contaminate, etc.  

La declanşarea ,,planului roşu’’ în situaţii predominant 

medicale, Inspectorul şef al ISU propune declanşarea planului de către 

preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă după consultarea 

medicului şef SMURD desemnat da DSM prin plan. 

 

I.F.5. Regionalizarea.  Telemedicina.     

Conceptul de regionalizare a asistenţei medicale de urgenţă e 

astfel fundamentat  încât o dată cu descentralizarea administrativă să se 

dezvolte cooperarea zonală. În fiecare regiune este desemnat un medic 

şef pe regiune, mai multi medici şi asistenţi inspectori, precum si 

responsabili logistici şi cu formarea personalului paramendical din 

partea ISU care asigură coordonarea regională. 

Pentru ca acurateţea informaţiei transmise din scenă către spitale 

şi dispecerate să fie maximă şi alegerea echipajului avansat să fie cea 

mai potrivită, în România, sistemul prespitalicesc de telemedicină  

funcţionează de aproximativ 8 ani.  

Din 2010 a început implementarea sistemului de telemedicină 

din structurile de primire urgenţe din spitalele cu competenţă limitată 

către centrele regionale (UPU). 

 

I.G. Principii de asigurare a sustenabilităţii. Cadrul legislativ 

 

Coerenţa cadrului legislativ a reprezentat în ultimii ani o 

preocupare constantă atât a Ministerului Sănătăţii cât şi a Ministerului 

Afacerilor Interne.  

Sunt reglementate unitar activitatea dispeceratelor de urgenţă, 

dotările standard ale mijloacelor de intervenţie, structura şi 
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competenţele echipajelor, responsabilitatea şi delegarea de 

responsabilitate,  circuitele de aprovizionare şi întreţinere a aparaturii şi 

autospecialelor, standardele de lucru, standardele de echipare, sistemul 

de raportare a activităţii, finanţarea componentelor sistemului, structura 

de personal, modalităţile de alocare operaţională particulară a resurselor 

suplimentare în situaţii speciale, modalităţile de cooperare, comanda 

intervenţiilor, raioanele de intervenţie, etc.  

                                                                                                      

I.H. Integrarea cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă 
 

Sunt prezentate fundamentele, rațiunile și beneficiile integrării 

medicale cu cea a Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă   exprimată 

prin realizarea echipajelor mixte medico-paramedicale de tip SMURD.                                        

 

CAPITOLUL II. PLANIFICAREA PROACTIVĂ A 

INTERVENŢIIILOR DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ. 

PLANUL ROŞU 
 

II.A. Definiţie. Funcţiile Planului Roşu. Principii fundamentale. 

 

Planul roşu reprezintă documentul care prevede modalitatea de 

răspuns unitar al serviciilor de urgenţă în cazul producerii unor 

accidente colective sau calamităţi particularizat în funcţie de numărul de 

victime stabilit sau estimat, gravitatea stării acestora, capacitatea de 

intervenţie aflată la dispoziţie în timpul programului normal de lucru, 

precum şi în funcţie de gradul de asigurare a continuităţii serviciilor 

implicate. 

 

II.A.1.Funcţiile Planului Roşu 

 asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu 

atribuţii de intervenţie la accidente colective şi/sau calamităţi 

 stabilirea de reguli şi măsuri în vederea mobilizării unor 

resurse suplimentare din judeţ, regiune sau din afara lor, dacă este 

depăşită capacitatea locală/regională de intervenţie medicală.  

 

II.A.2.Principii fundamentale 

 rapiditate de mobilizare şi amplasare a mijloacelor 

 organizarea comenzii 

 mijloace suficiente şi adaptate 

 coordonare 

 management medical 
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II.B.Cadrul legislativ 

 

Baza legală pentru punerea în acţiune a planului roşu este 

fundamentată pe titlul IV din Legea privind reforma în domeniul 

sănătăţii, normele de aplicare ale acesteia şi legislaţia secundară 

privitoare la stabilirea competenţelor echipajelor prespitalicești, 

unităţile de primire urgenţe, finanţarea sistemului de asistenţă medicală 

de urgenţă, reglementarea transferului interclinic al pacienţilor critici 

respectiv actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă şi ale componentelor 

Sistemului Naţional De Management Al Situaţiilor de Urgenţă.  

 

II.C Sarcini şi responsabilităţi 

 

Rolurile fundamentale ale intervenanţilor sunt legate de:  

 securizarea zonei; 

 organizarea zonei medicale și lanțului medical de salvare 

Instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de producerea unor accidente colective, calamităţi şi dezastre 

şi în aplicarea planului roşu de intervenţie sunt: 

 

II.C.1. Ministerul Afacerilor Interne 

Instituţia Prefectului  

Responsabilităţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă; 

ISU  

 propune prin inspectorul șef declanşarea planului roşu  

 sarcinile de coordonare a operaţiunilor de securitate  

 instalează posturile medicale avansate (PMA), asigurarea 

lanțului medical 

 suport logistic pentru aceste activităţi, transportul personalului 

medical,  

 comunicarea cu mass media, instituţia prefectului, cooperarea  

 suport psihologic 

Jandarmi  

Asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică, comunicare şi 

suport psihologic în colaborare cu alte structuri specializate în această 

direcţie, alte acţiuni de sprijin la solicitarea comandantului operaţiunilor 

de securitate 

Poliţia  
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Asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică, comunicare şi 

suport psihologic în colaborare cu alte forţe, sprijin la solicitarea COS, 

dirijarea traficului, participă cu specialişti criminalişti la identificarea 

victimelor. 

Poliţia de Frontieră 

Sprijin în coordonarea COS, participă la căutarea, salvarea şi 

evacuarea persoanelor aflate în zona de competenţă, asigură transportul 

unor categorii de forţe şi mijloace de intervenţie, supraveghează şi 

controlează punctele de trecere a frontierei. 

Inspectoratul General de Aviaţie  

La cererea COS, participă cu forţe şi tehnică specializate în 

realizarea evaluării aeriene, transportului personalului şi tehnicii în 

situaţii de dificultate a accesului terestru, evacuarea primară şi 

secundară a victimelor către şi între centrele medicale. 

Autorităţile publice locale  

Participă la asistenţa supravieţuitorilor şi sinistraţilor, pune la 

dispoziţie cu caracter temporar capacităţi de cazare şi împreună cu 

furnizorii de utilităţi, transmiterea informaţiilor privind avariile 

infrastructurii şi activităţilor de remediere şi repunere în funcţiune a 

acestora,  precum şi asigurare, la cererea COS, a unor acţiuni de sprijin 

în domeniul propriu de activitate. 

 

II.C.2. Structurile medicale 

Direcţia de sănătate publică 

Prin directorul executiv declanşează planul alb şi îndeplineşte 

responsabilitaţi specifice în Comitetul Judeţean pentru Situaţii 

deUrgenţă. 

Spitalele 

În cazul spitalelor de urgenţă,prin medicul şef SMURD judeţean 

sau regional comanda întregii operaţiuni medicale prespitaliceşti 

(director de securitate medicală-DSM). Participă pe diferite niveluri de 

competenţă la primirea pacienţilor din zona de intervenţie  

Serviciile publice de ambulanţă 

Participă cu forţele şi mijloacele proprii la acordarea asistenţei 

medical calificate în zona de intervenţie, participă la evacuarea 

medicală,sarcini  în cadrul sprijnului regional  

Serviciile private de ambulanţă 

La solicitarea COS participă cu resursele specifice pe nivelul de 

competenţă pentru care sunt autorizate la acodarea asistenţei medicale 

de urgenţă şi a evacuării medicale. 
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II.C.3. Organizaţiile nonguvernamentale 

La solicitarea COS participă sub coordonarea structurilor 

profesioniste specializate la derularea unor activităţi aflate în specificul 

lor de activitate  

 

II.C.4. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

Asigură comunicaţile între dispeceratele unităţilor operative de 

căutare-salvare şi protecţia datelor în zona comunicaţiilor de urgenţă. 

Pune la dispziţie servicii GIS compatibile cu aplicaţia GIS din 

dispeceratele centrelor unice de preluara apelurilor de urgenţă în format 

standardizat, asigură reţelele de cooperare aflate în administrare, 

organizează dispozitive temporare de comunicaţii la cererea COS şi 

susţine funcţionarea sistemului de comunicaţii destinat managementului 

situaţiei.  

 

II.C.5. Alte structuri specializate 

Poliţia Transporturi Feroviare, Centrul de Coordonare Trafic 

Aerian, Servicii de informaţii, participă cu mijloace proprii, la 

solicitarea COS, atunci când situaţia particulară impune măsuri care fac 

parte din atribuţiunile specifice ale acestor servicii 

 

II. D. Activarea planului roşu de intervenţie 

 

Planul Roşu de Intervenţie se activează de către Prefect la 

solicitarea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

în baza informaţiilor obţinute din prespital sau alte servicii:  

 

II.E. Comanda şi controlul în cazul declanşării planului roşu 

 

Intervenţiile comandate de inspectorul-şef al I.S.U. în a cărui 

zonă de competenţă se produce evenimentul sau de înlocuitorul 

acestuia, (C.O.S.) şi îl are ca adjunct pe medicul-şef SMURD/ 

locţiitorul acestuia  director al operaţiunilor de salvare medicală 

(D.S.M.).  

Procedura de instalare şi funcţionalizarea în scenă a zonei de 

triaj,punctului medical avansat și centrului medical de evacuare  trebuie 

să se regăsească în anexele planului roşu. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență asigură de asemenea, 

amplasarea şi operarea în scena accidentului a Punctului Mobil de 

Comandă înaintat.  
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II.F. Comunicaţiile. Cooperarea. 

 

Comandantul Operaţiunilor de Salvare ţine legătura în mod 

direct cu prefectul judeţului, precum şi cu comandanţii echipajelor de 

intervenţie.  

COS, DSM şi reprezentanţii cu atribuţii de conducere ai 

agenţiilor cu care se cooperează, comunică la nivelul eşalonului de 

comandă a acţiunii, și cu forţele proprii ce  intervin. 

Cooperarea se realizează pe canale special destinate. 

