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PLANUL ROŞU  
DE INTERVENŢIE AL JUDEŢULUI M A R A M U R E Ş 

 

 

I. SCOPUL PLANULUI 
1. Asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de 

intervenţie în cazul producerii unor accidente colective şi/sau calamităţi, cu manifestări 
deosebit de rapide şi efecte limitate în timp, având ca rezultat victime multiple sau 
având potenţialul de a produce victime multiple.  

2. Stabilirea de reguli şi măsuri în vederea mobilizării unor resurse suplimentare 
din judeţ sau din afara acestuia, în situaţia depăşirii capacităţii locale de intervenţie 
medicală.  
 

II. REFERINȚE LEGISLATIVE  
Planul Roşu de intervenţie a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:  
o Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
o Anexa nr. 6 la Ordinul Comun al Ministrului Sănătăţii Publice nr. 

2.021/2008 şi al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 691/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de 
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii”; 

o Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

o Ordinul Comun al Ministerului Sănătăţii nr.1168/02.09.2010 şi al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.203/07.09.2010, pentru aprobarea structurii 
– cadru a Planului Roşu de Intervenţie; 

http://www.legestart.ro/Legea-95-2006-reforma-domeniul-sanatatii-(MTg5OTc3).htm
http://www.legestart.ro/Ordinul-1706-2007-conducerea-organizarea-unitatilor-compartimentelor-primire-urgentelor-(MjgxMTg4).htm
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o ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea 
competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza 
prespitalicească;  

o Ordinul nr. 2011-21386/2007 privind unele masuri în asistenta medicala de 
urgenta prespitaliceasca; 

o ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de 
urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sanatatii 

o Planul de acțiune privind eficientizarea Sistemului Național de Răspuns în 
Situații de Urgență, pus în aplicare prin Dispoziția Secretarului de Stat șef al 
Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 567/20.05.2016; 

o Dispoziția Secretarului de Stat șef al Departamentului pentru Situații de 
Urgență, nr.591/RA din 01.09.2016;  

o Dispoziția nr. 582 din 15.07.2016 a Secretarului de stat, șef al 
Departamentului pentru Situații de Urgență 

o Planul de intervenție comună privind prealertarea și alertarea unităților 
sanitare în cazul incidentelor cu victime multiple sau a calamităților nr. 3379/RA din 
11.10.2016 pt. completarea Dispoziției nr. 582 din 15.07.2016 a Secretarului de stat, șef 
al Departamentului pentru Situații de Urgență; 

o Dispoziția Secretarului de Stat șef al Departamentului pentru Situații de 
Urgență, nr. 608/09.10.2017; 

o Ordinul Inspectorului General IG 151 din 12.02.2015 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat ISU 07. 
 

III. PĂRŢILE SEMNATARE  
Instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea 

unor accidente colective, calamităţi şi dezastre şi în aplicarea Planului Roşu de 
Intervenţie: 

a) Instituţiile implicate în aplicarea Planului Roşu de Intervenţie la nivelul 
judeţului Maramureş; 

- Instituţia Prefectului judeţului Maramureş; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al 

judeţului Maramureş prin cele 7 servicii mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare 
organizate la nivelul subunităţilor de intervenţie din organica inspectoratului 
(S.M.U.R.D. Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Târgul Lăpuş, Bogdan Vodă, 
Fărcaşa şi Borşa) şi un echipaj de prim ajutor la Punctul de lucru Cavnic; 

- Componentele locale ale structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean „Pintea Viteazu” Maramureş, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră; 
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- Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare; 
- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş; 
- Serviciul Public Judeţean Salvamont; 
- Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 
- Serviciile auxiliare Distrigaz, Electrica; 
- Institutul de Medicină Legală; 
- Serviciul privat de ambulanta S.C. VALORA MED S.R.L.; 
- Serviciul privat de ambulanta S.C. DUNCA S.R.L.; 
- Serviciul privat de ambulanta S.C. AMBULANTA SF. ANDREI S.R.L. 
- Serviciul privat de ambulanta S.C. SCUTUL NEGRU S.R.L 
b) Instituţiile care cooperează în aplicarea Planului Roşu de Intervenţie la nivel 

regional / naţional din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 
- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
- Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor limitrofe conform 

anexelor cu forţele şi mijloacele aflate la dispoziţie din Regiunea S.M.U.R.D. de Nord-
Vest. 

- Inspectoratul General pentru Aviaţie al MAI; 
- Inspectoratul General al Poliţiei Române; 
- Inspectoratul General al Jandarmeriei Române; 
c) Instituţiile care cooperează în aplicarea Planului Roşu de Intervenţie la nivel 

naţional din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, prin unităţile Statului Major al 
Forţelor Aeriene; 
 

IV. DOMENIUL DE APLICARE 
Planul Roşu de intervenţie este documentul care prevede modalitatea de răspuns 

în cazul producerii de accidente colective şi dezastre cu manifestări deosebit de rapide şi 
efecte limitate în timp, 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.  
 

V. ACTIVAREA PLANULUI ROȘU DE INTERVENȚIE 
1. Planul Roşu de intervenţie se activează de către inspectorul-şef al I.S.U. 

Maramureş, în baza informaţiilor obţinute:  
a) de la dispeceratele de urgenţă prin numărul unic de apel 112;  
b) de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei;  
c) de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele medicale, 

dispeceratele I.S.U., dispeceratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei sau la alte dispecerate cu 
rol în acest domeniu dacă există indicii despre existența victimelor multiple sau în 
situația în care evenimentul s-a produs la obiective cu aglomerări de persoane (clădiri de 
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învățământ, spitale, săli de cinema/spectacole, cluburi etc.), fără a mai fi necesară 
sosirea la locul evenimentului a primului echipaj alertat.  

Primul echipaj medical sau de prim ajutor sosit la locul intervenţiei, în funcţie de 
gravitatea evenimentelor precum şi a numărului de echipaje disponibile în momentul 
respectiv face propunerea de activare a Planului Roşu de Intervenţie, inspectorului - 
şef al I.S.U., prin intermediul dispeceratului.  

La primirea apelului în Dispeceratul comun prin sistemul SNUAU 112, cu privire 
la producerea unei situaţii de urgenţă cu un număr foarte mare de victime (peste 12 
victime), Planul Roşu se poate activa, de către ofiţerul de serviciu din dispecerat. 

Planul Roşu de intervenţie va fi activat la declanşarea unora din următoarele 
tipuri de riscuri: incendii de amploare în hoteluri, spitale sau alte clădiri publice, 
explozii sau accidente chimice, inundaţii majore, furtuni violente care afectează 
comunităţi, avalanşe în zonele muntoase care au afectat cabane montane, alunecări de 
teren care au afectat comunităţi mari de persoane, accidente şi avarii pe timpul 
transporturilor de substanţe toxice sau periculoase pe traseele rutiere – drumuri 
naţionale şi judeţene sau de cale ferată, avarii cu accidente colective în subteran la 
exploatările miniere, accidente majore pe căile feroviare şi rutiere, epidemii, etc. 

2. Din momentul declanşării Planului Roşu de Intervenţie, serviciile publice de 
ambulanţă (private și de stat) intră sub coordonarea I.S.U Maramureş.  
 

VI. DECLANȘAREA PLANULUI ROȘU DE INTERVENȚIE 
Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor de pregătire în vederea declanşării 

Planului Roşu de Intervenţie, după primirea primelor informaţii despre producerea unui 
eveniment se vor pre-alarma instituţiile cu atribuţii în gestionarea şi intervenţia în 
situaţii deosebite. Aceasta are ca rol pregătirea factorilor de decizie pentru punerea în 
aplicare a Planului Roşu, pregătirea forţelor de intervenţie pentru deplasarea la locul 
unde se impune. Această pre-alarmare se va executa de către subofiţerul din punctul de 
comandă al I.S.U. prin S.M.S., după raportarea prealabilă despre aceasta inspectorului 
şef.  

Ulterior vor fi alarmate persoanele de contact, conform Procedurii privind 
modalitatea de alertare a personalului din turele de serviciu şi din turele libere (anexa 
10). 

După obţinerea datelor despre producerea evenimentului, dispune alertarea 
echipajelor S.M.U.R.D., ale serviciului de ambulanţă judeţean şi serviciul de ambulanţă 
privat, precum şi celelalte instituţii care intervin, în vederea pregătirii resurselor şi 
alertării personalului aflat în afara programului de gardă.  

În situaţia în care numărul victimelor sau gravitatea lor depăşeşte capacitatea de 
răspuns la rutină a structurilor locale - S.M.U.R.D. şi S.A.J, sau când sunt înregistrate 
un număr mai mare de 12 victime, inspectorul-şef al I.S.U. demarează procedurile de 
declanşare a Planului Roşu de Intervenţie, informând ulterior  prefectul judeţului asupra 
producerii evenimentului.  
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La luarea deciziei de declanşare a Planului Roşu de Intervenţie se va avea în 
vedere cunoaşterea următoarelor date: 

- numărul real sau potenţial al victimelor; 
- caracteristicile operaţiunilor de salvare necesare; 
- gradul de dificultate a operaţiunilor de salvare; 
- potenţialul evolutiv al situaţiei; 
- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în cazul în care Planul Roşu de 

intervenţie nu ar fi declanşat, respectiv pragul prestabilit de declanşare a acestuia; 
- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în vederea asigurării misiunilor 

obişnuite pe durata intervenţiei, în cazul în care se declanşează Planul Roşu de 
intervenţie. 

În cazul situaţiilor de urgenţă cu victime multiple ce implică planul roşu de 
intervenţie, la atingerea etapei a V-a din operaţiunea de declanşare, dispeceratul 
comun va alerta dispeceratele serviciilor de ambulanţă private nominalizate în plan, cu 
privire la eveniment şi la posibilitatea de participare, dacă situaţia o impune. 
 
OBS! 
 După identificarea incidentului major soldat cu victime multiple, ofițerul de 
serviciu din dispecerat ia decizia de transmitere a MESAJULUI DE PREALERTARE, 
urmat dacă este necesar de un MESAJ DE ALERTARE către principalele structuri 
pentru primirea urgențelor care pot prelua victime, din județ și din județele limitrofe 
definite prin Planul Roșu (mesajul va cuprinde tipul incidentului, localizarea 
incidentului, numărul aproximativ de victime și principalele leziuni, timpul estimat de 
sosire a primelor echipaje medicale de urgență). 
 

Declanşarea în totalitate a Planului Roşu de Intervenţie presupune:  
▪ etapa I:  
- concentrarea structurilor S.M.U.R.D. la locul evenimentului la nivel 

municipal/judeţean;  
- alertarea structurilor care cooperează în aplicarea Planului Roşu de Intervenţie 

în vederea concentrării forţelor necesare prevăzute în plan;  
Ţinând cont de particularităţile judeţului Maramureş se impune necesitatea 

împărţirii acestuia în două zone: 
Zona I – partea de sud-vest a judeţului, de la lanţul munţilor Gutîi, Ţibleş, până 

la limita cu judeţele Cluj, Sălaj, Satu Mare. 
Zona II – partea de  nord-est a judeţului, de la lanţul munţilor Gutîi, Ţibleş, până 

la limita cu Ucraina şi judeţele Suceava și Bistriţa Năsăud. 
Pentru un eveniment produs în zona I sunt disponibile forţe ale S.M.U.R.D., un 

echipaj de terapie intensivă mobilă şi un echipaj de prim ajutor la Baia Mare, un echipaj 
de prim ajutor la Târgul Lăpuş, un echipaj de prim ajutor în oraşul Cavnic şi un echipaj 



6 / 21 

de prim ajutor în comuna Fărcaşa, S.A.J. Maramureş cu substaţiile Baia Mare, Şomcuta 
Mare, Târgu Lăpuş, Seini, subunităţi aparţinând I.J.J., I.P.J., şi unităţi ale M.Ap.N.  

Pentru un eveniment produs în zona II sunt disponibile forţe ale S.M.U.R.D. un 
echipaj de prim ajutor în Sighetu Marmaţiei, un echipaj de prim ajutor în Vişeu de Sus, 
un echipaj de prim ajutor în Bogdan Vodă, un echipaj de prim ajutor în Borşa, un 
echipaj de prim ajutor în oraşul Cavnic, S.A.J. Maramureş cu substaţiile în Sighetu 
Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa, subunităţi aparţinând I.J.J., I.P.J., I.T.P.F., unităţi ale 
M.Ap.N. 

 
▪ etapa II:  
- completarea, în funcţie de necesitate, cu până la 30% din ambulanţele S.A.J. 

aflate în tura de serviciu şi cu două ambulanţe de rezervă din cadrul S.M.U.R.D. 
Maramureş/ la nevoie/ caz Autospecială de transport personal și victime multiple. 

 
▪ etapa III:  
- alertarea personalului care încadrează echipajele S.M.U.R.D. şi S.A.J. aflat în 

tura liberă şi prezentarea acestuia la locurile stabilite în plan; 
Această activitate o va desfăşura subofiţerul operativ din dispeceratul I.S.U., care 

va transmite informaţia dispeceratului S.A.J. pentru alertarea medicilor, asistenţilor şi 
ambulanţierilor S.A.J., medicului de gardă din cadrul U.P.U. pentru alertarea medicilor 
şi asistenţilor din cadrul U.P.U.-S.M.U.R.D. şi subofiţerilor de serviciu pe subunitate 
pentru alertarea paramedicilor si a echipajelor de pompieri. 

- suplimentarea personalului din dispeceratul comun cu un subofiţer de la I.S.U. 
şi un asistent medical de la S.A.J., în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă 
înregistrate la nivelul judeţului. Asistentul venit în sprijin, va deservi staţia 112 a 
medicului din dispecerat, iar subofiţerul va sprijini ofiţerul de serviciu in dispecerat. 

 
▪ etapa IV: 
- completarea echipajelor ambulanţelor S.A.J. şi deplasarea acestora la structurile 

I.S.U. sau la locul indicat de I.S.U. (locul de desfăşurare a intervenţiei); 
Locul de întâlnire va fi la sediul fiecărei instituţii, urmând ca după sosirea tuturor 

celor alertaţi, aceştia să se deplaseze la sediul I.S.U., unde se va organiza deplasarea la 
locul intervenţiei sau direct la locul intervenţiei în funcţie de situaţia operativă şi de 
dispoziţiile primite. 

Personalul alertat se va prezenta la sediul instituţiilor de care aparţin, în 
maximum 60 de minute. 

Alertarea dispeceratelor serviciilor de ambulanţă private din judeţul Maramureș şi 
deplasarea, la nevoie, la locul incidentului; 

 
▪ etapa V: 
- asigurarea intervenţiei în zona de competenţă cu structurile rezultate;  
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Dispeceratul comun va alerta dispeceratele serviciilor de ambulanţă private 
nominalizate în plan, cu privire la eveniment şi la posibilitatea de participare, dacă 
situaţia o impune. 

După sosirea personalului la locul intervenţiei se va trece la instalarea postului 
medical avansat de categoria I. Pentru desfăşurarea activităţii, în acest loc vor fi 
deplasate următoarele resurse: cel puţin un medic, trei asistenţi medicali şi 5-7 
paramedici. 

Pentru dotarea punctului medical avansat materialele, aparatura şi medicaţia va fi 
pusă la dispoziţie de către U.P.U.-S.M.U.R.D., prin grija medicului şef şi asistentului 
şef U.P.U.. 

Vor fi puse la dispoziţia I.S.U. Maramureş de către Serviciul de Ajutor Maltez în 
România, sucursala Baia Mare conform protocolului de colaborare întocmit între cele 
doua instituţii un cort, 10 paturi cu saltele, cearceafuri şi pături, un generator electric, 
corpurile de iluminat de interior, precum şi cablurile de legătură.  

 
▪ etapa VI:  
- alertarea S.M.U.R.D. pe Regiunea de Nord-Vest;  
În funcţie de gravitatea evenimentului, inspectorul şef al I.S.U., pe raza căruia a 

avut loc evenimentul, va solicita sprijin constând în personal şi tehnică de intervenţie, 
conform anexelor, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Satu Mare, 
Sălaj, Suceava, Bistriţa Năsăud, Cluj, astfel: 

- pentru zona I, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă Satu Mare, Salaj, Cluj, 
care se vor deplasa pe DE 58, până în municipiul Baia Mare sau la locul intervenţiei. 

- pentru zona II inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă Suceava, Bistriţa 
Năsăud care se vor deplasa pe DN 18, respectiv pe DN 17C. 

Dacă situaţia o impune inspectorul şef va solicita sprijin aerian, pentru facilitarea 
accesului la faţa locului sau pentru evacuarea victimelor de la S.M.U.R.D. Târgu Mureş, 
S.M.U.R.D. Arad sau de la Statul Major al Forţelor Aeriene ale Ministerului Apărării 
Naţionale, respectiv Flotila 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii. 

 
▪ etapa VII:  
- revenirea la normalitate. 
După terminarea intervenţiei, forţele deplasate la faţa locului vor reveni la 

instituţiile de care aparţin şi vor trece la refacerea capacităţii de intervenţie prin 
înlocuirea materialelor şi medicaţiei folosite, verificarea aparaturii, refacerea plinurilor 
cu combustibil şi alte consumabile, etc. 
 

În situaţia producerii a două evenimente simultan: 
Coordonarea acţiunilor va fi executată de către inspectorul şef al inspectoratului 

(înlocuitorul la comandă), ajutat pe linie medicală de către medicul coordonator 
S.M.U.R.D. şi directorul medical al S.A.J.. 
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Cazul cel mai grav sau de amploare mai mare va fi preluat pentru coordonare pe 
linie medicală de către medicul coordonator S.M.U.R.D., iar celălalt de către directorul 
medical al S.A.J.. 

În situaţia lipsei celor doi medici, atribuţiile vor fi preluate de către medicul de 
serviciu de pe ambulanţa de terapie intensivă mobilă a S.M.U.R.D. şi de către medicul 
de pe ambulanţa tip C din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 
 

VII. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚILOR 
Instituţiile implicate şi cele care cooperează în aplicarea planului desfăşoară 

următoarele activităţi: 
a) Serviciile publice de asistenţă medicală prespitaliceasca şi prim ajutor 

calificat, prin personalul paramedical şi medical desemnat de către directorul 
operaţiunilor de salvare medicală: 

- acordă primul ajutor şi asistenţă medicală avansată de urgenţă şi fac pregătiri 
în vederea evacuării în colaborare cu personalul I.S.U. Maramureş; 

- asigură triajul, primul ajutor calificat şi brancardajul la locul incidentului, 
inclusiv în cazul zonelor cu acces restricţionat; 

- asigură triajul medical al victimelor la nivelul postului medical avansat; 
- organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul 

I.S.U. Maramureş; 
Rol - coordonarea tuturor echipelor medicale şi paramedicale din judeţ şi la 

nevoie din judeţele învecinate sau zonale, în colaborare cu toate instituţiile implicate în 
caz de calamităţi, pentru a asigura un răspuns rapid și eficient, în vederea asigurării 
îngrijirii medicale de urgenţă, cu minimalizarea pierderilor de vieţi omeneşti şi creşterea 
gradului de acces al populaţiei la îngrijiri medicale. 

În Planul Roşu de intervenţie care se activează din cauza producerii unor 
accidente colective care depăşeşte posibilitatea de răspuns a echipelor medicale locale, 
un rol primordial din partea U.P.U.-S.M.U.R.D. îl au următoarele persoane: 

 Medicul şef U.P.U-S.M.U.R.D. sau locţiitorul acestuia, care în cazul activării 
Planului Roşu de Intervenţie este locţiitor al inspectorului şef I.S.U. şi este 
numit în acest caz director al operațiunilor de salvare medicala (D.S.M); 

 Medicul şef de tură din U.P.U-S.M.U.R.D.; 

 Medicul care activează pe ambulanţă de terapie intensivă mobilă (TIM); 
 Comandantul de echipaj de pe echipajul de prim ajutor (EPA); 

 
La locul Intervenţiei 
Rolul primordial revine primului echipaj ajuns la locul intervenţiei care poate fi 

echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), echipajul S.A.J sau echipajul de prim ajutor 
(EPA), responsabilitatea principală aparţinând componentului echipajului cu cea mai 
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înaltă pregătire medicală sau paramedicală după caz (medicul din cadrul echipajului 
TIM, asistentul din cadrul echipajului SAJ sau comandantului de echipaj de pe EPA).  

1. În cazul în care primul echipaj sosit la locul intervenţiei este 
EPA/B2, comandantul de echipaj sau asistentul de pe ambulanţa B2 are 
următoarele responsabilităţi şi atribuţi i: 

 evaluează rapid situaţia; 

  decide măsurile de siguranţă necesare pentru minimalizarea potenţialelor 
pericole; 

 asigură pe cat posibil zona de intervenţie; 

 împreună cu echipajul din subordine stabileşte numărul de victime în acel 
moment, posibilitatea de apariţie de noi victime, precum şi posibilitatea de 
deteriorare a mijloacelor de intervenţie şi evacuare a victimelor; 

 informează dispeceratul comun şi prin staţia TETRA/telefon mobil, medicul de 
gardă de pe TIM/medicul de gardă de pe ambulanţa C2/B1 solicitând activarea 
Planului Roşu de Intervenţie dacă condiţiile o impun; 

 La solicitarea de activare a Planului Roşu de Intervenţie comandantul de echipaj 
trebuie să deţină informaţii cât mai clare referitoare la: 

a. Numărul cât mai exact de victime; 
b. Numărul aproximativ de victime încarcerate; 
c. Numărul aproximativ de victime cu afecţiuni grave; 
d. Posibilitatea de apariţie de noi victime; 
e. Posibilitatea de intervenţie a altor echipaje ( căi de acces, condiţii dificile 

de relief sau climaterice, alţi factori ); 
f. Posibilitatea de evacuare a victimelor şi factorii care ar putea influenţa 

evacuarea acestora; 

g. Numărul aproximativ de echipaje medicale şi paramedicale necesare la 

locul accidentului; 

h. Nevoia de intervenţie din partea altor structuri implicate (descarcerare, 

poliţie, jandarmi, poliţia de frontieră, etc.); 

Această etapă de securizare, informare şi solicitare de ajutor nu trebuie să 
depăşească 5 minute! 

 Împreună cu echipa din subordine efectuează triajul pacienţilor şi acordă măsurile 
de prim ajutor; 

 Triajul 
a. Scop - să prioritizeze pacienţii cu un risc înalt de deteriorare: 
b. La pacienţii cu traumă se apreciază: 

 Semnele vitale; 

 Mecanismul lezional; 

 Vârsta pacientului; 
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 Comorbidităţi preexistente (cardiace şi pulmonare); 
 Evoluţia în timp; 

c. În cazul resurselor medicale suficiente: 

 Se tratează prioritar 
1.  leziunile cele mai grave; 

2. Leziunile cu potenţial de agravare; 

 Pacienţii stabili se temporizează; 

 Intervine o echipă de traumă formată din medici cu specializări 
diferite; 

Se reduce sugestiv timpul de stabilizare la pacienţii cu politraumă. 
d. În cazul resurselor insuficiente: 

 Situaţie frecvent întâlnită în prespital; 

 În cazul victimelor multiple; 

 În primele minute după producerea accidentului; 
e. Triajul: 

1. Influenţat de numărul şi competenţa salvatorilor; 
2. Echipamentul aflat la dispoziţie; 
3. Probabilitatea de supravieţuire a fiecărui pacient în parte 

 Scopul: 
1. Maximizarea numărului de pacienţi salvaţi 

 Mod: 
1. Stabilizarea pacienţilor cu afecţiuni mai uşoare; 
2. Amânarea pacienţilor cu leziuni severe: 

a. Risc mare de mortalitate; 
b. Necesită timp şi resurse multiple; 
c. Prognostic prost; 

3. Este extrem de greu de efectuat datorită: 
a. Presiunii aparţinătorilor; 
b. Numărului mare de victime; 
c. Implicaţii psihologice. 

 În cazul unor potenţiale pericole existente la locul accidentului (explozie, 
substanţe periculoase, electrocutare etc.) caută un loc cât mai sigur (numit zonă 
de prim ajutor) şi asigură transportul pacienţilor în zona respectivă. 

În acest caz un membru al echipei va rămâne în zona de prim ajutor şi va 

supraveghea pacienţii aduşi aici, acordând în acest timp măsurile necesare de 
imobilizare utilizând mijloacele aflate în dotare sau căutând mijloace 
improvizate de imobilizare; 

 Ceilalţi membrii vor continua evacuarea victimelor din zona nesigură; 

 Asigură transportul persoanelor decedate într-un loc sigur faţă de zona de prim 
ajutor; 
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 Echipajul de prim ajutor nu părăseşte locul accidentului până la sosirea 
ajutoarelor solicitate; 

 Oferă informaţiile solicitate de către DSM sau de personalul din dispeceratul 
comun; 

 Informează imediat orice schimbare survenită în teren; 

2.Dacă primul sosit la locul accidentului este echipajul de terapie intensivă 
mobilă/medicul de gardă de pe ambulanţa  C2/B1, acestuia îi revin 
următoarele atribuţii: 

 evaluează rapid situaţia; 

 decide măsurile de siguranţă necesare pentru minimalizarea potenţialelor 
pericole; 

 asigură pe cat posibil zona de intervenţie; 

 împreună cu echipajul din subordine stabileşte numărul de victime în acel 
moment, posibilitatea de apariţie de noi victime, precum şi posibilitatea de 
deteriorare a mijloacelor de intervenţie şi evacuare a victimelor; 

 apreciază durata aproximativă de evacuare a victimelor din zona de intervenţie 

 solicita prin dispeceratul comun sau prin 112 activarea planului roşu de răspuns la 
accidente; 

 informează telefonic medicul şef al S.M.U.R.D. sau pe locţiitorul acestuia despre; 
  situaţia existentă : 

o  Numărul cât mai exact de victime; 
o Numărul aproximativ de victime încarcerate; 
o Numărul aproximativ de victime cu afecţiuni grave; 
o Posibilitatea de apariţie de noi victime; 
o Posibilitatea de intervenţie a altor echipaje ( căi de acces, condiţii 

dificile de relief sau climaterice, alţi factori ); 
o Posibilitatea de evacuare a victimelor şi factorii care ar putea 

influenţa evacuarea acestora; 

o Nevoia de intervenţie din partea altor structuri implicate 

(descarcerare, poliţie, jandarmi, poliţia de frontieră, etc); 
 Numărul de ambulanțe de intervenţie (S.M.U.R.D. sau S.A.J.) necesare; 

 Necesitatea de amplasare a postului medical avansat în cazul în care apreciază o 
durata mare de evacuare a victimelor: 

o Număr mare de victime 
o Cale de acces dificilă 

o Spitale care pot prelua pacienţi aflate la mare distanţă 

 Necesarul aproximativ de medici şi de asistenţi la locul accidentului pentru 
managementul cat mai eficient al cazurilor; 

 Necesarul de medicamente, soluţii perfuzabile şi aparatură medicală; 
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 Spitalele din zonă sau regionale care pot prelua pacienţii; 
 Nevoia de intervenţie din partea structurilor S.M.U.R.D. limitrofe sau regionale şi 

a echipajelor aeropurtate aparţinând S.M.U.R.D. sau MApN; 

 Organizează zona de prim ajutor aflată la o distanţă sigură de locul accidentului 
în cazul în care se întrevede un potenţial pericol; 

 Efectuează triajul medical şi dispune transportarea victimelor în zona de prim 
ajutor; 

 Acordă asistenţă medicală de urgenţă victimelor implicate; 

 Evaluează continuu pacienţii şi intervine în stabilizarea lor; 
 Coordonează celelalte echipaje medicale ajunse la faţa locului; 
 Coordonează evacuarea victimelor: 

o Gradul de urgenţă; 

o Tipul de echipaj; 

o Spitalul de destinaţie; 

 Organizează un spaţiu aflat la distanţă de zona de prim ajutor unde urmează să fie 
depuse persoanele decedate; 

 Informează continuu medicul şef S.M.U.R.D. sau inspectorul şef I.S.U. despre 
condiţiile din teren şi despre orice schimbare petrecută. 