Serviciul de Telecomunicații Speciale poate asigura prin 

resursele proprii sisteme de comunicare în scenă, la solicitarea COS, în 

situaţia nefuncţionării celor standard.    

 

II. G. Informarea publicului şi a mass-mediei 

 

 În cazul declanşării Planului Roşu de Intervenţie, 

persoana/structura abilitată a menţine relaţii cu mass-media şi implicit 

publicul, este purtătorul de cuvânt/structura de informare şi relaţii 

publice a I.S.U., împreună cu prefectul, dacă acesta participă.  

La finalul operaţiunii sau când se consideră oportun, şi după 

corelarea asupra informaţiilor oferite mass-mediei, COS poate decide 

organizarea unei conferinţe de presă la locul evenimentului, pentru a fi 

oferite date de către personalul din conducerea şi coordonarea 

operaţiunilor. 

 

II.H. Anexele planului roşu 

 

Planul roşu trebuie să conţină o serie de anexe şi dispoziţii finale 

cu privire la modalitatea de punere în operă a măsurilor cuprinse  

 

 

CAPITOLUL III. SISTEME DE MANAGEMENT  AL 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN LUME 

 

În mod tradiţional serviciile medicale de urgenţă au avut sarcina 

de a se implica în managementul medical al victimelor  situaţiilor de 

urgenţă şi dezastre indiferent dacă acţiunea lor s-a desfăşurat în scena 

evenimentului sau în structuri medicale specializate.  

 

III.A. Sistemul de management  al situaţiilor de urgenţă în SUA 
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III.A.1 Istoria dezvoltării conceptului si sistemului de management a 

situaţiilor de urgenţă în SUA 

  

In Statele Unite cea mai mare parte a răspunsului conjugat în 

situaţii de urgenţă sau dezastre şi în mod particular a răspunsului 

medical a urmat modelul militar.  

În Statele Unite medicina de dezastru nu este definită ca o 

specialitate clinică cu specialişti care derulează de rutină acest tip de 

activitate fiind deci, exemplul perfect al conceptului specialităţii sistem-

orientate.  

Programele federale şi comunitare care vizează pregătirea şi 

intervenţia în faţa unei situaţii de urgenţă sunt fundamentate pe 

doctrine, cercetare, educaţie şi training dinamice. 

 

III.A.2. Componentele sistemului de management al situaţiilor de 

urgenţă în SUA 

 

Principalele agenţii federale implicate în declanşarea, susţinerea 

şi coordonarea răspunsului în situaţii de urgenţă sunt: U.S. Department 

of Homeland Security (DHS), U.S. Health and Human Services 

(DHHS), U.S. Department of Defense (DOD), Department of Veteran’s 

Affaire (DVA), American Red Cross (ARC). agenţii subsidiare ale  

Departamentului de Sănătate şi Servicii Umane (Department of Health 

and Human Services-DHSS) cu execepţia Biroului Federal de 

Investigaţii. 

 Un program important dezvoltat de Biroul pentru Pregătirea 

Urgenţelor este Sistemul Metropolitan de Asistenţă Medicală 

(Metropolitan Medical Response System- MMRS).  

OEP este principalul coordonator din cadrul sistemului medical 

naţional pentru dezastre (Naţional Disaster Medical System-NDMS). 

Componentele cheie ale NDMS sunt Echipele de Asistenţă Medicale în 

Caz de Dezastre (Disaster Medical Assistence Teams- DMATs), 

sistemele de transport al pacienţilor şi acordurile cu unităţile de îngrijire 

definitivă de pe toată suprafaţa Statelor Unite. Ulterior au fost înfiinţate 

mai multe echipe speciale de răspuns - Echipe Naţionale de Răspuns 

Medical (Disaster Mortuary Operational Response Teams (DMORT), 

International Medical Surgical Response Team (IMSURT), National 

Veterinary Response Team (NVRT).  

 OEP mai are în subordine o serie de divizii cum sunt Forţa de 

Acţiune Rapidă formată din voluntari proveniţi din rândurile Serviciilor 

de Sănătate Publică a SUA. 

http://www.phe.gov/Preparedness/responders/ndms/teams/Pages/dmort.aspx
http://www.phe.gov/Preparedness/responders/ndms/teams/Pages/nvrt.aspx
http://www.phe.gov/Preparedness/responders/ndms/teams/Pages/nvrt.aspx
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 Centrele pentru controlul si prevenţia bolilor (CDC) reprezintă 

principala agenţie implicată în elaborarea şi aplicarea măsurilor de 

control şi prevenţie a bolilor fiind o componentă esenţială a DHHS și 

are în subordine numeroase echipe cu misiuni specifice.   

Sistemul de management al accidentelor medicale şi de sănătate 

(MaHIM) a fost dezvoltat ca un model de planificare a răspunsului 

regional în situaţii de urgenţă ce determină mai mult de 500 de victime.  

Fiecare spital trebuie să aibă acorduri mutuale sau 

memorandumuri de ajutor reciproc cu spitalele de proximitate pentru 

situaţiile de urgenţă extinse 

 

III.A.3. Organizare. Funcţionare. Nivele de răspuns: local, statal, federal 

 

Doctrina de management în situaţii de urgenţă a SUA este a 

valorifica autonomia şi particularităţile locale în exprimarea răspunsului 

în siuaţii de urgenţă limitate și integrare prin agenţiile federale în cadrul 

Federal Response Plan, a sistemului medical naţional pentru dezastre 

(Naţional Disaster Medical System-NDMS) şi sub coordonarea DHS. 

 

III.A.3.1 Nivelul federal de management în situaţii de urgenţă 

 Cu rare excepţii ale unor dezastre care întrunesc criteriile unui 

eveniment de securitate naţională, răspunsul federal coordonat la un 

dezastru nu se instituie fără ca guvernatorul statului afectat să solicite 

preşedintelui declararea unui dezastru naţional. Fiecare agenţie federală 

ce poate fi implicată în răspunsul la dezastre este aptă să-şi exercite 

autonomia şi să răspundă direct unei cereri de asistenţă și în afara 

răspunsului federal coordonat.  

Sub paradigma planului naţional de răspuns sunt reprezentate 15 

funcţii esenţiale solicitate în eventualitatea producerii unui dezastru.  

 

III.A.3.2. Nivelul statal în managementul situaţiilor de urgenţă 

 Agenţia statală de management în situaţii de urgenţă (SEMAs) 

este responsabilă de standardele, trainingul şi unificarea organizaţiilor 

de management în urgenţe si a nivelelor de jurisdicţii în special pentru 

nivelele joase.  

 

III.A.3.3.Nivelul local de management în situaţii de urgenţă 

În funcţie de tipul de jurisdicţie un oficial executiv sau 

managerial este însărcinat cu managementul operaţional al situaţiei de 

urgenţă. Comunităţile locale şi responsabilii statali constituie local 

Emergency Planning Commitees şi  State Emergency Response 
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Commissions care elaborează Emergency Planning and Community 

Right to Know Act (sub responsabilitatea guvernatorului). 

 

III.A.4. Responsabilităţi specifice în intervenţia în situaţii de urgenţă            

Guvernul Statelor Unite a avizat instituirea Sistemului  de 

Comandă a Incidentelor. Revizuit în 2006, ICS statuează un standard de 

management, structură şi proces care permite tuturor verigilor 

sistemului de intervenţie, în mod specific cel medical,  să îşi definească 

propriul rol în cadrul EOP şi totodată să instaureze moduri de integrare 

funcţională cu celelalte facilităţi de intervenţie şi răspuns. 

De asemenea, jurisdicţia locală are rolul de a funcţionaliza prin 

normative adaptate la specificul comunitar şi specializate pe fiecare 

dintre verigile de intervenţie şi de a stabili modele de relaţionare 

instituţională şi de integrare operaţională.  

Guvernatorul statului autoritatea responsabilă pentru sănătatea 

publică 

Departamentul de stat pentru sănătate – coordonează 

răspunsul în dezastru 

Agenţia de stat pentru managementul situaţiilor de urgenţă – 

echivalentul FEMA la nivel statal 

Departamentul de sănătate municipal sau regional – 

jurisdicţie pentru dezastrele locale 

Serviciile medicale de urgenţă  (EMS), Serviciile de pompieri, 

Poliţia, Serviciile publice – sarcini specifice   

La rândul lor, Emergency Planning Commitees şi  State 

Emergency Response Commissions au şi următoarele sarcini 

specifice: planificarea raioanelor locale de urgenţă, coordonarea 

activităţilor în cadrul Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 

Secretarul de stat pentru securitate naţională mandatat legal 

prin Homeland Security Act of 2002 să decidă declararea evenimentelor 

de importanţă naţională. Această responsabilitate este executorie. 

 

III.B. Sistemul de management  al situaţiilor de urgenţă în Franţa 
 

III.B.1 Istoria dezvoltării conceptului si sistemului de management a 

situaţiilor de urgenţă în Franţa 

   

 Medicina de catastrofă în Franţa derivă din medicina de război, 

respectând un principiu imuabil în medicina de catastrofă franceză „gest 

salvator simplu pentru cât mai mulţi pacienţi”. 
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III.B.2 Componentele sistemului de management al situaţiilor de 

urgenţă în Franţa 

 În legea securităţii civile franceze se definesc mai multe 

aspecte costituind concepte de apărare, protecţie şi securitate 

astfel:apărarea, protecţia civilă, securitatea civilă 

 În particular serviciile medicale de urgenţă sunt conectate 

operaţional cu sistemul securităţii civile. 

 Organismele statului responsabile în situaţii de urgenţă: 

- Direcţia de Apărare şi Securitate Civilă (DDSC)- direcţie a 

Ministerului de Interne Are rol interministerial în cadrul gestiunii 

crizelor dispunând de un centru operaţional COGIC. Are în subordine 4 

subdirecţii organizate astfel: subdirecţia de administraţie şi logistică, 

subdirecţia de gestiune a risurilor, centrul operaţional de gestiune 

interministerială a crizelor; subdirecţia Sapeur-Pompiers şi alţi actori de 

primă intervenţie, subdirecţia serviciilor operaţionale (C.O.Di.S.C.) 

 Direcţia Generală de Sănătate – are în competenţă sistemele 

de sănătate 

Mijloacele de răspuns teritoriale (sapeur-pompiers) sunt 

reprezentate de militari și civili –profesionişti și voluntari. 

Sistemul de medicină de urgenţă şi catastrofă francez are 

organizate şi o serie de structuri specializate dotate, echipate şi gata de 

acţiune, mobilizabile la nevoie.  

- detaşamente de intervenţie în catastrofă aeromobile 

(DICA) 

- detaşamentele de asigurare medicală (DAM)  

- detaşament avansat de coordonare operaţională (DACO) – 

cuprinde în structură : elemente de recunoaştere şi evaluare (ERE), 

detaşament de sprijin chirurgical (DAC), ESCRIM (Elément de 

Sécurité Civile Rapide d’Intervention Médicale), detaşament de 

sprijin medical şi spitalizare (DAMHo)  

 

III.B.3 Organizare. Funcţionare. Nivele locale de răspuns. 

 Organizarea şi funcţionarea răspunsului într-o situaţie de 

urgenţă presupune în doctrina franceză un lanţ operaţional eşalonat pe 5 

nivele de intervenţie şi responsabilitate. 

 Nivelul comunal - sub responsabilitatea primarului 

 Nivelul departamental - în jurisdicţia prefectului 

departamentului care acţionează în cadrul CODIS. 

 Nivelul zonal sau interdepartamental este în 

responsabilitatea prefectului de zonă. În aceste misiuni specifice 
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prefectul de zonă este asistat de către un prefect delegat, aceştia 

derulând-şi atribuţiunile în interiorul EMZ – COZ. 

 Nivelul naţional este sub directa responsabilitate a ministrului 

de interne şi secundar pentru punerea în operă a mijloacelor, a 

prefectului. Pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale ministrul de 

interne dispune de COGIC. 

 Nivelul internaţional sub jurisdicţia Comisiei Europene prin 

Centrul de Informare şi Supraveghere a Protecţiei Civile. 

 În cadrul lanţului de comandă, prefectul este definit ca fiind 

directorul operaţiunilor de securitate (DOS) având în directa sa 

subordine pe comandantul operaţiunilor de securitate (COS – 

comandantul nemijlocit al operaţiunilor în scenă). Acesta are în 

subordine pe directorul de securitate al incendiilor şi pe directorul de 

securitate medicală (DSM).Funcțiile medicale în scenă sunt: ofiţerul de 

adunare a răniţilor, medicul şef de PMA, ofiţerul de evacuare  

 Poliţia naţională franceză este o organizaţie statală civilă care 

cuprinde numeroase servicii specializate. Poliţia primeşte apelurile 

pentru zonele sale de competenţă în comisariate şi intervine esenţial în 

zonele urbane.  

 Jandarmeria naţională este o organizaţie militară care este 

însă plasată în subordina ministrului de interne. Jandarmii sunt în 

general polivalenţi, ei acţionând în principal în zonele rurale. 

Janadarmeria dispune în fiecare departament de un centru operaţional 

unic, centrul operaţional al jandarmeriei (COC) care primeşte apelurile. 

Apelarea se face la număr de dispecerat propriu 17. 

 SAMU-SMUR reprezintă un sistem de dispecerizare şi 

intervenţie existent în fiecare departament. Numărul propriu de apel este 

15. 

Serviciile de Incendiu şi Securitate sunt organizate la scară 

departamentală ca servicii publice autonome. Sunt în subordinea a două 

autorităţi, una administrativă şi de gestiune (preşedintele consiliului de 

administraţie al serviciului departamental de incendii şi securitate) şi o 

autoritate operaţională (prefectul). Pompierii se apelează la număr de 

dispecerat 18. 

 Spitalele. „Pregătirea spitalului pentru un aflux mare de 

victime ţinând cont de etapa prespitalicească” face obiectul unui plan de 

securitate denumit „plan blanc” a cărui declanşare se supune aceluiaşi 

algoritm decizional ca a planurilor O.R.S.E.C. 

   Doctrina generală de securitate este concretizată conform 

circularei, 87.565 din  22 iunie 1987 în  Planul de organizare a 

Răspunsului în Securitatea Civilă - O.R.S.E.C. precum şi prin planurile 
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de urgenţă cuprinse ca anexe ORSEC – ORSEC PPI, planul roşu şi 

planuri specializate.  

  

III.B.4. Responsabilităţi specifice în intervenţia în situaţii de urgenţă 

O serie de organisme şi structuri implicate în intervenţie în 

situaţii de urgenţă şi dezastre în Franţa, au sarcini şi responsabilităţi 

specifice de a căror îndeplinire depinde atât realizarea misiunilor proprii 

cât şi integrarea cu celelalte structuri participante: COGIC (Organism 

interministreial de coordonare), Grupările de elicoptere, Baza de 

avioane a securităţii civile , Formaţiunile militare, Serviciile de 

deminare, ESOL (structuri de susţinere operaţională şi logistică) au 

misiuni de sprijin operaţional, Ambulanţele private intervin la cererea 

SAMU pentru intervenţia la domiciliu, Pompierii salvatori.   

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Serviciului 

Departamental de Incendii şi Securitate este responsabil de deciziile 

privind gestiunea personalului, achiziţia materialelor, construcţia 

cazarmelor. Prezidează consiliul de administraţie compus din aleşi 

locali care validează planurile de acţiune, bugetul, etc. 

Prefectul este responsabil de gestiunea operaţională a serviciilor 

de incendii şi securitate. Îndeplineşte sarcina DOS pentru operaţiunile 

importante 

Directorul SDIS dirijează serviciul departamental de incendii şi 

securitate şi toţi pompierii salvatori ai departamentului aflaţi sub 

autoritatea preşedintelui şi a prefectului. Este un ofiţer din rîndul 

pompierilor salvatori secondat de un director adjunct de asemenea 

pompier salvator                 

     

III.C.Beneficii. Riscuri şi vulnerabilităţi ale sistemelor de 

management a situațiilor de urgență din lume 

                                                                   

Sistemul de management în situaţii de urgenţă care funcţionează 

în SUA este unul extrem de tehnicizat, extrem de protocolizat şi 

dominat de instrucţiuni şi proceduri foarte precise, descrise pentru o 

sferă imensă de decizii şi acţiuni. Aceasta poate fi o trasătură benefică 

pentru standardizarea managementului, dar poate duce la îngrădirea şi 

fragmentarea sferei şi lanţului decizional. 

Una dintre vulnerabilităţile sistemului actual de răspuns în 

situaţii de urgenţă la un eveniment major în SUA este considerat 

dealtfel a fi lanţul de comandă şi control cu neuniformităţi şi 

neconcordanţe în integrarea acţiunilor la nivel interstatal, mai ales 
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atunci când limitele de jurisdicţie între diversele agenţii implicate sunt 

foarte imprecis delimitate. 

Sistemul de intervenţie şi control în situaţii de urgenţă este foarte 

puternic pe latura de siguranţă, securitate, antiterorism, evacuare şi are o 

serie de elemente de slăbiciune pe latura de management medical.  

O altă latură sensibilă a managementului în situaţii de    nivelul 

de intervenţie medicală în afara spitalului, cu grad mic de medicalizare.  

Beneficiul major al modului de organizare şi funcţionare al 

sistemului francez de intarvenţie este legat de acordarea unor îngrijiri 

medicale avansate încă din faza prespitalicească de intervenţei. 

Structura sistemului medical de urgenţă prespitalicească este construită 

pe conceptul ,,stay and play’’și  ,,medecin de l’ avant’’.  

Elementele de vulnerabilitate ale sistemului francez sunt legate 

de absenţa integrării dispeceratelor, ca și absenţa unui sistem de 

ambulanţe public  

În Franţa nu există o specializare în medicină de urgenţă propriu-

zisă, în schimb, există programe de pregătire în prim ajutor şi asistenţă 

medicală de urgenţă pentru pompierii salvatori şi un program de 

pregătire cu caracter de competenţă în managementul dezastrelor. 

 

PARTEA A II A –STUDIUL PERSONAL 

 

Scopul și obiectivele studiului 

 

1. Identificarea elementelor particulare ale răspunsului integrat 

în situaţii de urgenţă, cu accent pe integrarea răspunsului medical  

2 Evidenţierea aspectelor operaţionale specifice diferitelor 

servicii situaţii în context regional şi  verigilor care necesită armonizare. 

3. Paza acestor analize să elaborez un plan de educație integrată 

în direcţia managementului situaţiilor de criză, particularizat la 

specificul național și regional, compatibil cu formarea tuturor 

eşaloanelor de comandă şi coordonare din domeniile cu responsabilităţi. 

 

Materialul și metoda de studiu 

 

Am studiat comparativ raportările din literatura de specialitate a 

diferitelor aspecte medicale vizând managementul pacienţilor proveniţi 

din evenimente extinse, aspectelor legislative și de organizarea a 

sistemelor de urgență și educaționale din lume. 

Am folosit metoda studiului cu caracter retrospectiv și a 

studiului de caz pe situații de urgență extrem de variate și simulări, 
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survenite într-o perioadă de 10 ani (2005-2014) în România, în mediul 

extraspitalicesc sau spitalicesc.  

Am utilizat de asemenea studiul prospectiv prin aplicarea unor 

chestionare anonime echipelor manageriale ale spitalelor și structurilor 

de primire urgențe din regiunea Olteniei, vizând analiza promptitudinii, 

calității, eficienței și riscurilor managementului unor potențiale 

evenimente de urgență extinse care ar implica spitalele din regiune.  

 

Propuneri. Valorificarea rezultatelor studiului 

 

Am identificat 3 direcții principale de validare  prin 

implementare în practică a  rezultatelor studiului,: 

Direcția de ameliorare operațională 

Direcția educațională-profesionalizare, perfecționare, formare 

continuă, simulare 

Direcția legislativă.  