 

Medicul şef U.P.U.-S.M.U.R.D. 
 În caz de activare a Planului Roşu de Intervenţie este locţiitorul inspectorului şef 

I.S.U. şi este numit director de salvare medicală (DSM); 
 Rol central în coordonarea echipajelor de intervenţie (S.M.U.R.D. şi SAJ) a 

personalului medical (medici şi asistenţi) şi paramedical la locul accidentului, în 
timpul transportului şi în preluarea pacienţilor la nivelul spitalelor; 

 Solicită informaţiile necesare de la echipajul medical ajuns la faţa locului; 
 Decide numărul de echipaje necesare pentru intervenţia în teren (în funcţie de 

echipajele disponibile); 
 Decide amplasarea postului medical avansat în cazul în care se prevede un timp 

lung de evacuare a victimelor; 
 Decide convocarea personalului liber de la domiciliu: 

o Telefonic cu medicul şef de tură din U.P.U.; 
o Dispeceratul 112 pentru personalul ambulanţei; 

 Hotărăşte locul de întâlnire şi distribuţia personalului: 
o La locul accidentului; 
o Suplimentar pe maşinile de intervenţie; 
o În U.P.U.; 

 Decide trimiterea la locul de intervenţie a: 
o Medicamentelor; 
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o Soluţiilor perfuzabile; 
o Aparaturii; 
o Materialelor: 

 Ajutat de medicul şef de tură şi asistentul şef U.P.U; 
 Nominalizează şi mijloacele de transport pentru personal şi 

materiale; 

 Se deplasează în cel mai scurt timp la locul de intervenţie; 

 Menţine permanent legătura cu inspectorul şef I.S.U. pe care îl informează  
despre: 

o evoluţia situaţiei; 
o necesitatea de intervenţie a altor structuri (poliţie, jandarmi, MApN, 

medicină legală etc.); 
o necesitatea intervenţiei echipajelor aeropurtate; 
o necesitatea de intervenţie a echipajelor S.M.U.R.D. din judeţele limitrofe 

sau zonale; 

 Coordonează echipele medicale ajunse la locul accidentului: 
o În acordarea primului ajutor; 
o Transportul la locul de prim ajutor (post medical avansat); 
o Amplasarea postului medical avansat; 
o Stabilizarea pacienţilor; 
o Priorităţile de evacuare a pacienţilor; 

 Stabileşte legătura cu spitalele din zonă pentru informaţii privind: 
o Locuri libere; 
o Capacitatea de preluare a pacienţilor; 
o Specialităţile disponibile la momentul respectiv ; 

 Dă informaţii aparţinătorilor victimelor şi reprezentanţilor mass-media; 

b) personalul I.S.U. Maramureş împreună cu personalul medical care urmează să 
deservească posturile medicale avansate: 

- instalează postul medical avansat acordă asistenţă medicală avansată de 
urgenţă în colaborare cu celelalte servicii publice de asistenţă medicală; 

- organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul 
celorlalte servicii publice de asistenţă medicală de urgenţă. 

Punctul medical avansat este format dintr-un cort de tratament şi unul de triaj, 
adecvate pentru a trata simultan maximum 10 victime. Aparatura şi medicaţia va fi pusă 
la dispoziţie de către U.P.U.-S.M.U.R.D., prin grija asistentului şef U.P.U. 

 Punctul medical avansat include medicamentele şi materialele sanitare necesare 
îngrijirii a 15-20 de pacienţi, dintre care cel puţin 5 aflaţi în stare critică. 

Punctul medical avansat (P.M.A.) este punctul medicalizat unde sunt concentrate 
victimele aduse de echipele de salvare-evacuare de la locul tragediei, în vederea 
asistenţei medicale specializate. Toate victimele nedecedate sunt aduse la P.M.A.. 
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Activitatea din punct de vedere medical în punctul medical avansat este 
coordonată de către o persoana numită de către D.S.M. 

Instalarea P.M.A. trebuie să corespundă unor criterii foarte precise, determinante 
pentru eficacitate.  

Trebuie să fie instalat: 
- la adăpost de toate riscurile, acesta este o condiţie esenţială, deoarece 

victimele şi echipajele nu pot fi expuse la riscuri care sunt generate de evenimentul în 
cauză sau de alţi factori. Într-un P.M.A. personalul medical trebuie să lucreze în deplină 
siguranţă astfel încât să poată oferi maximum de calitate ale asistenţei medicale. 

- să fie accesibil atât echipelor de salvare cât şi celor de evacuare la spital.  
Salvarea-evacuarea victimelor este acţiunea care constă în localizarea, degajarea, 

acordarea primului ajutor şi evacuarea din zona calamitată către postul medical avansat. 
Este efectuată de echipe constituite din pompieri şi persoane pregătite să acorde prim-
ajutor şi care sunt echipate cu materiale specifice şi neapărat utilizând echipament de 
protecţie personală. 

Echipele de P.M.A. asigură două misiuni: 
- triajul victimelor 
- asistenţă medicală şi evacuare la spital 
Triajul victimelor este o acţiune medicală care constă în plasarea victimelor în 

două categorii: 
- cei care necesită asistenţă imediată cu funcţiile vitale în pericol şi care necesită 

în general tehnici de reanimare sau chirurgie de înaltă clasă. Acestea sunt urgenţele 
absolute (UA); 

- urgenţele relative (UR) fără funcţii vitale în pericol, care necesită asistenţa 
medicală mai puţin sofisticată. 

Categorisirea victimelor are două scopuri: 
- recunoaşterea stării de gravitate a victimelor şi astfel gradul urgenţei în 

momentul sosirii; 
- aşezarea victimelor în două grupe astfel încât nivelul de gravitate, calitatea 

asistenţei, caracteristicile tehnice ale materialului necesar să fie omogene. Acest lucru 
contribuie în manieră determinantă la depăşirea situaţiilor de criză a raportului necesar 
disponibil care poate apărea în cazul catastrofelor. 

Coordonarea activităţii de triaj al victimelor în punctul de triaj este executată de 
către o persoana numită de către D.S.M. în momentul stabilirii locului de adunare a 
victimelor respectiv a locului pentru trierea lor. Daca nu este stabilită D.S.M.-ul, 
comandantul/asistentul medical al echipajului medical, va coordona/executa activitatea 
de triaj.  

Asistenţa medicală şi evacuarea la spital sunt asigurate de medici şi asistenţi 
medicali, ajutaţi de personal calificat în primul ajutor.  
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Evacuarea victimelor la spital constă în mobilizarea tuturor mijloacelor de 
transport specializate pentru a transfera pacienţii la spital, în condiţii optime  şi sub 
supraveghere medicală. 

Fiecare echipaj medicalizat, imediat ce soseşte la fata locului, se prezintă 
medicului coordonator sau comandantul/asistentul medical al echipajului medical, care  
coordonează/execută activitatea de triaj. 

Persoana care este responsabilă de evacuarea victimelor este Ofiţerul de 
Evacuare, numit din cadrul ofiţerilor Serviciului Logistic sau din cadrul Centrului 
Operațional de la caz la caz. 

Pentru a fi eficace se organizează: 
- o zonă de staţionare pentru victimele pregătite de evacuare; 
- clasificarea mijloacelor de transport în funcţie de dotările pe care le oferă: 

medicalizat sau nemedicalizat, etc. 
- o zonă de îmbarcare a victimelor în vehicule unde se va afla şi un personal 

dotat cu brancarde; 
- se va ţine o evidenţă a victimelor evacuate şi locul unde va fi transportat 

pacientul, utilizând un secretariat care va fi în legătură cu celelalte structuri ierarhic 
superioare; 

- funcţie de situaţia operativă ia măsuri de prealarmare şi alarmare a 
personalului din turele libere; 

- odată cu informarea Inspectorului General al I.G.S.U., poate solicita sprijin cu 
forţe şi mijloace de la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă limitrofe, în cazul iniţierii 
etapei a VI-a de intervenţie; 

- în cazul primirii de solicitări de forţe de la judeţele limitrofe informează 
prefectul judeţului despre aceasta şi în funcţie de situaţia operativă pune la dispoziţia 
unităţii solicitante forţele şi mijloacele solicitate; 

- centralizează şi transmite raportul operativ. 
În cazul intervenţiei la accidentele colective şi calamităţi, I.S.U. Maramureş pune 

la dispoziţia echipajelor de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat 
echipamentele şi materialele specifice aflate în înzestrarea acestora. Personalul medical 
specializat suplimentar fiind asigurat din cadrul serviciilor de ambulanţă, precum şi din 
cadrul spitalelor de urgenţă.  

În situaţia în care evacuarea victimelor de la locul evenimentului nu este posibilă 
cu mijloacele auto, comandantul operaţiunilor de salvare poate solicita sprijinul 
elicopterelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor 
Interne sau al Statului Major al Forţelor Aeriene din Ministerul Apărării Naţionale, prin 
Inspectorul Șef al I.S.U. Maramureş. Elicopterele pot fi folosite şi pentru transportul de 
materiale sau personal de intervenţie, dacă acesta nu este posibil pe cale rutieră. 
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c) Direcţia de Sănătate Publică: 
- verifică viabilitatea Planului alb pentru unităţile spitaliceşti de pe teritoriul 

judeţului. 
- îndrumă şi controlează activitatea medico-sanitară din serviciul judeţean de 

ambulanţă şi din spitalele de pe raza judeţului. 
- verifică asistenţa cu medicamente, echipamente şi produse tehnico-medicale 

precum şi pentru utilizarea bazei materiale. 
- în cazul în care se impune, ia măsuri de profilaxie în zonele afectate, pentru 

populaţia din zonă. 
- coordonează prin Laboratorul de medicină legală Maramureş, activitatea de 

conservare (saci de plastic), transport şi depozitare a cadavrelor. 
 
d) Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 
- pune la dispoziţia C.O.S. forţe şi mijloace în vederea intervenţiei. 
- dirijează circulaţia rutieră la locul intervenţiei, asigurând accesul rapid al 

autospecialelor de intervenţie la şi de la locul evenimentului. 
- identifică persoanele şi mijloacele implicate în eveniment. 
- acordă sprijin, împreună cu jandarmeria, autorităţile locale, în vederea ridicării 

şi transportului decedaţilor la morga temporară sau la cea a Laboratorului de medicină 
legală. 

- asigură zona în vederea conservării probelor. 
- permite accesul organelor de cercetare la faţa locului în vederea ridicării 

probelor cu scopul stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului. 
- colaborează cu celelalte structuri privind modul de intervenţie. 
- participă, în condiţiile legii, împreună cu celelalte structuri, la activităţile de 

salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor. 
- asigură la nevoie/ solicitare, consilierea psihologică a victimelor sau membrilor 

familiilor acestora. 
 
e) Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Pintea Viteazu” Maramureş 
- asigură forţe şi mijloace de intervenţie la faţa locului; 
- asigură delimitarea zonei unde s-a produs evenimentul; 
- ia măsuri pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice la locul intervenţiei, la 

unităţile spitaliceşti implicate în preluarea răniţilor şi la unităţile LML unde sunt depuse 
cadavrele rezultate din eveniment; 

- asigură măsurile de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există 
pericolul iminent de producere a unor situaţii de urgenţă ce pot pune în pericol viaţa, 
integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora; 

- acordă sprijin, împreună cu organele de poliţie, autorităţile locale, în vederea 
ridicării şi transportului decedaţilor la morga temporară sau la cea a Laboratorului de 
medicină legală; 
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- participă, în condiţiile legii, împreună cu celelalte structuri, la activităţile de 
salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor; 

- permite accesul organelor de cercetare la faţa locului în vederea ridicării 
probelor cu scopul stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului; 

- asigură la nevoie/ solicitare, consilierea psihologică a victimelor sau membrilor 
familiilor acestora. 
 

f) Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
- asigură forţe şi mijloace de intervenţie la faţa locului; 
- participă, în condiţiile legii, împreună cu celelalte structuri, la activităţile de 

salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor; 
- împreună cu organele de poliţie şi jandarmi asigură ordinea publică la faţa 

locului; 
- în cazul producerii evenimentului în zona de frontieră asigură controlul 

traficului prin restricţionare, deviere sau oprirea traficului; 
- împreună cu poliţia asigură identificarea cetăţenilor străini implicaţi în 

eveniment. 
 
g) Autorităţile publice locale (primării, CLSU) 
- asigură forţe şi mijloace, prin SVSU, pentru localizarea şi înlăturarea unor 

efecte negative ale situaţiei de urgenţă produsă, în cooperare cu forţe ale I.S.U.; 
- acordă sprijin, împreună cu celelalte autorităţi, în vederea ridicării şi 

transportului decedaţilor la morga temporară sau la cea a Laboratorului de medicină 
legală. 

 
h) Serviciile Salvamont judeţene si locale 
- asigură forţe şi mijloace, pentru localizarea şi înlăturarea unor efecte negative 

ale situaţiei de urgenţă produsă, în cooperare cu forţe ale I.S.U.; 
- asigură sprijin in vederea transportului victimelor si acordarea asistentei 

medicale; 
- participă, în condiţiile legii, împreună cu celelalte structuri, la activităţile de 

salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor. 
 

VIII. COMANDA ȘI CONTROLUL ÎN CAZUL DECLANȘĂRII 
PLANULUI ROȘU DE INTERVENȚIE 

Intervenţiile executate prin aplicarea Planului Roşu de Intervenţie sunt conduse 
de inspectorul-şef al I.S.U. sau de înlocuitorul acestuia, care este numit comandant al 
operaţiunilor de salvare (C.O.S.). Acesta îndeplineşte atribuţiile comandantului acţiunii 
şi îl are ca adjunct pe medicul-şef al S.M.U.R.D. sau pe locţiitorul acestuia, care este 
numit director al operaţiunilor de salvare medicală (D.S.M.).  
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Prefectul judeţului, daca a aprobat activarea Planului Roşu are funcţia de Director 
al Operaţiunilor de Salvare (D.O.S.). 

Pentru conducerea intervenţiei, I.S.U. asigură, punctul mobil de comandă, care 
rămâne la locul intervenţiei până la finalizarea ei.  
 

IX. COMUNICAȚIILE 
 Instituţiile implicate în operaţiunile de intervenţie dispun de mijloace de 

comunicare proprii, formate din staţii fixe, mobile şi portabile (sistem TETRA) şi 
telefoane mobile. 

În vederea unei comunicări eficiente la locul intervenţiei, cooperarea radio între 
şefii structurilor responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor Planului Roşu de 
Intervenţie se realizează în grupul TETRA “COOP SU MM”, folosindu-se indicativele 
fonice stabilite de comun acord, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei Indicativul fonic 

1.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureș COSUL 
2.  Instituţia Prefectului Maramureș ORDONATORUL 

3.  
Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin 

Opriș” Baia Mare 
DESEMEUL 

4.  Direcţia de Sănătate Publică Maramureș SĂNĂTATEA 
5.  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureș AMBULANŢA 
6.  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș POLIŢIA 
7.  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureș JANDARMUL 

8.  
Societatea Naţională de Cruce Roşie Filiala 

Maramureș 
CRUCEA 

9.  Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Maramureș SETESEUL 
10.  Institutul de Medicină Legală Maramureș IMELEUL 
11.  Serviciul Public Judeţean Salvamont Maramureș SALVAMONTUL 

 
Alertarea în sistem grup a resurselor se realizează de fiecare structură în parte, pe 

grupurile TETRA proprii. 
În cazul în care acest canal de cooperare nu se poate utiliza, se vor căuta soluţii, 

la locul intervenţiei, de către componenţii punctului de comandă mobil împreună cu 
reprezentanţii S.T.S. 