 

 

CAPITOLUL IV. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR 

EDUCAȚIONALE ÎN MEDICINĂ DE URGENȚĂ ÎN LUME 

 

IV.A.Sistemul educaţional în medicină  de urgenţă în România 

 

IV.A.1. Istoria dezvoltării conceptului şi sistemului educaţional în 

medicină de urgenţă în România 

În România, în cei 20 ani care au trecut de la introducerea 

medicinei de urgenţă în nomenclatorul specialităţilor medicale s – au 

parcurs diverse etape, de obţinere a unui standard de pregătire 

acceptabil pe de o parte şi a unui număr de specialişti suficient pentru a 

asigura încadrarea diferitelor eşaloane de lucru din sistem pe de altă 

parte.  

Acestea au reprezentat motive suficiente pentru a se pune bazele 

sănătoase ale unei schimbări de atitudine majore, susţinută legislativ, 

financiar, logistic, ştiinţific în domeniul metodologiei formării în 

medicina de urgenţă românească. 

 

IV.A.2. Medicina de urgenţă academică 

Disciplina de urgenţe medicochirurgicale a fost pentru prima 

dată oferită ca pachet educaţional în cadrul Facultăţii de Medicină 

Generală a Universităţii din Craiova din anul universitar 1990-1991.  
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 În anii următori, discipline de studiu cu structură şi curicule 

oarecum similare, au fost introduse treptat studenţilor din cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, la UMF Cluj, 

Centrul Universitar Iaşi și Centrul Universitar Constanţa, Timişoara  

 

IV.A.3. Specialitatea de medicină de urgenţă 

Specialitatea de medicină de urgenţă ca specialitate de sine 

stătătoare în nomenclatorul specialităţii medicale al Ministerul Sănătăţii 

datează din anul 1993. 

Începând cu 1999 rezidenţiatul de medicină de urgenţă a trecut la 

o durată a stagiului de pregătire de 5 ani,. 

Anii 2005-2007 s-au reconfigurat în plan european standardele 

educaționale ale specialității și metodologia evaluării calității educației 

în domeniu.   

Cea mai recentă upgradare a programului educaţional şi a 

modului de derulare a acestuia s-a produs şi este încă în progres din 

2009 de când Societatea Europeană de Medicină de Urgenţă a dezvoltat 

curicula europeană de medicină de urgenţă. Programul de rezidenţiat în 

medicina de urgenţă în România sub această formă face obiectul unui 

Ordin distinct al Ministrului Sănătăţii care reglementează toate 

aspectele, revizuit și completat în 2012.  

 

IV.A.4. Atestatul în medicină de urgenţă 

Actuala formă de pregătire a medicilor nespecialişti în medicina 

de urgenţă în domeniul urgenţelor prespitaliceşti sau spitaliceşti - 

atestatul în medicină de urgenţă a debutat  în 2008, pe două nivele 

succesive.,respectiv atestatul în medicină de urgenţă prespitalicească şi 

al doilea deschis doar medicilor angajaţi în structurile de primiri urgenţe 

nespecialişti în medicină de urgenţă.  

Această formă de pregătire este strict instituţionalizată.  

 

IV.A.5. Profesionalizarea paramedicală în acţiuni de salvare şi prim 

ajutor 

În subordinea directă a Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă funcţionează instituţii de învăţământ, de pregătire, de studii şi 

cercetare ştiinţifică, IGSU organizează şi controlează formarea, 

evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a persoanelor şi 

cadrelor tehnice proprii iar pentru asigurarea formării şi pregătirii 

continue a personalului Inspectoratul General elaborează planuri şi 

programe de învăţământ, precum şi planul de profesionalizare 



 

26 

 

În cadrul ISU judeţene cu atribuţiuni în coordonarea activităţii 

regionale funcţionează centre zonale de formare în acordarea primului 

ajutor calificat, descarcerare şi alte operaţiuni de salvare..  

Absolvenţii modulelor de formare încadrează ambulanţele de 

prim ajutor tip B2 şi echipajele specializate de intervenţie la incendii 

sau autospecialele de descarcerare dotate cu echipament de prim ajutor.  

 

IV.A.6. Programe speciale de educaţie medicală continuă în medicina 

de urgenţă – telemedicina, resuscitarea cardiopulmonară de bază şi 

avansată, toxicologie, medicină aerospaţială, dispecerizare, medicină de 

catastrofă 

Pentru toate categoriile de personal medical de desfăşoară 

periodic cursuri de formare profesională – programe de formare în 

resuscitarea cardiopulmonară de bază şi avansată adult şi copil, cursuri 

ATLS, toxicologie, transport neonatal, ventilaţie noninvazivă, violenţă 

domestică, vizând creşterea permanentă a nivelului profesional şi 

specializarea pe nivele succesive. 

IV.A.6.1.Telemedicina 

Strategia extrem de modernă adoptată de sistemul medical de 

urgenţă din România este ca stratificarea nivelelor de competenţă ale 

echipajelor care acţionează în faza prespitalicească să asigure 

promptitudinea şi debutul acţiunii de resuscitare sau menţinere a 

funcţiilor vitale, urmând ca dislocarea selectivă a unui echipaj cu 

competenţă superioară ,, la întâlnire’’ să asigure managementul avansat 

şi decizia de evacuare şi direcţionare. 

Din 2010 a început introducerea sistemului de telemedicină în 

structurile de primire urgenţe din spitalele cu competenţă limitată către 

centrele regionale. 

 

IV.A.6.2. Resuscitarea cardiopulmonară de bază şi avansată 

Din 1999 se derulează prin Consiliul Naţional Român de 

Resuscitare, în 7 centre zonale de formare, un Program Naţional de 

Formare în Resuscitare Cardiorespiratorie din România, pentru 

resuscitare cardipulmonară de bază şi avansată la adult, copil, traumă, 

acreditate ca programe de educaţie medicală continuă de către Colegiul 

medicilor din România şi de Ordinul Asistenţilor şi Moaşelor din 

România.  

 

IV.A.6.3.Cursurile de formare în toxicologie, medicină aerospaţială, 

electrocardiografie, FAST, transport neonatal, violenţă domestică. 
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Acestea sunt exemple de programe educaţionale care s-au 

materializat şi se derulează în continuare, pentru diferite categorii de 

grupuri ţintă dintre profesioniştii medicinei de urgenţă (medici de 

diferite niveluri, asistenţi medicali, asistenţi sociali). 

 

IV.A.6.4.Dispecerizarea şi medicina de catastrofă 

Programele de formare în aceste două direcţii în România 

reprezintă elementul de preocupare actuală al sistemului educaţional 

românesc în medicina de urgenţă, iar dispeceratele, acestea sunt într-un 

amplu proces de reorganizare cu tendinţa de evoluţie către dispecerate 

integrate unice cu supervizare medicală.. 

 

IV.A.7. Programe de formare de formatori 

Cu începere din 1998, se desfășoară în România programe de 

formare de formatori sub coordonarea Ministerului Sănătăţii, a 

Centrului de Perfecţionare postuniversitară a Medicilor și Faramciştilor, 

cu formatori străini de profil pentru constituirea grupului central 

naţional de instructori. 

Din 2007 a început derularea programului de formare de 

formatori din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.  

 

IV.A.8. Programe de dezvoltare educaţională specială – granturi, 

cercetarea medicală, schimburile de experienţă 

Participarea în contracte de cercetare internațională a permis 

conectarea procedurilor de management naționale la cele internaționale 

Unul dintre cele mai bune exemple îl constituie programele 

Remssy I-IV, dezvoltate între 1998-2007 și susținute și de programele  

Ministerului Sănătății cu Banca Mondială și proiectul ,,Profesionişti în 

intervenţia integrată la accidentele colective şi dezastre’’, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 3,  (2010 – 

2013) - proiect strategic în formarea în medicina de dezastre.  

 

IV.B. Principalele sisteme educaţionale în medicină de urgenţă în 

lume. Studiu comparativ 

 

IV.B.1. Sisteme educaţionale în medicină de urgenţă în Europa 

Societatea Europeană pentru Medicină de Urgenţă (EuSEM) s-a 

constituit în 1994 şi a reprezentat o federaţie a 24 de societăţi naţionale 

de medicină de urgenţă din ţări europene actualmente specialitatea de 

medicină de urgenţă este recunoscută ca o specialitate medicală de sine 
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stătătoare în 15 state membre ale Uniunii Europene (în 9 este înscrisă 

expres în directivele europene,  în 5 ca supraspecialitate). 

Perioada minimă de training în medicina de urgenţă este 5 ani. 

EuSEM a publicat prima curiculă de bază europeană pentru 

medicina de urgenţă, în 2002. Curicula europeană a fost revizuită, 

modificată şi aprobată de medicii specialişti (UEMS MJC) ai 

Comitetului Uniunii Europene la Bruxelles la 25 aprilie 2009. 

Curicula dezvoltă cunoştiinţele, aptitudinile şi experienţa pe care 

trebuie să le aibă un rezident în urgenţă, aşa cum au fost ele definite de 

EuSEM şi AAEM. 

 

IV.B.2. Sisteme educaţionale în medicină de urgenţă în Canada şi SUA. 

Modelul Nord - American 

- Nivelurile necesare de formare obligatorii ale personalului 

implicat în asistenţa medicală de urgenţă în sistemul Nord American se 

referă la structura programelor de formare pentru paramedicii care 

activează în sistem, elaborate pe nivele succesive: responderi medicali 

de urgenţă (EMR), paramedic de îngrijire primară (PCP), paramedic de 

îngrijiri avansate (ACP), paramedic de îngrijiri critice (PCC). 

Direcţionarea medicală şi supravegherea paramedicilor 

Medicul director al serviciului este delegat de autorităţi pentru a 

permite paramedicilor să efectueze acte medicale reglementate în 

situaţii definite în protocoale paramedicale sau directive medicale 

avansate.  

Paramedicii au dreptul legal de a practica profesia lor în cadrul 

unui serviciu paramedical reglementat.. 

În modelul de practică nordamerican, medicina de urgenţă este o 

specialitate medicală strict spitalicească care se practică în cadrul 

departamentelor de urgenţă ale spitalelor şi eventual în colaborare – sub 

formă de direcţionare medicală – cu departamentele de paramedici.  

În Statele Unite şi Canada există 4 moduri de a fi certificat în 

medicina de urgenţă: 

-de către Consiliul American de Medicină de Urgenţă  

-American Osteopathic Board of Emergency Medicine  

-prin echivalarea certificării de către Colegiul Regal al Medicilor şi 

Chirurgilor din Canada și în Statele Unite; 

-Consiliul de Certificare în Medicina de Urgenţă (American Board of 

Emergency Medicine) reprezintă cel mai nou bord de certificare și 

recertificare 
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IV.B.3. Programe educaţionale speciale. Modele educaţionale pentru 

dezvoltarea dispeceratelor de urgenţă  

Conceptele de administrare a situaţiilor de urgenţă prin 

intermediul dispaceratelor de urgenţă s-au dezvoltat, în general, în lume 

după două modele (anglosaxon şi francez) peste care s - au 

supraadăugat elemente de specific regional. Acestea au dus în principal 

la existenţa a două categorii de dispecerate: 

- dispeceratele unice care pot funcţiona şi ca integrare de 

dispecerate specifice pentru fiecare tip de situaţie de urgenţă (medicale, 

de pompieri, jandarmerie, etc); 

- dispecerate integrate care funcţionează pe o platformă 

comună din punctul de vedere al administrării apelului, logisticii, 

formării personalului, standardelor şi cerinţelor posturilor de lucru, 

informatizării şi procedurilor de comunicaţie în interiorul dispeceratului 

şi cu mijloacele de intervenţie. În unele sisteme se utilizează în acestă 

formă de dispecerat un supervisor medical/medic pentru avizarea 

procedurilor care depăşesc standardul de competenţă al unui dispecer 

Punctul cheie ale trainingului dispecerilor este de a clasifica 

nivelul de urgenţă şi a determina un nivel de risc O altă subcategorie de 

codificare este folosită pentru a defini starea pacientului. Codurile de 

MPDS permit sistemelor de urgenţă să stabilească nu doar resursele 

alocate evenimentului ci şi modul de deplasare la caz („de rutină” sau 

„lumini şi sirene”) 

O altă direcţie de training elaborată pentru dispeceratele 

medicale de urgenţă a fost cea de instruire în furnizarea informaţiilor şi 

sfaturilor de prim ajutor prin telefon înainte de sosirea echipajului 

medical în scenă (Total computer aided apel manipulation).  

Un alt golden standard de atins pentru dispeceratele de urgenţă a 

fost procesul de informatizare (computer assisted dispath).  

În sistemul francez în fecare oraş în care există SAMU, există un 

Service Medical Regulation d’ Urgence (SMUR). Acesta are sarcina de 

reglementa toate resursele de îngrijire medicală şi de a colabora cu 

celelalte dispecerate de urgenţă în vederea administrării optime a 

resurselor fiecăruia dintre acestea. 

Dispecerizarea urgenţelor în sistemul francez și armonizarea cu 

capabilitățile spitalelor de a organiza primire unui mare număr de 

victime se realizează de către dispecerate separate pentru fiecare dintre 

structurile de intervenţie de urgenţă, iar  dezvoltarea sistemului unic de 

apel european 112 face posibilă în anumite zone ale Franţei apelarea 

acestor servicii de urgenţă prin redirecţionare către dispeceratul special.  

Dispeceratul francez dispune de medic regulator de dispecerat. 
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Sistemul de dispecerizare al urgenţelor medicale în Suedia este 

un alt model european de organizare al dispecerizării ca evoluţie de la 

modelul anglo-american către sistemul franco – german. Suedia are 

activat numărul 112 ca şi număr de apel pentru urgenţe, dispecerizarea 

ambulanţelor este controlată de un centru regional de dispecerizare care 

la rândul său coordonează resursele de intervenţie la incendiu şi salvare. 

Echipajele ambulanţelor sunt în general de competenţe egale iar în 

situaţiile în care dispeceratul identifică elemente critice, unităţile mobile 

coronariene pot fi trimise în scenă  

Modelul englez de dispecerizareeste reprezentat de dispecerate 

de urgenţă unice integrate regionale fără supervizare medicală, operate 

de către dispeceri profesionişti care administrează uniform apelurile şi 

resursele după un model şi după protocoale de dispecerizare  

 

IV.C. Beneficii. Riscuri şi vulnerabilităţi ale sistemelor educaţionale 

   

Direcţia fundamentală de formare în medicina de urgenţă nord 

americană reflectă în mare parte punctul de vedere conform căruia 

acţiunea medicală profesionalizată rămâne cantonată în interiorul 

departamentelor de urgenţă La rândul lor, resursele paramedicale sunt 

concentrate în afara spitalului atât în dispecerate.  

Existenţa a numeroase particularităţi locale pe tot întinsul 

Americii de Nord și, similar din acesta, al Australiei, a generat o 

multitudine de aspecte particulare de acţiune medicală în situaţii de 

urgenţă şi în consecinţă de soluţii educaţionale, în special pe 

specializarea paramedicilor. Cu toate acestea, chiar în situația unor 

sisteme bine coordonate este greu de apreciat nivelul de asistare 

optimală furnizat de paramedici în situația pacienților critici, ceea ce 

rămâne principala vulnerabilitate a acestor sisteme. Această 

neuniformitate generează inevitabil neuniformitate de nivel de formare 

și particularități regionale. 

În Europa coexistenţa şi evoluţia oarecum paralelă în ultimii 30-

40 de ani a două modele clasice de lucru în medicina de urgenţă 

respectiv cel englez şi cel franco-german a dus la dezvoltarea a două 

sisteme educaţionale: 

- sistemul englez cu accent deosebit pe dezvoltarea 

specialităţii de medicină de urgenţă. Deopotrivă, la fel ca în modelul 

american pentru mediul extraspitalicesc s-au dezvoltat curicule de 

pregătire paramedicală şi de dispecerat (cu dispeceri profesionişti); 
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- sistemul franco-german a evoluat de la bun început în 

direcţia acordării de îngrijiri medicale avansate în afara spitalului de 

către echipe având în componenţă personal medical. 

Elementul de slăbiciune al acestor sisteme este că, medicina de 

urgenţă spitalicească este de cele mai multe ori practicată de către 

specialiştii de diferite specialităţi clinice, medicii profesionalizaţi în 

urgenţă fiind păstraţi în afara spitalului.  

Franţa în schimb a dezvoltat suplimentar faţă de competenţa de 

medicină de urgenţă, o competenţă de catastrofă.  În paralel, Franţa are 

o preocupare permanentă de dezvoltare a simultoarelor de dispecerat şi 

management în situaţii de catastrofă. 

Modelul românesc de organizare a educației în medicină de 

urgenţă și prim ajutor este un exemplu de realizare a unui program 

integrat de formare în medicina de urgenţă capabil să ofere 

sustenabilitate şi potenţial evolutiv în performanţa sistemului.  

Elementele de slăbiciune actuale respectiv absenţa unui 

program unitar de formare în managementul situaţiilor de catastrofă şi 

în dispecerizare. 

Vulnerabilitățile sunt legate de modul neuniform de 

dispecerizare, de obținerea imaginii integrative a funcționării 

sistemului, de slaba aplicare a protocoalelor de alocare a resurselor 

conform amendamentelor diferite  alocate fiecărui nivel de dispecerat  

Punctele forte ale modelului românesc sunt reprezentate 

existenţa unui program de rezidenţiat în medicina de urgenţă  conform 

cu standardele şi directivele Uniunii Europene, intervenţia medicală 

integrată în cadrul structurilor UPU-SMURD, administrarea resurselor 

prin intermediul dispeceratului integrat sau uneori colocat, dar gestionat  

medical (medic supervisor), telemedicina angrenarea într-un complex 

legislativ şi structural-funcţional coerent de practică medicală. 

 

CAPITOLUL V. ANALIZA RETROSPECTIVĂ COMPARATIVĂ 

A MANAGEMENTULUI  EVENIMENTELOR DE URGENȚĂ 

CU IMPLICARE MEDICALĂ 
 

V. A. Evenimentele prespitalicești. 

 

V. A.1 Material și metoda de studiu. 

Am studiat 57 accidente de trafic, 10 explozii/ incendii, petrecute în 

România (2007 - 2014), 16 aplicații și simulări de intervenție. 
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Am studiat de asemenea o serie de elemente definitorii ale 

spitalelor din regiunea S – V Oltenia, care pot fi implicate în asistarea 

victimelor unor evenimente de urgenţă majore.  

Am extras, comparat, prelucrat și analizat în vederea realizării 

acestui studiu mai multe categorii de informații, unele dintre acestea 

fiind deja considerate de numeroase studii de specialitate de referință 

pentru calitatea serviciilor și standardul de competență al sistemului 

 

V.A.2. Analiza datelor. Tipuri de evenimente 

 

V.A.2.1. Accidente de trafic. 

a. Accidentele de autostradă 

Am studiat mai multe accidente petrecute pe Autostrada Soarelui în 

ultimii ani din care am extras: 

Particularitaţi de producere 

Particularitaţi de intervenţie 

b. Accidentul feroviar 

 Am analizat  comparativ  5 accidente majore de cale ferată  

petrecute în România între 2009. Am analizat condiţiile intervenţiilor, 

reperele orare, efectivele dislocate, numărul de victime şi gravitatea lor, 

modul de declanşare şi derulare a planului roşu şi a planului alb, 

eficienţa cooperării şi comunicării interinstituţionale la rezolvarea 

situaţiilor. Am urmărit de asemenea momentul și modul în care s – a 

solicitat sprijinul regional în situația unor evenimente extinse. 