Comandantul Operaţiunilor de Salvare (C.O.S.), ţine, în mod direct, legătura 
cu Comandantul Acţiunii, cu Directorul Operaţiunilor de Salvare Medicală 
(D.S.M.) precum şi cu comandanţii/şefii echipajelor de intervenţie implicate în 
operaţiunile de salvare.  
 
 



19 / 21 

 
X. INFORMAREA PUBLICULUI ȘI A MASS-MEDIEI  
Măsura de informare a populaţiei şi a mass-mediei se aplică imediat după 

activarea Planului Roşu de Intervenţie.  
Comunicarea cu mass-media se va face doar de către purtătorul de cuvânt al 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi doar după o informare completă cu 
date referitoare la cauzele, locul şi gravitatea accidentului.  

Informarea mass-mediei la locul incidentului se va realiza de către o persoană 
numită de Comandantul Operaţiunilor de Salvare (C.O.S.). Această persoană, nu va fi 
purtătorul de cuvânt al instituţiei prefectului, ci va trebui să informeze în mod 
regulat mass-media, care va fi dirijată într-un loc rezervat. El nu va face conferinţă de 
presă, ci va fi corespondentul însărcinat să însoţească, să informeze, în funcţie de 
instrucţiuni, mass-media 

Prin comunicarea cu mass-media se vor transmite populaţiei măsurile ce trebuie 
luate de către persoanele afectate sau posibil a fi afectate de accident.  

Pentru evitarea unor situaţii care pot produce panică în rândul populaţiei şi pentru 
o informare corectă şi operativă a rudelor persoanelor implicate în accidente, cu 
consecinţe asupra stării generale de linişte în rândul cetăţenilor, se definesc 3 niveluri de 
informare:  

- nivelul local - la locul desfăşurării intervenţiei;  
- nivelul judeţean;  
- nivelul naţional. 
 
XI. BILANŢUL – EVALUAREA 
Având în vedere finalizarea tuturor operaţiunilor desfăşurate la locul intervenţiei 

şi revenirea la starea de normalitate, prefectul judeţului dispune, încetarea aplicării 
planului roşu de intervenţie, la solicitarea inspectorului şef al I.S.U. 

În urma intervenţiei va fi întocmit un bilanţ definitiv al incidentului (analiza 
intervenției), care va cuprinde totalitatea forţelor şi mijloacelor implicate, organizarea 
acţiunilor de intervenţie precum şi rezultatele obţinute. 

Prefectul va convoca Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la care vor 
participa toate instituţiile implicate în gestionarea incidentului şi se va prezenta analiza 
obiectivă a operaţiunilor de intervenţie, punctând punctele pozitive dar mai ales cele 
negative, disfuncţionalităţile, astfel încât să se aducă eventuale îmbunătăţiri planului. 

Testarea planului se va face ori de câte ori este nevoie (cel puţin o dată pe an) 
astfel încât fiecare instituţie implicată să-şi cunoască atribuţiunile şi responsabilităţile 
prevăzute în plan.  
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Planul roşu de intervenţie este întocmit în 3 (trei) exemplare şi se păstrează 
astfel : 

 exemplarul nr. 1 – I.G.S.U.– Centrul Operațional Național – Biroul de 
Asistență Medicală de Urgență și Prim Ajutor Calificat; 

 exemplarul nr. 2 – Departamentul pentru Situații de Urgență; 
 exemplarul nr. 3 – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de 

Băsești” al judeţului Maramureș. 
 

 

ÎNTOCMIT 

SEF CENTRU OPERATIONAL 

    Locotenent colonel 

 

ZAH ADRIAN 
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ANEXE 

 

Anexa nr. 1 Schema fluxului informațional-decizional 
Anexa nr. 2 Lista echipajelor S.M.U.R.D., organizare şi dotare; 
Anexa nr. 3 Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale S.A.J. 

Anexa nr. 4 
Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale 
serviciilor private de ambulanţă; 

Anexa nr. 5 
Situaţia echipajelor S.M.U.R.D. (tabel similar anexei nr. 1), ale S.A.J. 
(tabel similar anexei nr. 2) şi ale serviciilor private de ambulanţă (tabel 
similar anexei nr. 3), la nivel regional; 

Anexa nr. 6 
Harta cu dispunerea echipajelor S.M.U.R.D., ale S.A.J. şi ale serviciilor 
private de ambulanţă din judeţ, precum şi din judeţele limitrofe; 

Anexa nr. 7 
Situaţia cu principalele instituţii/unităţi hoteliere ce pot asigura cazarea 
temporară a populaţiei ce poate fi evacuată în situaţia activării Planului 
Roşu de Intervenţie; 

Anexa nr. 8 
Lista posturilor medicale avansate (P.M.A.) şi a autospecialelor de 
transport victime multiple, aflate în înzestrarea inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă judeţene; 

Anexa nr. 9 
Datele de contact ale unităţilor din cadrul Inspectoratului General de 
Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi Statului Major al Forţelor 
Aeriene din Ministerul Apărării Naţionale aflate pe teritoriul judeţului; 

Anexa nr. 10 
Datele de contact ale persoanelor, centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul ministerelor, precum şi alte date de contact considerate 
necesare în cazul declanşării Planului Roşu de Intervenţie; 

Anexa nr. 11 Lista psihologilor din judeţul Maramureş; 

Anexa nr. 12 
Tabel cu unităţile din subordinea/autoritatea/coordonarea Ministerului 
Sănătăţii, din judeţul Maramureş; 

Anexa nr. 13 
Procedură specifică comună referitoare la modalitatea de alertare a 
personalului din turele de serviciu şi din turele libere. 

Anexa nr. 14 
 Procedură specifică comună referitoare la colaborarea şi alertarea 
echipajelor din cadrul serviciilor de sprijin în cazul declanşării Planului 
Roşu de Intervenţie; 

Anexa nr. 15 Procedură specifică referitoare la modalitatea de instalare a Postului 
medical avansat de categoria I 

Anexa nr. 16 Procedură specifică comună referitoare la evacuarea victimelor din mediul 
ostil vieții și efectuarea triajului 
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LISTA DE ABREVIERI 
 

S.M.U.R.D. –  Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare 
S.A.J. –   Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
S.P.A. -    Servicii private de ambulaţă 
S.N.U.A.U. 112 – Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 
I.P.J. –   Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 
I.J.J. –   Inspectoratul Judeţean de Jandarmi  
I.S.U. –   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
P.M.A. –   Post medical avansat 
C.P. –   Centru de permanenţă 
M.A.I. –   Ministerul Afacerilor Interne 
I.G.S.U. –   Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
U.P.U. –   Unitatea de primire a urgenţelor 
M.Ap.N –   Ministerul Apărării Naţionale 
D.E. –   Drum European 
D.N. –   Drum Naţional 
D.S.M. –   Director de salvare medicală 
C.O.S. –   Comandant al operaţiunilor de salvare 
U.A. –   Urgenţe absolute 
U.R. –   Urgenţe relative 
C.J.S.U. –   Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
C.L.S.U.-   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
S.V.S.U. –   Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  
T.I.M. –   Terapie Intensivă Mobilă 
E.P.A. –   Echipaj de prim ajutor 
M.M.U. –   Maşină medic de urgenţă 
A.T.P.V.M. –  Autospecială de Transport Personal şi Victime 
Multiple 
A.C.D. –   Ambulanţă de consult la domiciliu 
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Schema fluxului informațional-decizional 

 

Locul producerii 
evenimentului 

Dispecerat comun 
ISU-UPU-SAJ 

I.J.J. 

Dispecerat 112 

I.P.J. Salvamont 

Primul echipaj solicită 
activarea Planului roșu 

Solicitare 
sprijin 

suplimentar de 
la aviație: 

- M.A.I. 
- M.Ap.N. 

Inspectorul 
Șef al  

I.S.U. MM 

I.G.Av. - Intervenție cu forțe și mijloace S.M.U.R.D. 

Activarea 
planului 

roșu 

Prefectul Județului 
Maramureș 

Trimite forțe și 
mijloace conform 

planului 

Solicitare sprijin 
suplimentar de la: 

- Poliție locală 
- Salvamont 
- D.S.P. 
- Alte Structuri 

S.A.J. - Intervenție cu forțe și mijloace 

I.S.U. – Intervenție cu forțe și mijloace 

Structuri locale ale : 
 Inspectoratului de Poliție Județean 
 Inspectoratul Județean de Jandarmi 
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
 Salvamont 
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Datele de contact ale persoanelor, centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 
din cadrul ministerelor, precum şi alte date de contact considerate necesare în 

cazul declanşării Planului roşu de intervenţie 
 
 

Denumirea 
Localitate

a 
Persoana de contact 

Tel. fix/mobil/radio 
tetra 

portabil/mobil/fix 
Tel. IC/S 

Prefectura Maramureş Baia Mare Prefect Moldovan Vasile 
0262.215.001 
0754.026.590 

062.3000 

I.S.U. Maramureş Baia Mare Colonel Baltaru Pavel 0262.211.210, 062.5300 

I.P.J. Maramureş Baia Mare 
Comisar Șef 

Grozavu Liviu-Constantin 
0262.207.600, 062.1205 

I.J.J. Maramureş Baia Mare 
Locotenent Colonel 

Florişteanu Petru Marcel 
0262.277.779 
0749.678.399 

062.5200 

I.T.P.F. Sighetu 
Marmaţiei 

Sighetu 
Marmaţiei Comisar șef Bledea Petru 

0262.314.528 
0756.044.295 

062.2600 
062.8700 

U.P.U. – S.M.U.R.D. Baia Mare Dr. Dan Roman 
0262.218.087 
0762.245.493 

 

S.A.J. Maramureș Baia Mare Micle Sanda Ligia 
0262.212.555 
0748.149.901 

 

SC VALORA MED 
SRL 

Baia Mare Dr. Damian Ildiko 0763.677.277  

SC DUNCA SRL 
Vișeu de 

jos 
Ing. Dunca Grigore 

0262.368.521 
0262.355.530 
0740.045.961 

 

SC AMBULANȚA SF. 
ANDREI 

Baia Mare Marinel Rob 
0262.922 

0262.437.337 
0757.688.148 

 

SC SCUTUL NEGRU 
SPAM SRL 

Baia Mare Baciu Bogdan 0733.691.071  

Salvamont Maramureş Baia Mare Jablanovski Andrei 0745.664041  
Serviciul de Ajutor 
Maltez în România 

Baia Mare Laszlo Erika 
0751.073.176 
0755.117.770 

 

S.M.U.R.D. Zalău As. Ghiurco Corina 
0260.611.212 
0751.177.255 

 

Ambulanţă Zalău Dr. Tămaş Ioana Petronele 0744.704.869  

U.P.U. –S.M.U.R.D. Zalău Dr. Balint Liviu 0747.854.586  

ISU SĂLAJ Zalău 
Colonel  

Chichișan Miron Adrian 
 

064.1245 
064.1247 
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SAJ Cluj 
Cluj 

Napoca 
Dr. Simu Horia 

0732.407.000 
0732.407.003 
0264.407.049 

064.3088 

SMURD Bistriţa - 0263.239.404  

SAJ Bistriţa Dispecerat S.A.J. 
Tel/fax. 

0263.217.250 
0755.024.536 

063.3088 

Dispecerat Integrat 
ISU–SAJ 

Bistriţa Dispecerat ISU 

0263.239.404 
0761.119.496 
0745.634.703 

Fax. 0263.232.128 

063.5300 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 
Bistriţa–Năsăud 

Bistriţa 
Colonel 

Florin Vasile Furnea 
0263.239.733 063.1270 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Bistriţa–

Năsăud 
Bistriţa 

Comisar Șef 
Lupșa Mihai Ovidiu 

0263.203.015 063.1204 

Serviciul Public 
Judeţean Salvamont Bistriţa 

Dispeceratul Naţional 
Salvamont 

0725.826.668 
0726.686.789 

 

Direcţia de Sănătate 
Publică Bistriţa–

Năsăud 
Bistriţa 

Dr. Andritoiu Anca 
Roxana 

0263.231.592 
0236.232.601 

Fax: 0263.231.137 
 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bistriţa – 

U.P.U – S.M.U.R.D. 
Bistriţa U.P.U – S.M.U.R.D. 

0263.215.608 
0236.214390 int. 

142 
0735.401.675 

063.3087 

SMURD Suceava 
Plutonier adjutant șef 

Macovei Loredana 

0230.524.426 
0230.524.428 
0230.212.723 
0758.232.008 

Fax. 0230.524.432 

 

SAJ Suceava Dr. Lazareanu Alexandru 
0230.511.003 

0743.099.273 
Fax. 0230.516.402 

030.514.6
02 

Dispecerat Integrat 
ISU–SAJ 

Suceava Dispecerat 

0728.788.554 
Metropolitan 

30.27013 
Tetra 7300006 

030.5300 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Suceava 
Locotenent Colonel 

Lungu Marian 

0230.522.998 
Metropolitan 

30/24405 
030.5201 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Suceava 

Suceava Cms. Buga Adrian 
0230.203.004 

Fax. 0230.522.753 
030.1205 

Serviciul Public 
Judeţean Salvamont Suceava Raia Voicu 

Salvamont Rarau 
0745.313.052 

 

Direcţia de Sănătate 
Publică Suceava 

Suceava Director Cătălina Zorescu 

Tel. Centrala 
0230514557 
0230513714 

Fax. 0230515089 

 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Suceava 

Suceava Recepție UPU-SMURD 
0230.222.215 
0737.411.056 

 



3 / 3 
NESECRET 

ISU Satu Mare Satu Mare 
Colonel 

Dima Nicolae 

Telefon fix: 0261 -
734840  
Telefon 

mobil:0758836060 

 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean 

Satu Mare 
Comisar Șef. 

Stan Sorin Daniel 
0261.807.700  

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Satu Mare 
Satu Mare 

Colonel 
Popa Ovidiu Adrian 

0261.769.760  
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LISTA PSIHOLOGILOR  
DIN CADRUL STRUCTURILOR M.A.I. MARAMUREŞ 

 
 

Nr. 
crt. 

 
GRAD, NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
 

INSTITUŢIA 
NUMĂR 

TELEFON 
OBSERVAŢII 

1 
Cms.șef MERCAŞ 

LUMINIŢA 

Inspectoratul de 
Poliţie al 
Judeţului 

Maramureş 

0746.631.877  

2 
Cms. POPESCU 

NICOLAE 

Inspectoratul de 
Poliţie al 
Judeţului 

Maramureş 

0799.312.878  

3 Mr. GHIRAS CORINA 

Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi „Pintea 
Viteazul” 

Maramureş 

0771.778.754  

4 
Cpt. BOGDAN 

LAURA 

Inspectoratul 
pentru Situații de 

Urgență 
„Gheorghe Pop 
de Băsești” al 

județului 
Maramureș 

0766.492.538  

5 MIRELA DÂMBU 

Inspectoratul 
Teritorial al 
Poliției de 
Frontieră 

0745.192.850 
0769.039.964 

 

 



1 / 2 
NESECRET 

MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAATTIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ    

„„GGHHEEOORRGGHHEE  PPOOPP  DDEE  BBĂĂSSEEŞŞTTII””  AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  MMAARRAAMMUURREEŞŞ  

  

NNEESSEECCRREETT  
Anexa nr. 12 
la nr. 88.155/OP 
Baia Mare, 05.12.2018 
  

 

 
 
 
 

T A B E L 
CU UNITĂŢILE DIN SUBORDINEA/AUTORITATEA/COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 

 
 

Nr. 
crt 

DENUMIREA UNITĂŢII ADRESA PROFILUL STRUCT. 
NR. 
PAT 

OBS. 

A UNITĂŢI  AFLATE  ÎN  SUBORDINEA  MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 
I. UNITĂŢI  FINANŢATE  INTEGRAL  DE  LA  BUGETUL  DE  STAT 
1. Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 31 

Sănătate publică, conducere şi 
coordonare asistenţă medicală 

- - - 

II. UNITĂŢI  FINANŢATE  INTEGRAL  DIN  VENITURI  PROPRII  DIN  CONTRACTE  ÎNCHEIATE   
PRIN  SISTEMUL  ASIGURĂRILOR  SOCIALE  DE  SĂNĂTATE  

1. Spitalul judeţean de Urgenţă Baia Mare Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 31 Asistenţă medicală - 965 - 
2.  Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Baia Mare, str. V. Babeş, nr. 34 Asistenţă medicală - 210 - 
3.  Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 72 Asistenţă medicală - 135 - 
4. Spitalul Muncipal Sighetu Marmaţiei Sighetu Marmaţiei, str. Avram Iancu 22 Asistenţă medicală - 728 - 
5.  Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie 1 Asistenţă medicală - 213 - 
6. Spitalul Orăşenesc Tg. Lăpuş Tg. Lăpuş, str. Tineretului nr. 9-11 Asistenţă medicală - 100 - 
7.  Spitalul de Psihiatrie Cavnic Cavnic, str. Unirii, nr. 4 Asistenţă medicală - 80 - 
8. Spitalul de Recuperare Borşa Borşa, str. Floare de Colţ, nr. 1 Asistenţă medicală - 350 - 
9.  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Baia Mare, str. Progresului nr. 17 Asistenţă medicală - - - 

III.  UNITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  

1. Serviciul Judeţean de Medicină Legală Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 31 Servicii de medicină legală  0  
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Nr. 
crt 

DENUMIREA UNITĂŢII ADRESA PROFILUL STRUCT. 
NR. 
PAT 

OBS. 

IV. UNITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 
1. Nu e cazul 
B. UNITATI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SANATATII 
1. Spitalul de Recuperare Borşa Borşa, str. Floare de Colţ, nr. 1 Asistenţă medicală  350  
C. UNITATI AFLATE IN COORDONAREA MINISTERULUI SANATATII 
1. Spitalul judeţean de Urgenţă Baia Mare Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 31 Asistenţă medicală  965  
2.  Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Baia Mare, str. V. Babeş, nr. 34 Asistenţă medicală  210  
3.  Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 72 Asistenţă medicală  135  
4. Spitalul Munciipal Sighetu Marmaţiei Sighetu Marmaţiei, str. Avram Iancu 22 Asistenţă medicală  728  
5.  Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie 1 Asistenţă medicală  213  
6. Spitalul Orăşenesc Tg. Lăpuş Tg. Lăpuş, str. Tineretului nr. 9-11 Asistenţă medicală  100  
7.  Spitalul de Psihiatrie Cavnic Cavnic, str. Unirii, nr. 4 Asistenţă medicală  80  
  TOTAL   2781  

 
 

TABEL CU D.S.P. ŞI UNITĂŢILE SANITARE SUBORDONATE 
 
Nr 
crt 

DENUMIREA A.S.P. ADRESA STRUCTURA UNITĂŢILOR SUBORDONATE/COORDONATE NR. 
PAT 

OBS. 

1. MARAMUREŞ Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 31 1 S.J.U, 2 S.O, 1 S.P, 1 S.TBC,  1SR., 1 S.M., 1 U.S.   * 1. S.A.J.  9. 
            
 
                             * Serviciul de Ambulanţă Judeţean  
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul procedurii operaționale 

 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Maior Zah Adrian 
Şef Centru 
operaţional   

1.2 Verificat Colonel Sîrb Ioan Ioniță 
Prin adjunct al 
inspectorului 
șef 

  

1.3 Aprobat Colonel Chichișan Miron Adrian 
(Î) Inspector 
șef   

 
 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem: 

 

 

Ediţia sau, 
după caz, 
revizia în 

cadrul 
ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care 
se aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I    

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Revizia …    

… …..    

2.n Ediţia aII-a    

…. …    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii de sistem 

 
 

Scopul 
difuzării Serviciul Funcţia Numele şi prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1 aplicare 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
Maramureș 

    

3.2 aplicare 
Inspectoratul de 
Poliție al județului 
Maramureș 

    

3.3 aplicare 

Inspectoratul 
teritorial al Poliției 
de Frontieră Sighetu 
Marmației 

    

3.4 aplicare 
Inspectoratul de 
Jandarmi Județean 
Maramureș 

    

3.5 aplicare 
UPU-SMURD 
Maramureș 

    

3.6 aplicare 
Serviciul Județean de 
Ambulanță 

    

3.7 aplicare 
Direcția de Sănătate 
publică 

    

3.8 aplicare 
Serviciul de Ajutor 
Maltez în România 

    



Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Maramureș 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Cod: PO-18-COJ 

Ed: I Rev: 0 
privind modal i tatea de a ler tare a  personalului  

din turele  de servic iu ș i  d in  tur ele  l ibere  
Pagină 4 din 6 

 

NESECRET 

4. SCOPUL PROCEDURII: 
 

Scopul acestei proceduri este: 
1. Asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie în 

cazul producerii unor accidente colective şi/sau calamităţi, cu manifestări deosebit de rapide si 
efecte limitate în timp, având ca rezultat victime multiple sau având potenţialul de a produce 
victime multiple.  
    2. Stabilirea de reguli şi măsuri în vederea alertării personalului din turele de serviciu şi 
din turele libere 
 

5. DOMENIU 

1. Procedura se aplică de către personalul operativ din structurile desemnate în Planul 
roşu de intervenţie pentru executarea alertării personalului din turele de serviciu şi turele 
libere. 

2. Procedura se aplică în cazul declanşării Planului roşu de intervenţie, pe teritoriul 
judeţului Maramureş. 
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor si 
reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 
calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;  

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

- Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii nr.1168/02.09.2010 şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor nr. 203/07.09.2010, pentru aprobarea structurii – cadru a Planului 
roşu de intervenţie. 
 

7. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Cine răspunde Termen Observaţii 

1 Primirea de către SNUAU 112 a 
apelului despre producerea unor situaţii 
de urgenţă cu victime multiple 

SNUAU 112   

2 Transmiterea către ISU a datelor despre 
situaţia de urgenţă produsă. 

SNUAU 112 La primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

http://www.legestart.ro/Legea-95-2006-reforma-domeniul-sanatatii-(MTg5OTc3).htm
http://www.legestart.ro/Ordinul-1706-2007-conducerea-organizarea-unitatilor-compartimentelor-primire-urgentelor-(MjgxMTg4).htm
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3 Primirea informaţiilor privind iminenţa 
sau după caz producerea unei situaţii de 
urgenţă majore consemnarea, în 
principiu, a următoarelor informaţii: 
- zona geografică în care s-a produs 
incidentul, sau după caz este posibil să 
se producă; 
- eventuale substanţe periculoase 
implicate; 
- numărul de victime rezulate 

Subofiţerul operativ 
din dispeceratul 

unităţii 

La primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

4 Raportarea la inspectorul şef despre 
evenimentul produs 

Subofiţerul operativ 
din dispeceratul 

unităţii sau ofiţerul 
la continuitatea 

conducerii 

La primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

5 Alertarea / informarea structurilor 
prevăzute în plan, în funcţie de situaţia 
creată,și informarea:: 
- grupei operative a ISU; 
- subunităţilor aparţinând ISU; 
- personal pentru suplimentarea 
cadrelor din dispeceratul comun  
1 subofiţer si 1 asistent; 
- dispeceratului IJJ; 
- dispeceratului IJP; 
- Unităţilor Primiri Urgenţe aparţinând 
spitalelor; 
- serviciul de ambulanţă; 
- alte structuri 

Subofiţerul operativ 
din dispeceratul 

unităţii 

După primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

6 Informarea Preşedintelui CJSU şi 
Inspectorului General despre situaţia 
creată şi măsurile preliminare 
întreprinse şi solicitarea punerii în 
aplicare a Planului roşu 

Inspectorul şef Imediat după 
primirea 

mesajelor de 
alarmare 

 

7 Transmiterea către structurile 
semnatare de plan a mesajului despre 
punerea în aplicare a Planului roşu 

Inspectorul şef Imediat după 
primirea 
aprobării 

 

8 Alertarea personalului din turele libere 
pentru prezentarea în cel mai scurt timp 
la sediile instituţiilor 

Şefii structurilor 
implicate 

Imediat după 
primirea 
aprobării 

 

9 Prezentarea personalului la sediile 
instituţiilor şi deplasarea acestora la 
locul producerii evenimentului. 

Şefii structurilor 
implicate 

Imediat după 
sosirea 

personalului 
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8. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă judeţean: 
- verifică respectarea procedurii  de către ofiţerii desemnaţi să organizeze şi să 

coordoneze această activitate; 
- asigură aducerea la cunoştinţa personalului cu atribuţii a prezentei proceduri; 
- asigură actualizarea periodică a punctelor de contact ale structurilor cu atribuţii. 
 

Persoanele care utilizează procedura: 
- aplică operaţiunile care trebuie efectuate pentru desfăşurarea activităţilor specifice, 

conform procedurii; 
- propun ori de câte ori este nevoie actualizarea procedurii, în funcţie de modificările 

reglementărilor în domeniu; 
- utilizează  reglementările  în vigoare, care guvernează activităţile desfăşurate pe 

timpul intervenţiei; 
- colaborează cu alte persoane sau compartimente de lucru desemnate de conducerea 

structurilor participante, în vederea organizării intervenţiei; 
- respectă termenele  de desfăşurare a activităţilor specificate; 

 

9. DISPOZIŢII FINALE 

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare la 
structurile / persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la 
emitent și se poate actualiza independent de procesul de revizuire a procedurii. 

b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar 
modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). 
Lista modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare / aprobare, respectiv 
ediția nouă în procesul de difuzare. 

c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta 
procedură în vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor 
persoane. Prin grija șefilor se va aduce la cunoștința persoanelor prevederile prezentei 
proceduri. 

10. Cuprins 

1. Lista responsabililor .................................................................................................... 2 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor ..................................................................................... 2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ..................................................... 3 

4. Scopul procedurii ......................................................................................................... 4 

5. Domeniu ........................................................................................................................ 4 

6. Documente de referinţă ............................................................................................... 4 

7. Descrierea procedurii .................................................................................................. 4 

8. Responsabilități și răspunderi în derularea activității: ............................................ 6 

9. Dispoziţii finale ............................................................................................................. 6 
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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 
reviziei în cadrul procedurii de sistem 

 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Maior Zah Adrian 
Șef Centru 
Operațional   

1.2 Verificat Colonel Sîrb Ioan Ioniță 
Prim Adjunct 
al Inspectorului 
Șef 

  

1.3 Aprobat Colonel Chichișan Miron Adrian 
(Î) Inspector 
Șef   

 
1. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem: 

 

 

Ediţia sau, 
după caz, 
revizia în 

cadrul 
ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care 
se aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I    

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Revizia …    

… …..    

2.n Ediţia aII-a    

…. …    
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2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii de sistem 

 
 

Scopul 
difuzării Serviciul Funcţia Numele şi prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1 aplicare 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
Maramureș 

    

3.2 aplicare 
Inspectoratul de 
Poliție al județului 
Maramureș 

    

3.3 aplicare 

Inspectoratul 
teritorial al Poliției 
de Frontieră Sighetu 
Marmației 

    

3.4 aplicare 
Inspectoratul de 
Jandarmi Județean 
Maramureș 

    

3.5 aplicare 
UPU-SMURD 
Maramureș 

    

3.6 aplicare 
Serviciul Județean de 
Ambulanță 

    

3.7 aplicare 
Direcția de Sănătate 
publică 

    

3.8 aplicare 
Serviciul de Ajutor 
Maltez în România 
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3. SCOPUL PROCEDURII: 
 

Scopul acestei proceduri este: 
1. Asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie în 

cazul producerii unor accidente colective şi/sau calamităţi, cu manifestări deosebit de rapide si 
efecte limitate în timp, având ca rezultat victime multiple sau având potenţialul de a produce 
victime multiple.  

2. Stabilirea de reguli şi măsuri în vederea alertării personalului din instituţiile care 
intervin la punerea în aplicare a Planului roşu de intervenţie. 

4. DOMENIU 

1. Procedura se aplică de către personalul din structurile desemnate în Planul roşu de 
intervenţie pentru executarea alertării personalului din turele de serviciu şi turele libere. 

2. Procedura se aplică în cazul declanşării Planului roşu de intervenţie, pe teritoriul 
judeţului Maramureş. 
 

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor si 
reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 
calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;  

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

- Ordinul comun al ministerului sănătăţii nr.1168/02.09.2010 şi ministerul 
administraţiei şi internelor nr.203/07.09.2010, pentru aprobarea structurii – cadru a Planului 
roşu de intervenţie. 
 

6. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Cine răspunde Termen Observaţii 

1 Primirea de către S.N.U.A.U. 112 
a apelului despre producerea unor 
situaţii de urgenţă cu victime 
multiple 

S.N.U.A.U. 112   

2 Transmiterea către ISU a datelor 
despre situaţia de urgenţă produsă. 

S.N.U.A.U. 112 La primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

3 Primirea informaţiilor privind 
iminenţa sau după caz producerea 
unei situaţii de urgenţă majore 

Subofiţerul 
operativ din 
dispeceratul 

La primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

http://www.legestart.ro/Legea-95-2006-reforma-domeniul-sanatatii-(MTg5OTc3).htm
http://www.legestart.ro/Ordinul-1706-2007-conducerea-organizarea-unitatilor-compartimentelor-primire-urgentelor-(MjgxMTg4).htm
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consemnarea, în principiu, a 
următoarelor informaţii: 
- zona geografică în care s-a 
produs incidentul, sau după caz 
este posibil să se producă; 
- eventuale substanţe periculoase 
implicate; 
- numărul de victime rezultate 

inspectoratului 

4 Raportarea la inspectorul şef 
despre evenimentul produs 

Subofiţerul 
operativ din 
dispeceratul 

inspectoratului 
sau ofiţerul la 
continuitatea 
conducerii 

La primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

5 Aertarea structurilor prevăzute în 
plan, în funcţie de situaţia creată, 
și informarea: 
- dispeceratului IJJ; 
- dispeceratului IPJ; 
- Unităţilor Primiri Urgenţe 
aparţinând spitalelor; 
- serviciul de ambulanţă; 
- alte structuri 

Subofiţerul 
operativ din 
dispeceratul 

inspectoratului 

După primirea 
apelului de 

urgenţă 

 

6 Informarea Preşedintelui CJSU şi 
Inspectorului General despre 
situaţia creată şi măsurile 
preliminare întreprinse şi 
solicitarea punerii în aplicare a 
Planului roşu 

Inspectorul şef Imediat după 
primirea 

mesajelor de 
alarmare 

 

7 Personalul din dispeceratele 
structurilor semnatare de plan vor 
informa şefii instituţiilor despre 
punerea în aplicare a Planului roşu 
de intervenţie. 

Personalul din 
dispecerate 

Imediat după 
primirea 
alarmării 

 

8 Alertarea personalului prevăzut în 
plan pentru a interveni. 

Personalul de 
serviciu 

Imediat după 
primirea 
alarmării 

 

9 Prezentarea personalului la sediile 
instituţiilor.  

Şefii structurilor 
implicate 

Imediat după 
primirea 
alarmării 

 

10 Deplasarea personalului la locul 
producerii evenimentului. 

Şefii structurilor 
implicate 

Imediat după 
sosirea 

personalului 
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7. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă judeţean şi şefii instituţiilor desemnate: 
- verifică respectarea procedurii  de către personalul desemnat să organizeze şi să 

coordoneze această activitate; 
- asigură aducerea la cunoştinţa personalului cu atribuţii a prezentei proceduri; 
- asigură actualizarea periodică a punctelor de contact ale structurilor cu atribuţii. 

 
Persoanele care utilizează procedura: 

- aplică operaţiunile care trebuie efectuate pentru desfăşurarea activităţilor specifice, 
conform procedurii; 

- propun ori de câte ori este nevoie actualizarea procedurii, în funcţie de modificările 
reglementărilor în domeniu; 

- utilizează  reglementările  în vigoare, care guvernează activităţile desfăşurate pe 
timpul intervenţiei; 

- colaborează cu alte persoane sau compartimente de lucru desemnate de conducerea 
structurilor participante, în vederea organizării intervenţiei; 

- respectă termenele  de desfăşurare a activităţilor specificate; 
 

8. DISPOZIŢII FINALE 

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare la 
structurile / persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se 
păstrează la emitent și se poate actualiza independent de procesul de revizuire a 
procedurii. 

b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări 
organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). Lista 
modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare / aprobare, respectiv 
ediția nouă în procesul de difuzare. 

c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în 
vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane. Prin 
grija șefilor se va aduce la cunoștința persoanelor prevederile prezentei proceduri. 

9. Cuprins 

1. Lista responsabililor .................................................................................................... 2 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor ..................................................................................... 2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ..................................................... 3 

4. SCOPUL PROCEDURII:.................................................................................................. 4 

5. DOMENIU ...................................................................................................................... 4 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ..................................................................................... 4 

7. DESCRIEREA PROCEDURII .......................................................................................... 4 

8. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII: ..................... 6 

9. DISPOZIŢII FINALE ...................................................................................................... 6 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul procedurii operaționale 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 

Maior 
Zah Adrian Iuliu 

Șef Centru 
Operațional   

Locotenent Colonel 
Ardelean Traian Mihai 

Șef Serviciu 
Logistic 

  

1.2 Verificat 

Colonel 
Sîrb Ioan Ioniță 

Prim Adjunct 
al inspectorului 

șef 
  

Locotenent Colonel 
Ciornea Florin 

Adjunct al 
Inspectorului 

Șef 
  

1.3 Aprobat 
Colonel 

Chichișan Adrian Miron 
(Î) Inspector 

Șef   

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem: 

 

 

Ediţia sau, 
după caz, 
revizia în 

cadrul 
ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care 
se aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I    

2.2 Revizia 1    

2.4 Revizia …    

2.n Ediţia aII-a    

…. …    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii de sistem 

 
 

Scopul 
difuzării Serviciul Funcţia Numele şi prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1 Aplicare 

Detașament de 
Pompieri „Căpitan 
Marchiș Adrian” 
Baia Mare 

    

3.2 Aplicare 
Detașament de 
Pompieri Sighetu 
Marmației 

    

3.3 Aplicare 
Secția de Pompieri 
Vișeu de Sus 

    

3.4 Aplicare 
Pichetul de Pompieri 
Târgu Lăpuș 

    

3.5 Informare Serviciul Logistic      

3.6 Evidenţă 
Centrul Operațional 
Județean 

    

3.7 
Alte 
Scopuri 

Serviciul Resurse 
Umane 
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4. SCOPUL PROCEDURII: 
 

Stabilirea unui set unitar de reguli privind modalitatea de amplasare şi montare a 
Postului Medical Avansat pentru organizarea sistemului de intervenție în caz de 
accidente colective și dezastre în faza prespitalicească pentru în vederea trierii 
victimelor în urma accidentelor colective şi/sau calamităţilor, cu manifestări deosebit de 
rapide şi efecte limitate în timp, la locul intervenţiei. 

5. DOMENIU 

Procedura se aplică în cazul declanşării planului roşu de intervenţie, de către: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului 

Maramureș; 
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Maramureș; 
- Direcţia de Sănătate Publică Maramureș; 
- Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Maramureș - U.P.U.-

S.M.U.R.D.; 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

- Legea nr. 95 din 14 aprilie  2006 privind reforma în domeniul Sănătății; 
- Ordin comun al Ministrului Sănătății nr. 2021/2008 și al Ministrului Internelor și 

Reformelor Administrative nr. 691/ 2008  pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare ale Titlului IV „Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență și de Prim Ajutor 
Calificat” din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

- Ordin comun al Ministrului Sănătății nr. 1092/2006 și al Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 1500/ 2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de 
intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească; 

- Ordin comun al Ministrului Sănătății nr. 1168/2010 și al Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 1500/ 2006 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roșu de intervenției; 

- Procedura de sistem privind salvarea Persoanelor și a Animalelor surpinse/imobilizate 
în spații înguste sau medii ostile vieții elaborată de Centrul Operațional Național având codul 
de identificare PS-27-CON, ediția II, revizia 01 

- Ghid privind triajul medical în incidente soldate cu victime multiple și dezastre 
elaborat și edidat cu suportul Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a 
Sănătății; 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

7.1 Definiții ale termenilor: 

Planul roșu – planul de intervenție al serviciilor de urgență prespitalicești în cazul unor 
accidente colective sau al unor calamități cu efect limitat; 

Pacient critic - pacientul cu funcţiile vitale instabile sau cu afecţiuni care pot avea complicaţii 
ireversibile şi care necesită intervenţie medicală de urgenţă sau îngrijiri într-o secţie de terapie 
intensivă generală sau specializată; 

Primul ajutor de bază - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit 
o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor 
echipamente specifice acestui scop. Primul ajutor de bază se acordă de orice persoană instruită în acest 
sens sau de persoane fără instruire, la indicaţiile personalului din dispeceratele de urgenţă; 
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Primul ajutor calificat - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au 
suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către personal paramedical care a urmat cursuri speciale 
de formare şi care are în dotare echipamentele specifice acestui scop, inclusiv defibrilatoare 
semiautomate, funcţionând sub formă de echipe de prim ajutor într-un cadru instituţionalizat; 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
crt. 

Abrevierea        Termenul abreviat 

1. ISU Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
2. SAJ Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
3. DSP Direcţia de Sănătate Publică 
4. COS Comandant al operaţiunilor de intervenţie 
5. DSM Director al operaţiunilor de salvare medicală 
6. PMA Post Medical Avansat 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

Nr. 
crt. 

Activitatea Cine răspunde Termen 

1 
Deplasarea la locul evenimentului, a PMA cu ajutorul 
autospecialei de descarcerare sau altă autospecială 
disponibilă. 

Inspectorul Şef al 
I.S.U. (C.O.S.) 

     D.S.M. 
 

2 
Deplasarea personalului medical specializat pentru 
deservirea P.M.A. 

 D.S.M.  

3 
Decizia vizând locul de amplasare a P.M.A. cu 
respectarea circuitelor optime de acces spre şi dinspre 
acesta. 

 C.O.S. 
D.S.M. 

 

4 
Desemnarea personalului responsabil de amenajarea 
şi managementul activităţii în P.M.A. (comandant 
PMA). 

 D.S.M.  

5 
Desemnarea şi alocarea pe arii de lucru şi 
responsabilităţi a personalului destinat PMA. Comandantul PMA  

6 
Echipajul autospecialei care transportă PMA  
descarcă, plasează, ridică şi fixează cortul (max. 15 
min). 

 D.S.M. 
Comandantul de 

echipaj 
 

7 

Descărcarea pe categorii a tărgilor şi plasarea 
acestora de o parte şi de alta a intrării în P.M.A. : 
- pe partea dreaptă – tărgile rigide ; 
- pe partea stângă – brancardele de diferite tipuri. 

 D.S.M. 
Comandantul P.M.A. 

 

8 

Plasarea şi aranjarea în cort a echipamentelor pentru 
dotarea ariei de urgenţe majore în extremitatea stângă 
a cortului de triaj (tărgile cu înălţime variabilă pe 
cadru, cu monitor funcţii vitale, ventilator, aspirator 
secreţii, butelie de oxigen cu distribuitor pentru 4 
tărgi, set atele, set gulere, targă vacuum şi sacoşă cu 
materiale consumabile şi medicaţie la fiecare punct 
de lucru. 

 D.S.M. 
Comandantul PMA 

 

9 Plasarea şi aranjarea în cort a echipamentelor pentru  D.S.M.  
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dotarea ariei de urgenţe minore începând din 
extremitatea dreaptă a cortului de triaj (tărgile cu 
înălţime fixă, 1 aspirator secreţii în arie, 1 butelie de 
oxigen cu distribuitor pentru 4 tărgi, set atele, set 
gulere, targă vacuum şi sacoşă cu materiale 
consumabile la fiecare punct de lucru. 

Comandantul PMA 

10 

Descărcarea pe categorii a rezervelor de materiale 
consumabile şi medicamente plasate în interiorul 
cortului de triaj, la peretele opus intrării, în linie, pe 
un rând. 

 D.S.M. 
Comandantul PMA 

 

11 

La intrarea în PMA – măsuţă de înregistrare cu 
asistent de triaj minim 1, maxim 2 – înregistrarea în 
FO dublu exemplar a datelor personale a pacienţilor + 
cod triaj şi arie alocată în cort. Dacă pacientul nu e 
identificat în FO se înregistrează ,,necunoscut 1’’, 
,,necunoscut 2’’, etc. Efectele pacientului se 
înregistrează în FO de către asistentul care preia 
pacientul în aria de lucru, se sigilează şi se păstrează 
în triaj. La închiderea cortului, efectele tuturor 
pacienţilor se sigilează într-o cutie, care se va 
transporta la UPU. 

Asistentul de triaj   

12 Semnalizarea PMA vizibilă din minim 3 unghiuri 
 D.S.M. 

Comandantul de 
echipaj 

 

13 

Semnalizarea ariilor de lucru în PMA: TRIAJ/ 
ÎNREGISTRARE, PUNCT FARMACIE, URGENŢE 
MAJORE, URGENŢE MINORE, DECEDAŢI, 
EVACUARE. 

Comandantul PMA  

14 
Semnalizarea circuitelor în PMA: TRIAJ – 
URGENŢE MAJORE - EVACUARE; TRIAJ – 
URGENŢE MINORE – EVACUARE.  

Comandantul PMA  

15 

Plasarea în triaj a centralizatorului detaliat al 
activităţii, actualizat permanent de către fiecare 
responsabil desemnat de activitate în PMA – triaj la 
intrare, urgenţe majore, urgenţe ordinare, evacuare. 

Comandantul PMA  

16 

Coordonatorii ariilor de urgenţe majore, minore, 
evacuare, din PMA vor raporta periodic 
comandantului PMA, sau COS sau DSM la 
solicitarea acestora. 

Coordonatorii ariilor 
de urgenţe 

 

17 
Nici un membru al echipei care încadrează PMA nu 
va fi abilitat să furnizeze informaţii presei. Comandantul PMA  

 
 
 

Criterii de amplasare a PMA: 
Patru criterii reglementează alegerea şi modul de amplasare a unui PMA şi sunt 

de oimportanţă capitală pentru succesul şi eficacitatea operaţiunilor medicale 
desfăşurate. Acestea sunt cu atât mai important de respectat cu cât, o dată amplasat şi 
funcţional, PMA nu mai poate fi mutat întrucât ar spori bilanţul victimelor. Aceste 
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criterii sunt: 
1. Siguranţa - element de bază în alegerea locului de amplasare a PMA trebuie să 

fie amplasat într-o zonă complet sigură: la adăpost de propagarea focului, a gazelor 
toxice sau contaminante, ferit de creşterea apelor etc. Această alegere trebuie făcută 
rapid în colaborare cu celelalte instituţii implicate în acţiunile de salvare. 

2. Accesibilitatea - colectarea victimelor, regruparea acestora, acordarea primului 
ajutor şi transportarea lor la spital. Acest lucru implică mişcarea personalului şi a 
vehiculelor în amonte şi în aval de PMA, ceea ce impune ca PMA să aibă acces liber şi 
foarte spaţios în amonte de locul unde se află situat PMA şi mai ales în aval, pentru a 
permite accesul vehiculelor de evacuare, a vehiculelor logistice, parcarea şi plecarea 
acestora spre spitale. 