Numeroase caracteristici particularizează aceste evenimente, 

generând specific de organizare, conducere și planificare a intervenției   

 Localizarea și anunțarea evenimentului  

 Estimarea numarui potențial de victime –volumului forțelor de 

intervenție preconizat  

 Acces dificil  

 Riscuri subsecvente 

 Problematica emoțională a accidentului urban sau în gară 

 Tehnica de descarcerare – echipament greu  

 Medicalizare avansată dificilă pe loc uneori (dar imperioasă ca 

fază inițială de stabilizare a funcțiilor vitale cu impact major pe 

supraviețuire 

Studiu de caz 1( accidentul de tramvai din data de  10 mai 2012 - 

stația de tramvai Lujerului- București). Am extras o serie de aspecte 

speciale  date de mediul urban și producerea accidentului  în tunel: 

Studiu de caz 2 exercițiul de cooperare în situația producerii unui 

accident pe calea ferată la Sălcuța (jud. Dolj – iunie 2009), produs pe o 
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cale ferată simplă, am constatat că datorită modului de concepere a 

scenariului şi planului de intervenție au fost exersate o serie de aspecte 

care s – au reprodus aproape identic în 21.09.2009 când un accelerat a 

deraiat între stațiile Banu Mărăcine - Cârcea, la 10 km de Craiova, deci 

exerciţiile bine concepute și realizate pot realiza condiţii de intervenţie 

foarte asemănăţoare celor reale, astfel încât concluziile lor pot fi 

aplicate cu mare acurateţe în practică, cu condiţia realizării profesioniste 

a scenariului şi a analizei serioase a rezultatelor 

 

c. Accidentul aviatic 

Atât evenimentele reale cât și cele simulate au relevat o serie de 

slăbiciuni care pot compromite succesul unei eventuale intervenții și 

prognosticul victimelor.  

Cu  toate că există un document metodologic care prevede 

modalitate de intervenție în cazul producerii unui eveniment aviatic 

civil, există diferențe semnificative în lanțul de salvare pentru 

evenimentele produse în afara aeroporturilor față de procedurile 

elaborate pentru evenimentele produse la sol în interiorul aeroporturilor.  

De asemenea, procedurile de securitate internă nu sunt 

particularizate în Planul Roșu și nu sunt exersate decât în aplicații 

tactice și doar excepțional în situații asemănătoare celor de lucru. 

Un element esențial de particularizare a intervenției este legat de 

gestiunea circulație iși  comunicației in interiorul aeroportului  

Este foarte important ca standardizarea planurilor de intervenție 

internă în cazul evenimentelor aviatice produse în interiorul 

aeroporturilor să se facă ținând cont de nevoia de satisfacere a tuturor 

obiectivelor unei intervenții tehnico-medicale integrate tipice.  

 

d. Accidentul rutier în care sunt implicate victime multiple 

sau vehicule de transport în comun  

Am analizat un număr de 42 de accidente colective inclusiv 

accidente petrecute cu mijloace de transport în comun între 2005-2014 

și 2 simulăre de accident cu victime multiple.  

Dintre toate tipurile de evenimente studiate, intervenție la accidente 

rutiere cu victime multiple este cea mai standardizată și mai bine 

organizată din punct de vedere al cooperării și integrării acțiunii 

medicale în managementul acțiunii.  

Notificarea centrelor operative pentru situații de urgență din cadrul 

MAI și MS s-a făcut în sub 5 minute de la raportarea evenimentelor, în 

cazul accidentelor de la Craiova și Mioveni (față de accidentul din 2010 

petrecut la Tulcea când MS s-a autosesizat din informările mass media 
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asupra evenimentului). Față de accidentul de microbuz petrecut la 

Slobozia în  29.11.2005 din care au rezultat 14 decedați în scenă și 10 

răniți dintre care 4 politraumatizați sever și în care evacuarea aeriană nu 

s-a practicat deloc, iar evacuarea secundară către spitalele din București 

s-a început la mai mult de 6 ore de la producerea evenimentului, 

evoluția lanțului medical este spectaculoasă.  

Totuși nevoia de protocolizare a intervenției și evacuării primare s-

a resimțit încă și în accidentul de la Cerna Sat,  unde direcționarea 

victimelor din scenă către spitale s – a efectuat aleator, necoordonat, 

fără triaj de câmp, practic fiecare echipaj sosit în scenă preluând victima 

pe care a contactat – o inițial și transportând – o la spitalul din propriul 

raion de intervenție. Aceste aspecte au fost în mare parte consecința 

faptului că nu s – a organizat în scenă un sistem de comandă al 

incidentului. 

Aportul exercițiului de cooperare la accident rutier cu victime 

multiple desfășurat în Craiova în iunie 2007 în conturarea strategiei de 

management integrat prespitalicesc a fost materializat pe mai multe 

direcții la evenimentele reale la care s-a cooperat între ISU, UPU-

SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță: organizarea “incident 

command system”,organizarea medicală, comunicarea în scenă, 

organizarea și protocolizarea evacuării, alertarea precoce a spitalelor de 

urgență și punerea în practică a alertării personalului din turele de 

rezervă. Se remarcă dimensionarea realistă a resurselor mobilizate față 

de numărul anunțat de victime și gravitatea estimată a  evenimentului 

care a permis realizarea unui timp global de intervenție considerat 

acceptabil. La planificarea exercițiului, medicul șef  regional s – a 

implicat atât la realizarea și validarea scenariului cât și în comanda 

intervenției (DSM) împreună cu Inspectorul șef ISU (COS . 

Accidentul rutier colectiv reprezintă modelul actual de integrare 

tehnico-medicală a acțiunii extraspitalicești cu cea de evacuare și cu cea 

de la interfața  spital-prespital pe care s-a construit planul cadru pentru 

elaborarea Planului Roșu. 

 

V.A.2.2. Accidente tehnologice și / sau evenimente CBRN 

Am ales câteva simulări de accidente nucleare din cadrul unor 

aplicații de cooperare de acest tip, la care au participat efective medicale 

din cadrul UPU – SMURD Craiova și tehnică medicală de intervenție a 

serviciului: aplicaţia internaţională de cooperare în cazul producerii 

unui accident la centrala nucleară Koslodui (,,Oltenia 2007’’), 

aplicațiile internaționale de cooperare transfrontarieră română – bulgară 
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Bechet 2011 și Calafat 20 iunie 2012 și  aplicaţia NATO de cooperare 

în cazul producerii unui accident chimic (Câmpulung 2010). 

În toate aceste evenimente, am constatat aceeași poziție de 

concepție și aplicare a planurilor: 

În etapa de formulare a obiectivelor principale ale exercițiilor nu se 

regăsește în niciun fel verificarea capacității de intervenție medicală la 

urgențe chimice sau radioactive ci doar cele legate de procedurile de 

protecție a populației, capacitatea de reacție a ONG-urilor, serviciilor 

voluntare, etc. 

Deși integrarea medicală în intervențiile la evenimente de urgență 

ce cad în responsabilitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

este constant bună, planificată și coerentă în intervențiile coordonate de 

către alte agenții, componenta medicală este  neglijată atribuindui-se 

sarcini neconcordante cu profilul intervenției, cu volum disproporționat 

de resurse, cu neglijarea unor sau altora dintre segmentele intervenției 

(a verigii de prim ajutor,a celei medicale de urgență prespitalicească, a 

intervenției spitalicești) sau a interrelației lor. 

 

V.A.2.3. Manifestații cu public numeros 

Reprezintă exemplul de evenimente la care planificarea trebuie 

să cuprindă o mare varietate de scenarii de derulare și dezvoltare a unor 

potențiale situații de urgență și totodată soluții specifice și adaptate 

tuturor acestor situații. De cele mai multe ori însă, rutina planificării 

pierde de multe ori din vedere prezența componentei medicale în rândul 

forțelor intervenante. Astfel, cu excepția manifestărilor considerate de 

mare risc a evenimentelor la scară națională sau internațională, 

componenta medicală reprezintă un segment periferic de preocupare în 

planificarea intervenției.  

La extrema cealaltă o serie de evenimente cu maximă vizibilitate și 

potențial de derulare a unor riscuri au constituit exemple de cooperare 

ireproșabilă între diferitele structuri și eșaloane participante, o serie de 

elemente de back up fiind puse în operă alături de o multitudine de 

scenarii alternative, de securitate medicală.  

Prin toate particularitățile lor de planificare și derulare a 

operațiunilor precum și prin volumul deosebit de resurse implicate și 

varietatea maximă a structurilor intervenante și a misiunilor acestora, 

aceste evenimente ar trebui să constituie baza de realizare a unui plan 

cadru țintit la nivel național, regional și local pentru organizarea acestui 

tip de situații ținând cont de toată experiența și competențele câștigate 

de coordonatori pe parcursul derulărilor. 
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V.A.2.4. Risc biologic / epidemic/pandemic 

În zilele noastre, epidemiile localizate pot să se transforme 

rapid în pandemii, lucru constatat în timpul episodului de SARS în 

2003 şi apoi la apariţia virusului gripal A(H1N1) în 2009. 

. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a mobilizat foarte precoce 

ţările în vederea pregătiii statelor pentru a face faţă pandemiei de gripă, 

astfel că etapele de reacție au fost implementate rapid și extins, în patru 

faze de reacţie și una de analiză și planificare: 

1. Frânarea introducerii virusului pe teritoriu:  

2. Frânarea propagării virusului pe teritoriul de protejat 

3. Atenuarea efectelor valului:  

4. Revenirea la situaţia anterioară: vaccinare 

5. Pregătirea personală ori colectivă pentru acţiune şi/sau pentru 

implementare 

Analizând derularea tuturor acțiunilor puse în operă pe parcursul 

pandemiei de gripă din anul 2009, se poate observa că deși etapele 

obișnuite de reacție au fost amorsate corect, au existat totuși o serie de 

incoerențe 

 

V.A.3. Calitatea și nivelul de integrare a planurilor roșii în intervenția 

cu caracter regional  la accidente colective și calamități. 

Am ales să analizez aceste aspecte prin studiul mai multor 

accidente colective petrecute în ultimii ani în diferite regiuni ale țării. 

Prima problemă constatată a fost legată de faptul că pentru multe 

dintre serviciile medicale din regiune capacitatea operațională este 

depășită cu mult înainte de limitele de declanșare formală a planului 

roșu specificate, pentru anumite zone ale județelor. 

În multe dintre evenimentele analizate deși evenimentul 

îndeplinea încă de la început chiar mai multe criterii de declanșare a 

planului roșu, acesta nu a fost declanșat formal, deși resursele de 

intervenție au fost dislocate în scenă. Consecința a fost lipsa de 

integrare, de coordonare și de integrare a intervenției, prin absența 

medicului șef desemnat prin plan.  

Problema responsabilităţii decizionale în a se face apelul de 

sprijin regional este legată de cele 2 funcții de comandă operațională în 

scenă (medicul şef judeţean SMURD sau SAJ,  Inspectorul şef ISU 

judeţean. Pentru aceasta, şi pentru a orienta  dar a nu limita decizional 

ar trebui eleborat un check list cuprinzând criteriile cadru pentru 

activarea răspunsului regional. 