3. Ergonomia - PMA este adesea asemănat cu un spital de campanie de către 
mass-media. Această denumire subliniază caracterul terapeutic al amplasării şi implică 
faptul că pentru a lucra cel mai bine posibil, personalul de îngrijire trebuie să aibă la 
dispoziţie: o bună iluminare, condiţii corespunzătoare de temperatură (victimele sunt 
dezbrăcate pentru a fi examinate şi tratate), spaţiu, dacă este posibil, energie electrică 
pentru echipamentele medicale, apă pentru igienă, comunicaţii (telefoane, faxuri, etc.), 
un stoc de medicamente şi consumabile, cele mai bune condiţii posibile pentru 
intervenţie (departe de zgomot, departe de praf, etc.). 

4. Proximitatea - această condiţie este adesea în opoziţie cu prima: să fie în 
siguranţă. Va fi necesară echilibrarea acestor două imperative: să se respecte în 
întregime condiţiile de siguranţă totală şi să fie destul de aproape de locul 
evenimentului, pentru a evita drumurile prea lungi pe brancardă care pot agrava starea 
victimelor şi care epuizează inutil salvatorii (4 sau 5 persoane sunt necesare pentru a 
transporta pe o brancardă o victimă adultă de 80 kg, deplasarea nu poate depăşi în mod 
rezonabil 200 de metri). Ar trebui să permită, de asemenea, victimelor care se află în 
stare mai bună să se deplaseze singure până la PMA. 
 

Menţiuni: 
1. Constituirea rezervei de benzină şi motorină pentru asigurarea continuităţii 

în funcţionare a mijloacelor şi utilajelor de intervenţie.  
2. Buteliile de oxigen vor fi în permanenţă pline, verificate şi funcţionale. 
3. Toate echipamentele care necesită alimentare electrică vor fi în permanenţă 

ţinute la încărcat (staţii portabile, monitoare, defibrilatoare, aspiratoare). 
4. Medicaţia de rezervă din stoc va fi verificată şi completată periodic, iar 

stocul va fi menţinut şi actualizat din punct de vedere al perioadelor de valabilitate, 
condiţiilor de păstrare şi al balanţelor de înregistrare. 

5. Asistentul coordonator din partea ISU va verifica periodic aceste aspecte. 
6. ATENŢIE!!!  PROTECŢIA MUNCII ESTE ESENŢIALĂ 
7. Manevrarea oxigenului necesită atenţie specială, mai ales în condiţiile în 

care servanţii vor manevra şi echipamente de descarcerare care sunt menţinute 
gresate!!! 
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8. Buteliile de oxigen sunt înalt presurizate şi necesită stabilizare individuală 
specială atunci când sunt folosite. Nu se vor plasa culcat, nu se vor face improvizaţii de 
distribuţie a oxigenului!!! 

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII: 
Şefii instituţiilor : 
- răspund de punerea în aplicare a prezentei proceduri şi verifică respectarea 

întocmai a referinţelor normative, a procedurii şi a variantelor revizuite ale acesteia în 
cadrul unităţii/inspectoratului. 

Persoanele care utilizează procedura: 
- aplică operaţiunile care trebuie efectuate pentru desfăşurarea activităţilor 

specifice, conform procedurii; 
- propun ori de câte ori este nevoie actualizarea procedurii, în funcţie de 

modificările reglementărilor în domeniu; 
- aplică prevederile actelor normative în vigoare care reglementează activităţile 

desfăşurate pe timpul intervenţiei; 

10. DISPOZIŢII FINALE: 

a) procedura se difuzează către utilizatori şi se constituie ca anexă la „Planul 
roşu de intervenţie al judeţului Maramureș”. 

b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar 
modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern 
etc.). Lista modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare / aprobare, 
respectiv ediția nouă în procesul de difuzare. 

c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta 
procedură în vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor 
persoane. Prin grija șefilor se va aduce la cunoștința persoanelor prevederile prezentei 
proceduri. 

11. Cuprins 

1. Lista responsabililor .................................................................................................... 2 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 
după caz, a reviziei în cadrul procedurii operaționale 

 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Maior Zah Adrian 
Șef Centru 
Operațional   

1.2 Verificat Colonel Sîrb Ioan Ioniță 
Prim Adjunct al 
inspectorului șef   

1.3 Aprobat Colonel Chichișan Adrian Miron (î) Inspector Șef   

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem: 

 

 

Ediţia sau, 
după caz, 
revizia în 

cadrul 
ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care 
se aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I    

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Revizia …    

… …..    

2.n Ediţia aII-a    

…. …    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii de sistem 

 
 

Scopul 
difuzării Serviciul Funcţia Numele şi prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1 aplicare 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
Maramureș 

    

3.2 aplicare 
Inspectoratul de 
Poliție al județului 
Maramureș 

    

3.3 aplicare 

Inspectoratul 
teritorial al Poliției 
de Frontieră Sighetu 
Marmației 

    

3.4 aplicare 
Inspectoratul de 
Jandarmi Județean 
Maramureș 

    

3.5 aplicare 
UPU-SMURD 
Maramureș 

    

3.6 aplicare 
Serviciul Județean 
de Ambulanță 

    

3.7 aplicare 
Direcția de Sănătate 
publică 

    

… aplicare 
Serviciul de Ajutor 
Maltez în România 

    

…. aplicare 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
Maramureș 
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4. SCOPUL PROCEDURII: 
 

Scopul acestei proceduri este stabilirea unui set unitar de reguli în activităţile 
desfăşurate de către personalul care asigură asistenţa medicală de urgenţă în vederea 
stabilirii priorităţilor de acordare a îngrijirilor medicale şi evacuării victimelor unui 
accident colectiv. 

Scopuri specifice  
 Stabilirea priorităţii de tratament iniţial – codul, 
 Stabilirea ariei medicale de competenţă în cadrul PMA, 
 Stabilirea priorităţii de evacuare, 
 Stabilirea mijlocului de evacuare, 
 Stabilirea destinaţiei de evacuare. 

5. DOMENIU 

Procedura se  aplică în cazul declanşării planului roşu, de către personalul cu 
atribuţii în acordarea primului ajutor medical. 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 Legea nr. 95 din 14 aprilie  2006 privind reforma în domeniul Sănătății; 
 Ordin comun al Ministrului Sănătății nr. 2021/2008 și al Ministrului Internelor 

și Reformelor Administrative nr. 691/ 2008  pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare ale Titlului IV „Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență și de Prim 
Ajutor Calificat” din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

 Ordin comun al Ministrului Sănătății nr. 1092/2006 și al Ministrului 
Administrației și Internelor nr. 1500/ 2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor 
echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească; 

 Ordin comun al Ministrului Sănătății nr. 1168/2010 și al Ministrului 
Administrației și Internelor nr. 1500/ 2006 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roșu 
de intervenției; 

 Procedura de sistem privind salvarea Persoanelor și a Animalelor 
surpinse/imobilizate în spații înguste sau medii ostile vieții elaborată de Centrul Operațional 
Național având codul de identificare PS-27-CON, ediția II, revizia 01 

 Instrucțiuni de lucru specifice echipajelor de prim-ajutor calificat – ISU 07, 
aprobate prin Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență nr. 151/I.G. din 12.02.2015; 

 Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență profesioniste în acțiuni 
de căutare-salvare – ISU 02; 

 Ghid privind triajul medical în incidente soldate cu victime multiple și 
dezastre elaborat și edidat cu suportul Biroului Regional pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății; 
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7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

7.1 Definiții ale termenilor 

Planul roșu – planul de intervenție al serviciilor de urgență prespitalicești în cazul unor 
accidente colective sau al unor calamități cu efect limitat; 

Pacient critic - pacientul cu funcţiile vitale instabile sau cu afecţiuni care pot avea 
complicaţii ireversibile şi care necesită intervenţie medicală de urgenţă sau îngrijiri într-o secţie de 
terapie intensivă generală sau specializată; 

Primul ajutor de bază - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au 
suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea 
unor echipamente specifice acestui scop. Primul ajutor de bază se acordă de orice persoană instruită 
în acest sens sau de persoane fără instruire, la indicaţiile personalului din dispeceratele de urgenţă; 

Primul ajutor calificat - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au 
suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către personal paramedical care a urmat cursuri 
speciale de formare şi care are în dotare echipamentele specifice acestui scop, inclusiv defibrilatoare 
semiautomate, funcţionând sub formă de echipe de prim ajutor într-un cadru instituţionalizat; 

7.2 Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Abrevierea        Termenul abreviat 

1. ISU Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
2. SAJ Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
3. DSP Direcţia de Sănătate Publică 
4. COS Comandant al operaţiunilor de intervenţie 
5. DSM Director al operaţiunilor de salvare medicală 
6. PMA Post Medical Avansat 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

Triajul înseamnă sortarea victimelor în funcţie de asistenţa medicală de care au 
nevoie,  în situaţiile în care există un dezacord evident între volumul victimelor 
rezultate dintr-un eveniment şi gravitatea acestora pe de o parte şi pe de altă parte 
posibilităţile de intervenţie medicală. Scopul este de a asigura asistenţă 
corespunzătoare la cât mai multe victime cât mai repede. Este important ca personalul 
de prim ajutor să nu fie blocat în tratarea primilor pacienţi pe care i-au găsit, rolul lor 
este de a verifica statusul fiecărui pacient în vederea stabilirii priorităţii. În timpul 
acestei evaluări personalul medical nu se poate implica în manevre laborioase, 
acestea vor fi efectuate de către personalul solicitat în sprijin. Victimelor li se aşează 
o plăcuţă astfel încât personalul medical sosit în ajutor să identifice cu uşurinţă 
cazurile care necesită prioritate la tratament. Plăcuţele sunt fabricate din hârtie 
colorată sau bandă colorată. 

Cele patru culori ale triajului: 
- prioritate gr. 1 – roşu , tratament imediat/grav 
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- prioritate gr. 2 – galben, tratament urgent/se poate întârzia până la 1 oră 
- prioritate gr 3 – verde , tratament tardiv/victima se poate deplasa, se poate 

întârzia până la 3 ore 
- prioritate gr. 4 – negru , decedat/nu necesită tratament 

Nr. 
crt. 

Activitatea Cine răspunde/ execută Termen 

TRIAJUL    PRIMAR 

1 
Siguranţa echipei medicale (evaluarea locului 
intervenţiei, traficul,curentul electric,focul, 
materiale periculoase,mulţimea) 

Comandantul primului 
echipaj medical ajuns 
la locul evenimentului 

Imediat după sosirea la 
locul evenimentului 

2 
Evaluarea vizuală şi raportul radio, crearea unei 
imagini verbale.  Solicitare ajutor 

  

3 
Îndepărtarea victimelor care se mobilizează 
singure (gradul de prioritate 3, verde) 

DSM/ echipaje prim 
ajutor şi echipaje 
medicale de urgenţă 

 

4 
Identificarea şi etichetarea victimelor în vederea 
stabilirii priorităţii de tratament şi evacuare 
START 

  

5 
Comunică centrului de comandă rezultatul 
triajului. 

  

 
METODA TRIAJ - S.T.A.R.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU DA 

NU DA 

NU 

DA 

NU 

PACIENTUL SE 

DEPLASEAZĂ SINGUR 

URGENŢĂ 
MINORĂ 

RESPIRĂ 

30 respiraţii 
/min 

DECES / 

RESUSCITARE 

PERFUZIE TRATAREA 

IMEDIATĂ 

TRATAREA 

IMEDIATĂ 

TRATAREA 

SÂNGERĂRI
I 

URGENŢĂ 
AMÂNATĂ 

TRATAREA 

IMEDIATĂ 

NU DA 

NU DA 

NU 

DA 

NU 

DA 

PERSOANA SE 

DEPLASEAZĂ 
SINGURĂ? 

URGENŢĂ 
MINORĂ 

RESPIRĂ ? 

RESPIRĂ DUPĂ 

DESCHIDEREA CRS ? 
> 30 respiraţii 

/ min ? 

DECES / 

RESUSCITARE 

URGENȚĂ 

IMEDIATĂ 

REUMPLERE CAPILARĂ 
PESTE 2 SEC ? 

URGENȚĂ 

IMEDIATĂ 

URGENȚĂ 

IMEDIATĂ 

STATUS MENTAL 

ALTERAT ? 

HEMOSTAZĂ
IMEDIATĂ! 

URGENȚĂ 
IMEDIATĂ 

DA 
NU 
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Nr. 
crt. 

Activitatea 
Cine răspunde/ 

execută 
Termen 

TRIAJUL ÎN CADRUL PMA 

1 
Stabilirea asistentului de triaj şi a personalului 
care acordă asistenţă medicală de urgenţă 

DSM/echipaje prim 
ajutor calificat / 
medicale de urgenţă. 

Imediat după sosirea la 
locul evenimentului 

2 
Identificarea victimelor cu cele mai mari şanse de 
supravieţuire şi începerea acordării primului 
ajutor 

 După triajul primar 

3 
Transportul victimelor la PMA în vederea 
triajului, stabilizării şi evacuării acestora 

 După triajul primar 

4 
Întocmirea unei fişe de urgenţă pentru fiecare 
pacient 

Asistentul de triaj Simultan cu acordarea 
ajutorului medical 

5 
Identificarea priorităţilor la evacuare în funcţie de 
gravitatea profilului lezional şi posibilităţile 
terapeutice existente 

 După stabilizare 

6 
Însoţirea pacientului de către un cadru medical 
chiar dacă mijlocul de evacuare este 
nemedicalizat 

DMS La evacuare 

7 

Pacientul va primi la evacuare un document 
medical care va conţine datele de identificare, 
valoarea funcţiilor vitale, manevrele efectuate, 
evoluţia, mijlocul de evacuare folosit, destinaţia, 
echipajul care îl însoţeşte. 

Asistentul de triaj La evacuare 

 
TRIAJUL ÎN PMA 
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9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII: 
Comandantul operaţiunilor de salvare/ Directorul operaţiunilor de salvare 

medicală: 
 verifică respectarea procedurii de către structurile implicate; 
 urmăreşte revizuirea în timp a procedurii, în funcţie de schimbările 

reglementărilor utilizate; 
 informează ori de câte ori este nevoie, personalul din subordine asupra 

unor aspecte care ar putea conduce la îmbunătăţirile sistemului de lucru. 