 

37 

 

Analiza retrospectivă a evidenţiat  o serie de aspecte operaţionale şi 

organizaţionale inclusiv de planificare a intervenţiilor care  impietează 

asupra fluenţei şi rezultatelor intervenţiei şi care fac necesare măsuri de 

omogenizare şi reajustarea a măsurilor specifice şi instrucţiunilor de 

intervenţie. 

Astfel, atât structura şi funcţionarea dispeceratului, a UPU a SAJ a 

telemedicinei şi a atribuirii comenzii medicale este fluctuantă. 

Se pot ivi probleme de armonizare a planurilor roşu şi alb precum 

şi de nivel de management prespitalicesc la nivel de PMA recomandate, 

efectuate şi coordonate de o astructură neantrenată şi neexperimentată 

deloc şi în management spitalicesc.  

Este, o problemă serioasă intervenţia structurii medicale de 

comandă în judeţele regiunii în afara celui de acţiune curentă.  

Elementele fundamentale care au fluctuat extrem de mult de la 

județ la județ în interiorul regiunii ,,Oltenia’’ și care pot influența 

succesul acțiunii în urgenţa cu intervenţie regională sunt : 

• Criteriile și responsabilii de solicitarea şi instalare a sprijinului 

regional  

• Calitatea comunicaţiilor  

• Coordonarea în interiorul lanțului medical  

• Necesitatea inventarierii şi organizării riguroase a mijloacelor 

materiale şi personalului disponibil în toată regiunea 

• Comanda unică. Integrarea comenzii medicale regionale cu cea 

judeţeană şi totodată cu comanda tehnică locală.  

• notificarea precoce a centrului regional UPU – SMURD  după 

declanşarea planului roşu judeţean dacă planul roşu judeţean se 

declanşează în special din considerente medicale 

 

V.B Evenimente cu victime multiple. Pregătirea spitalului pentru 

aflux mare de victime 

 

Spitalul reprezintă centrul de diagnostic şi tratament cu cea mai 

înaltă competenţă şi specializare  din sistemul sanitar. Unităţile sanitare 

cu paturi sunt clasificate în România în funcţie de capacitatea lor de a 

asigura asistenţă medicală de urgenţă de diferite nivele şi după nivelul 

lor de competenţă, legiferându – se astfel conceptul ,, cel mai apropiat 

spital adecvat’’ atunci când se direcţionează pacienții către spitale. 

Am studiat o serie de elemente definitorii ale spitalelor din 

regiunea de dezvoltare S – V, care pot fi implicate în asistarea 

victimelor unor evenimente de urgenţă majore.  Am analizat 54 de 

evenimente extinse, spitalicești  sau prespitalicești cu victime multiple 
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care au implicat sub diferite forme spitalele, petrecute între 2005 și 

2014 în România.  

Am studiat aplicațiile de cooperare derulate în interiorul sau cu 

participarea spitalelor, ca simulări de evenimente cu victime multiple. 

Am urmărit tipologia evenimentului, amploarea sa raportată la 

nivelul spitalului, lanțul de comandă, resursele antrenate, timpul de 

punere în operă a lanțului de intervenție, eficiența și eficacitatea 

răspunsului, disfuncționalități apărute. 

Am urmărit pe parcursul aceluiași interval de timp frecvența și 

modul de concepere și derulare a simulărilor de evenimente derulate în 

spitalele din regiunea de dezvoltare sud vest ,,Oltenia”, precum și 

modul de valorificare a rezultatelor acestora în optimizarea diferitelor 

aspecte de preplanificare, operative, de comandă sau dispecerizare. 

Am identificat pe de altă parte o serie de elemente pe care le – 

am considerat drept relevante în reacţia spitalului la o situaţie de criză 

cum sunt: tipul şi gradul spitalului, calitatea şi extinderea structurii de 

primire a urgenţelor, nivelul de implicare a structurii de primire urgenţe 

în activitatea de prespital, volumul activităţii curente, existenţa 

trainingului sau a planurilor de urgenţă, volumul şi managementul 

stocurilor, comunicaţia, managementul fluxului informaţional intra şi 

interorganizaţional, etc   

Am aplicat un chestionar identic structurii manageriale a 

spitalelor din regiune inclusiv conducerii structurii de primire urgențe) 

urmărind cunoștiințele legte de managementul evenimentelor cu victime 

multiple, preplanificarea, activarea planurilor, sisteme de comandă a 

incidentelor, elemente de vulnerabilitate ale propriului spital, conceptul 

cu privire la managementul riscurilor interne, procedurile de securitate 

și intervenție. 

Am încercat ca pentru fiecare categorie de  spitale, conform 

acestor caracteristici să elaborez grupe de recomandări procedurale 

absolut necesare și elemente complementare ce pot fi satisfăcute prin 

cooperare cu alte instituții sau eșaloane medicale pe principiul 

complementarității operaționale, un ,,check list” în domeniul planificării 

preincident în interiorul fiecărei categorii de spitale. 

 

V.B.1 Studiul caracteristicilor spitalelor implicate în managementul 

evenimentelor analizate 

După aceste criterii, spitalele din regiunea de dezvoltare sud – 

vest, dar și din restul țării implicate în managementul general al 

evenimentelor studiate (nu doar a victimelor ajunse în interiorul acestor 

spitale) se găsesc la momentul de faţă  în situaţii diferite, dar  placa 
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turnantă în acest angrenaj este interfaţa spital – prespital, reprezentată 

de structurile de primire urgenţă.  

- spitalele de urgenţă, cu UPU sau UPU – SMURD în care este 

de așteptat că aceste structuri au capacitate suficientă de a ,,absorbi’’ 

impactul unui eveniment major  

- spitalele monoprofil sau spitalele de pacienţi cronici care nu au 

aproape nicio abilitate, informaţie, pregătire sau preocupare în direcţia 

integrării într – o eventuală acţiune de răspuns la un eveniment major.  

- spitalele  care primesc urgenţe prin intermediul unor structuri 

de primire urgenţe mici, nesusţinute de o platformă spitalicească 

adaptată:chiar dacă structura de primire urgenţe ar interveni eficient în 

măsura propriei responsabilităţi, ea ar fi ineficientizată de incapacitatea 

de adaptare a spitalului la noul regim de răspuns. 

 

V. B.2. Studiul tipologiei evenimentelor 

Am grupat cele 54 evenimente studiate  în 3 categorii, după tipul 

implicării spitalului în rezolvarea crizei, pentru a identifica mai bine 

categoriile de elemente determinante ale calității intervenției. 

 

V.B.2.1. Evenimente în spitale 

Prin natura şi gravitatea lor  evenimentele de urgenţă petrecute în 

interiorul spitalelor ar trebui să constituie o prioritate absolută în 

elaborarea planurilor de intervenţie preincident. 

 

V.B.2.2.  Pandemia 

Specificul implicării spitalelor a fost marcat de: 

- Implicarea media în relatarea evenimentelor  

- Accesul populaţiei linii de informare de profil, special 

destinate pentru  laici 

- Implicarea eşalonului de depistare, prevenţie şi supraveghere a 

stării de sănătate a populaţiei în managementul crizei a fost oarecum 

tardiv, neuniform şi cu consistenţă neadecvată la evoluția pandemiei 

- Implicarea asistenţei medicale de urgenţă şi a serviciilor de 

terapie intensivă şi a spitalelor cu profil boli infecţioase a fost cu mult 

mai extinsă decât s – ar fi impus în mod obiectiv medical 

- Calitatea carantinei. 

- Complianţa personalului de intervenţie în ceea ce priveşte 

portul măştii N95 şi a echipamentului de protecţie individuală. 

- Aprovizionarea cu echipamente de protecţie  

- Supraaprecierea valorii vaccinării a dus la o supraaglomerare 
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- O serie de resorturi fundamentale de gestionare a pandemiei au 

funcţionat corect, eficient şi au contribuit decisiv la limitarea 

mortalităţii şi a extensiei maladiei. Foarte multe dintre acestea au fost 

implementate la recomandarea OMS şi în baza planurilor întocmite 

anterior.  

 

V.B.2.3.Evenimente exterioare spitalului 

Evenimentele de urgenţă petrecute în afara spitalelor pot să 

perturbe activitatea acestora prin mai multe mecanisme: direct (prin 

natura riscului - cutremure de exemplu) sau secundar  

Toate evenimentele extraspitaliceşti cu victime multiple expun 

în primul rând la ,,transferul catastrofei la spital’’ dacă sistemul de 

intervenţie prespitalicească este insuficient  sau ineficient, incapabil să 

trieze, trateze primar şi ordoneze fluxurile pacienţilor din scena 

incidentului către spitalele identificate ca fiind cele mai potrivite.  

Tipologia implicării spitalului în evenimente  exterioare 

spitalului este însă mai largă decât doar primirea unui număr mare de 

victime rezultate  din accident, fiind legată şi de susţinerea intervenţiei 

prespitaliceşti cu resurse materiale şi sau umane sau expertiză de 

comandă şi suport logistic şi expertiză pentru alte spitale (prin sistemul 

de telemedicină sau chiar dislocarea unor efective şi resurse destinate 

intervenţiei de urgenţă la accidente colective şi dezastre în zona 

afectată, în cadrul sprijiului regional  

 

V.B.3.Studiul aplicațiilor de cooperare, a exercițiilor de pregătire și a 

simulărilor de evenimente majore 

Aplicaţiile de cooperare pentru exersarea unor scenarii de 

accidente de diferite tipuri petrecute în interiorul spitalelor sunt foarte 

rar prevăzute în planurile serviciilor de intervenţie prespitaliceşti şi 

aproape inexistente în planurile de pregătire a spitalului în vederea unui 

potenţial dezastru (doar 3 spitale din România au derulat minim de 3 ori 

în 12 ani exerciții de cooperare pentru evenimente petrecute în interiorul 

unității). În regiunea S – V Oltenia, doar SCJU Craiova a derulat în 

ultimii 5 ani o aplicație de eveniment intern extins și UPU – SMURD a 

realizat în ultimii 7 ani 3 aplicații extinse cu victime multiple provenite 

dintr – un eveniment extraspitalicesc, dar fără participarea spitalului.  

Veridicitatea scenariilor exerciţiilor concepute pentru aceste 

situaţii se poate dovedi extrem de valoroasă într – o situaţie reală  

În mare parte aceasta se datorează unui fals sentiment de 

siguranţă al responsabililor sistemului cu privire la capacitatea unităţilor 
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medicale spitaliceşti de a-şi gestiona prin resurse proprii interne 

evenimentele de urgenţă.  

Negarea posibilităţii sau probabilităţii unui eveniment major care 

să impacteze grav spitalul, reprezintă o mare slăbiciune în capacitatea 

acestuia de a da un răspuns coordonat, prompt şi eficient, datorită unor 

analize ale riscului superficiale sau şablonate.  

Deși unele spitale nu aveau anterior planuri adaptate de 

intervenție în situații de criză și nici proceduri pentru solicitarea 

sprijinului estern, nici ulterior producerii unor evenimente majore aceste 

planuri nu au fost întocmite. 

De asemenea în cele mai multe dintre spitale, indiferent de 

nivelul acestora principiile de organizare, comandă, control şi 

comunicare în interiorul unui focar major nu sunt familiare 

personalului, la acestea adăugându – se elemente specifice locale.  

Cooperarea cu structurile de primire a urgenţelor reprezintă un 

capital operaţional important nevalorificat în planurile de intervenţie 

internă. 

 

CONCLUZII. PROPUNERI. MODALITĂȚI DE VALIDARE A 

REZULTATELOR STUDIULUI 

 

1.Concluzii 

 

Asistența medicală de urgență reprezintă un beneficiar și un 

furnizor totodată al elementelor de flexibilitate, integrare, coordonare 

unitară și planificare eficientă a intervențiilor și nu în ultimul rând, un 

punct cheie de securitate publică, oglinda calității și competenței 

sistemului național în a furniza management eficient în situații de 

urgență de mare gravitate și a garanta siguranța populației în aceste 

situații. 

În lumina acestor considerații formulez următoarele concluzii 

decurgând din studiul meu: 

 

1.1.Integrarea planurilor roșii. Vulnerabilități. Riscuri. 

1. Este necesar un algoritm de dispecerizare de rezervă separat, 

stabilirea rapidă a unei relații funcționale cu spitalele din regiune 

2. În situația în care comunicarea radio în regiune este extrem de 

fluctuantă ca acoperire necesitând soluții de circumstanță pentru 

obținerea unui flux informațional integrat cu comanda regională, 

aceste moduri de operare a comunicației radio trebuie specificate și 

comunicate la nivel regional. 
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3. Pentru structurile care nu aveau proceduri prestabilite pentru 

alertarea de la domiciliu a turelor de rezervă sau a responsabililor, 

s-au înregistrat timpi de întârziere cu peste 55 min. peste media 

serviciilor prealarmate. 

4. Existența unor proceduri prestabilite și exersate precum și a unor 

planșe pentru triajul de câmp, amplasarea PMA și evacuarea 

medicală fluidifică major lucrul în scena accidentului și filtrează 

adecvat fluxul pacienților evacuțti către spitale 

5. Modalitățile de organizare și funcționare a dispeceratelor județene 

de urgență este diferită, necesitând instrucțiuni de comunicare 

separate pentru intervenția cu caracter regional 

6. Localizarea evenimentului poate ridica dificultăți tehnice majore în 

zonele izolte unde densitatea repertoarelor este mică,  

7. În nici un dispecerat nu este rapid disponibilă vreo opțiune de 

traducere în timp real a informației schimbate între apelant și 

dispecer, dacă aceasta nu se realizează într – o limbă cunoscută 

ambilor. 

8. Telemedicina are acoperire variabilă, iar in condițiile deficitului de 

comunicare radio își pierde foarte mult din beneficii 

9. Acțiunile cele mai bine planificate și derulate în practică sunt 

reprezentate de accidentele rutiere cu victime multiple. 

10. Acțiunile cele mai expuse fluctuațiilor de planificare, organizare, 

comandă și cooperare sunt reprezentate de evenimentele aviatice 

produse pe aeroporturi și evenimentele ocazionate de adunările cu 

public numeros 

11. Cel mai bine integrat și planificat segment de acțiune este 

reprezentat de structura Pompierii-SMURD.  

12. Declanșarea formală a Planului Roșu a fost izolată și a survenit 

numai în câteva centre de execelență în domeniu  

13. Comanda medicală județeană este extrem de variată din punctul de 

vedere al apartenețtei instituționale a medicului șef / asistentului șef 

județean și al trainningului 

14. Cu cât tipologia evenimentelor este mai rară și gravitatea lor 

potențială mai severă sau mai extinsă cu atât riscul 

inconsecvențelor generate de neobișnuința în abordarea lor este mai 

înalt. De aceea acetsea sunt evenimentele pentru care se impune în 

primul rând o planificare proactivă foarte amănunțită cu proceduri 

de lucru, cooperare și comunicare exhaustive și detaliate și 

simulare frecventă. 

15. Conceperea scenariilor de antrenament trebuie să fie cât mai realist 

cu putință, cu elemente de dificultate și variabilitate  maximă, 
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utilizând analize statistice retrospective și prospective cu privire la 

consecințele potențiale  

16. Placa turnantă în succesul intervenției pare să devină integrarea 

acțiunii spitalicești prin realizarea și aplicarea concertată a 

planificării activării spitalelor în situații de dezastre. 

 

1.2.Spitale. Planul alb. Vulnerabilităţi şi riscuri ale spitalelor. 

Problemele majore identificate în toate spitalele sunt: 

flexibilitatea, planificarea proactivă, trainingul în condiţii realiste, lipsa 

informaţiilor la nivelul managementului unităţilor sanitare legată de 

gestiunea unei situaţii de criză, managementul fluxului informaţional, 

comunicaţia, comanda, controlul intraspitalicesc al acţiunii, cooperarea 

interinstituţională şi cu eşaloanele superioare, integrarea răspunsului 

spital – prespital, comunicarea cu mass – media şi nu în ultimul rând, 

imensa vizibilitate a evenimentelor cu victime multiple. 

 

2. Propuneri. Modalități de validare a rezultatelor studiului 

2. 1 Direcția educațională – profesionalizare, perfecționare, formare 

continuă, simulare 

- Elaborarea unui plan naţional de instruire în managementul 

situaţiilor de urgenţă (teoretic, practic), structurat pe nivele succesive 

(decizional, comandă, operaţional), pentru toate agenţiile care 

cooperează la rezolvarea situaţiilor de urgenţă 

- Formareade formatori şi centre de instruire în domeniu și 

acreditarea acestora 

- Rrealizarea şi acreditarea unei curicule unitare pe fiecare dintre 

nivelele de studiu. Modelul propus de mine este redat în anexa 9 

- Este posibil și indicat ca în instituțiile de educație actuală ale 

poliției și jandarmilor să se introducă un modul educațional de acest tip, 

cuprinzând noțiunile comune de bază, elemente specifice misiunilor 

proprii și elemente integrative, de cooperare. 

- Acreditarea ca plan de profesionalizare pentru eşaloanele de 

decizie şi comandă din aceste structuri a unei competenţe în 

management integrat în situaţii de urgenţă 

- Realizarea unui simulator naţional de management în domeniul 

soluţionării crizelor cu instruire comună a tuturor actorilor, la nivel 

local, regional sau naţional  

- Verificarea efectivă în  practică a planurilor, acurateţii 

deciziilor şi a punerii lor în practică să se facă printr – un exerciţiu de 

cooperare anual, organizat prin rotaţie în fiecare regiune. 
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- Realizarea unui program educaţional de profesionalizare a 

dispecerilor, după adoptarea unui model instituţional de încadrare a 

acestei profesii 

- Introducerea unei specializări de medicină de urgenţă pentru 

asistenţii medicali implicaţi în asistenţa medicală de urgenţă poate 

perfecţiona specializarea şi profesionalizarea în domeniu. 

 

2.2.Direcţia legislativă. 

- Introducerea profesiei de dispecer în nomenclatorul unic de 

meserii din România şi realizarea unui standard al competenţelor, 

cadrului de responsabilitate şi relaţiilor funcţionale  

- Precizarea competenţelor şi modului de acreditare a 

paramedicilor de diferite niveluri. 

- Introducerea unor prevederi legislative clare privind practica 

voluntariatului în serviciile de urgenţă.  

- Precizarea nivelului, calității și dimensionării dispozitivului 

medical necesar la pregătirea dispozitivelor de intervenție în situația 

manifestațiilor cu public numeros sau a adunărilor de persoane. Această 

anexă trebuie să precizeze diferitele nivele de dispozitive medicale în 

funcție de caracterul adunării, dezvoltări evolutive posibile, riscuri, 

volum de persoane, durata manifestării, eventuala deplasare a maselor, 

eventual prezența VIP. Trebuie precizate inclusiv nevoile preconizate 

de asistență medicală specială (adunări de persoane vârstnice, greva 

foamei, persoane cu handicap). De asemenea trebuie precizate în funcție 

de amploarea și complexitatea dispozitivului general nivelul de 

comandă solicitat (medic șef de intervenție, medic șef de tură, medic șef 

județean, medic șef regional etc). 

 

2.3.Direcţia de ameliorare operaţională 

- Elaborarea unor anexe unice pe regiune la planurile roşii 

judeţene sau a unor planuri roşii regionale 

- Elaborarea planului cadru pentru planurile albe ale spitalelor, 

realizarea planurilor albe și integrarea acestora cu planurile roşii, 

armonizarea planurilor albe ale spitalelor din regiune  

- Completarea platformei de operare a sistemului de apel unic de 

urgență 112 cu facilități de genul: traducere automată în mai multe 

limbi a informației apelant - dispecer, transformare vorbire în scriere 

gestionare apel prioritar (cu desemnarea entităților – ex. eveniment 

major de trafic ce necesită resurse speciale – aviatic, tren, tehnologic, 

radioactiv, etc.), localizare automată accident. 

- Realizarea dispeceratelor complet integrate regionale. 
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