10. DISPOZIŢII FINALE 

a) .... Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de 
difuzare la structurile / persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se 
păstrează la emitent și se poate actualiza independent de procesul de revizuire a procedurii. 

b) .... Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar 
modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). 
Lista modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare / aprobare, respectiv 
ediția nouă în procesul de difuzare. 

c) .... Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta 
procedură în vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor 
persoane. Prin grija șefilor se va aduce la cunoștința persoanelor prevederile prezentei 
proceduri. 

 
 

11. Cuprins 
 

1. Lista responsabililor .................................................................................................... 2 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor ..................................................................................... 2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ..................................................... 3 

4. Scopul procedurii: ........................................................................................................ 4 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ..................................................................................... 4 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI .............................................................................................. 5 

8. DESCRIEREA PROCEDURII .......................................................................................... 5 

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII: ..................... 8 
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Lista echipajelor S.M.U.R.D, organizare și dotare 
 

N
r.

 c
rt

. 

Su
bu

ni
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a 

/ 
lo
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e 
di

sp
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e Număr de 

ambulanţe 

A
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.P
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. 

P
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 I
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. 

A
lt

e 
m

ij
lo

ac
e 

de
 

in
te

rv
en

ţie
 

N
um
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 d

e 
m

ed
ic
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A
m
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ă 
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p 

C
1 

A
m
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nţ
ă 
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p 

B
2 

1. 
Detaşamentul  de pompieri ”Cpt. Marchiș 

Adrian” Baia Mare 
1 1 1 1 - 1 - 12* 21* 15 3 

2. 
Detaşamentul de pompieri Sighetu 

Marmaţiei - 1 - - - - - - - 9 1 

3. 
Secţia de pompieri 

Vişeu de Sus 
- 1 - - - - - - - 9 1 

4. 
Pichetul de pompieri 

Târgu Lăpuș 
- 1 - - - - - - - 9 1 

5. G.I. Bogdan Vodă - 1 - - - - - - - 9 1 

6. G.I. Fărcaşa - 1 - - - - - - - 9 1 

7. G.I. Borşa - 1 - - - - - - - 9 1 

8. Punctul de Lucru Cavnic - 1 - - - - - - - 6 1 

Notă:   
 O ambulantă de  tip C alta decât cea din tabel este rezervă şi se află  la Detaşamentul de Pompieri Baia Mare. 
 Punctul de lucru Cavnic din cadrul Detaşamentul de Pompieri „Cpt. Marchis Adrian” Baia Mare este dotat cu o  ambulanţă  tip B încadrată cu 2  
paramedici ISU (comandantul de echipaj- paramedicul 1 și conducătorul auto – paramedicul 3) si un personal civil (paramedic – 2) de la SVSU Cavnic care 
a absolvit cursul de Paramedici în centrele de pregătire. 
 Medicii si asistenţii sunt programaţi pe ambulanța TIM, pe rând, in consecinţa pe tura activează -  1 medic si 1 asistent. 
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Situație privind organizarea, dotarea și mijloacele de legătură ale SAJ 
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(A
C

D
) 

1 
Serviciul de ambulanță 

județean Baia Mare 
Baia Mare 2 11 7 - 2 7 36 

1 echipaj C2 
0-1 echipaj ACD 

5-6 echipaje B1/B2 
3-4 echipaje A 

0372708721 

2 Substația 
Sighetu 

Marmației - 4 1 1 1 1 12 2-3 echipaje B1/2 
1-2 echipaje A1/2 0731800518 

3 Substația Vișeu de Sus - 4 - 1 - - 10 1-2 echipaje B1/2 
0-1 echipaje A2 0731800499 

4 Substația Borșa - 2 - 1 - - 10 1-2 echipaje B2 
1-2 echipaje A 0731800519 

5 Substația Târgu Lăpuș - 2 1 - 1 1 10 1-2 echipaje B2 
1echipaj A1 0731300294 

6 Substația 
Șomcuta 

Mare 
- 1 - - - - 4 1 echipaj B2 0731800517 

7 Substația Seini - 1 - - - - 5 1 echipaj B2 0735406070 
 
Notă:  * Ambulanțele de tip B2 se transformă în ambulanțe de tip B1 în momentul în care este medic liber la serviciul de ambulanță și este nevoie 
pe teren de ambulanță cu medic. 
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Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale serviciilor private de ambulanţă 
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SC AMBULANȚA SF. 

ANDREI 
Baia Mare - - 2 - 3 1 1 2 1 

0786.521.000 
0262.922 

0757.688.148 

2 SC DUNCA SRL Vişeu de Jos - - - 2 1 - 1 2 1 

0262.368.521 

0262.355.530 

0740.045.961 

3 SC VALORA MED SRL Baia Mare - - - 1 - 1 6 0 1 0763.677.277 

4 
SC SCUTUL NEGRU SPAM 

SRL Baia Mare - - - 1 3 - 2 1 1 0733.691.071 
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1 Terapie Intensivă şi 
Transport Nou-Născuţi

 1 Autospecială 
Transport Salvatori    

1 Autostecială 
Descarcerare

1 MMU

1 Aatospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

 1 ATPVM 

1.Autostecială 
Descarcerare, 

1 Autospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

3 Staţia de Pompieri Aleşd - - - 1 - - - - - -
1 autosp stingere cu 

modul descarcerare
- - 30 1x3 paramedici CJ 40 KM -

4 Gardă de Intervenţie 1 Mai - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Detaşament Pompieri Salonta - - - 1 - - - - - -

1 Autospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

- - 18 1x3 paramedici AR 30 KM -

6 Gardă de Intervenţie Tinca - - - 1 - - - - - - - - - 19 1x3 paramedici AR 20 KM -

7 Detaşament Pompieri Beiuş - - - 1 - - - - - -

1 Autospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

- - 35 1x3 paramedici AB 55 KM -

8 Staţia de Pompieri Ştei - - - 1 - - - - - -

1 Autospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

- - 26 1x3 paramedici AB 32 KM -

9 Detaşament Pompieri Marghita - - - 1 - - - - - -

1 Autospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

- - 30 1x3 paramedici SJ 27 KM -

10 Garda Sălard Sălard - - - 1 - - - - - - - - - 16 1x3 paramedici SJ 55 KM -

11 Staţia de Pompieri Săcueni - - - 1 - - - - - -

1 Autospeciala 

stingere cu modul 

descarcerare

- - 26 1x3 paramedici SM 55 KM -

12 Staţia de Pompieri Valea lui Mihai - - - 1 - - - - - - - - - 18 1x3 paramedici SM 15 KM -

Anexa nr. 5
88.155/OP
05.12.2018
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Alte mijloace de intervenţie

Situaţia echipajelor S.M.U.R.D., ale S.A.J.şi ale serviciilor private de ambulanţã , la nivel regional

I.S.U./S.V.S.U. S.M.U.R.D.

S.A.J./S.A.B. IF.

serviciile private de ambulanţã

Telefon

Distanţa 
faţă de 

limita de 

judeţ (km)

Personal

1x3 paramedici

1 Detaşamentul 1 TIM Oradea ----
1+1       

rez
-- -- 1

1 - - -- -

39
13   +  1 

asistent ISU
107 AR 68 KM

AR 68 KM55--Detaşamentul 2 EPA-T Oradea - - - 1 -

-

1 C1           

2
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Autosanitare

Nr. 

Crt.

Structura (staţie, 
microstaţie)

L
o
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a
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d
is

p
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n
e

re

Judeţul

Alte mijloace de intervenţie

Telefon

Distanţa 
faţă de 

limita de 

judeţ (km)

Personal

Detaşamentul 1 TIM

13 Staţie Oradea      - 4 - 7 3 4 - - - - 5 ACD 16 42 -
2C2, 1B1, 4B2, 

4A1/A2, 2ACD
AR 68 KM -

14 Substaţie Ceica - - - 1 - - - - - - - - 3 - 1B3 AR 60 KM -

15 Substaţie Aleşd - 1 - 4 1 1 - - - - 1 ACD 5 16 -
1B1, 4B2, 

1A1/A2,1ACD
CJ 40 KM -

16 Substaţie Beiuş - 1 - 4 2 1 - - - - 1 ACD 4 18 -
1B1, 3B2, 

2A1/A2,1ACD
AB 55 KM -

Substaţie Bratca 1 5 1B1 -

17 Substaţie Marghita - - - 7 3 - - - - - 1 ACD 4 16 -
1B1,3B2, 

2A1/A2,1ACD
SJ 27 KM -

18 Substaţie Valea lui Mihai - - - 1 - - - - - - - - 4 - 1B2 SM 15 KM -

19 Substaţie Suplacu de Barcău - - - 1 - - - - - - - - 3 - 1B2 SJ 2 KM -

20 Substaţie Salonta - 1 1 3 1 1 - - - - - 4 13 -
1B1, 2B2, 

1A1/A2
AR 30 KM -

21 Substaţie Ştei - - 2 1 1 - - - - - - 2 10 - 2B2 AB 32 KM -

22 Spitalul Pelican - Staţie Oradea - - 1 1 3 - - - - - 1ACD 5 3 - 1 - -

1 Detaşament Pompieri Satu Mare 1 - - 1+1 - - 1 - - - - 22 13 52 2 BH = 60Km -

2 Punct de lucru Turţ - - - 1 - - - - - - - - - 24 1 - -

3 Detaşament Pompieri Carei - - - 1 - - - - - - - - - 43 1 BH =25Km -

4 Punct de lucru Tasnad - - - 1 - - - - - - - - - 25 1 BH = 50Km -

5 Secţie Pompieri Negesti Oas - - - 1 - - - - - - - - - 43 1 BH = 102Km -

0261741111

0753099305

0261866577

0732009620

0261825640

0732009630

0261855565

0732009640

10 S.C.M. Dr. Coica Satu Mare - - - 1 - - - - - - - - - - - BH = 60Km 0261766390

11 S.C.M. Sfântul Anton Satu Mare - - - - 2 - - - - - - - - - - BH =25Km 0261713333

12
SC Ambulanța B.G.S. medical 

unit SRL
Satu Mare - - - - 1 - - - - - 6 - - - 6 - 0757018786

1 Detaşament Pompieri Zalău - - - 1 - - 1 - - - - - 1 60 1 MM=36 km -

2 Secţie Pompieri Şimleu-Silvaniei - - - 1 - - - - - - - - - 34 1 SM=25 km -

3 Gardă de Intervenţie Nuşfalau - - - 1 - - - - - - - - - 30 1 Sm=31 km -

4 Gardă de Intervenţie Ileanda - - - 1 - - - - - - - - - 24 1 MM=24 km -

5 Punct de lucru Sărmășag - - - 1 - - - - - - - - - 24 1 SM=10 km -

6 0260611313

0260615558

7 SAJ Substaţie Şimleu-Silvaniei - - - 3 - - - - - - - - 10 - 3
BH ,MM= 

35Km
-

8 SAJ Substaţie Cehu-Silvaniei - - - 2 - - - - - - - - 7 - 1
BH ,MM= 

30Km
0260650303

9 SAJ Substaţie Jibou - - 1 2 - - - - - - 1 10 - 3 MM= 75Km 0260641996

10 SAJ Substaţie Crasna - - - 2 - - - - - - - - 8 - 2 Cj = 28Km -

SAJ Staţie 55 5 CJ =73Km2 - - - - 4 ACD

Tăşnad -

--

SAJ Substaţie

4 23

- - 3 -

---

-12-Zalău

- - - - -

2/1-0 BH =25Km

- - 8 - 2 BH = 50Km

911 ACD-- --Carei -SAJ Substaţie 13--

SAJ Substaţie -Negreşti Oaş -- BH = 102Km2-9-3

3061 ACD- BH = 60Km6/2-1----1

-1

1 -

SAJ Staţie Satu Mare - 3632
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Nr. 

Crt.

Structura (staţie, 
microstaţie)
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re

Judeţul

Alte mijloace de intervenţie

Telefon

Distanţa 
faţă de 

limita de 

judeţ (km)

Personal

Detaşamentul 1 TIM

1 Autospecială de 
intervenţii la accidente 
colective şi calamităţi 

(A.I.A.C.C.)

1 Ambulanţă de terapie 
intensivă şi transport  
neonatologic (C.N.N.)

1 Autospecială suport 
logistic (A.S.L.)

2 Staţie SMURD Colina 1+1 - - - - - - - - 1 - 23 1 76 Km -

3 Detaşament SMURD Turda - - - 1 - - - - 1 - - - - 46 1 117 km -

4 Detaşament SMURD Dej - - - 1 - - 1 - - - - - - 42 1 34 km -

5 Detaşament SMURD Huedin - - - 1+1 - - - - - - - - - 51 1 139 km -

6 Garda de Intervenţie SMURD Aghireşu - - - 1 - - - - - - - - - 15 1 122 km -

7 Garda de Intervenţie SMURD Gilău - - - 1 - - - - - - - - - 16 1 106 km -

8 Garda de Intervenţie SMURD Băişoara - - - 1 - - - - - - - - - 17 1 125 km -

9 Punct de lucru Mociu - - - 1 - - - - - - - - - 25 1 115 km -

10 Punct de lucru Florești - - - 1 - - - - - - - - - 15 1 112 km -

11 SAJ Staţie Cluj-Napoca - 3 - 17 10 3 - - - - 5 ACD 17 59 - 20 106 km 0264433240

12 SAJ Staţie Câmpia-Turzii - - - 3 1 - - - - - 1 ACD - 10 - 2 127 km 0264368316

13 SAJ Staţie Dej - 1 - 4 - 2 - - - - - 1 10 - 3 34 km 0264213001

14 SAJ Staţie Gherla - - - 3 1 - - - - - - 1 10 - 2 63 km 0264241565

15 SAJ Staţie Huedin - - - 3 1 - - - - - 1 ACD 1 10 - 3 63 km 0264351486

16 SAJ Staţie Turda - 1 - 3 3 1 - - - - - 3 11 - 4 87 km 0264311333

17 Punct de lucru (SAJ) Gilau - - - - 1 - - - - - - - 0 - 1/0/0 135 km -

18 Punct de lucru (SAJ) Iara - - - - 2 - - - - - - - - - 1/1/0 105 km -

19 Punct de lucru (SAJ) Maguri Răcătau - - - - 1 - - - - - - - - - 1/0/0 108 km -

20 Punct de lucru (SAJ) Mociu - - - - 1 - - - - - - - - - 1/0/0 108 km -

21 Punct de lucru (SAJ) Recea Cristur - - - - 1 - - - - - - - - - 1/0/0 106 km -

1 B1/B2 0264988

1 AMD 0264597112

5 A1/A2 0749788074

0264438140

0740055291

0264402427

0744778718

0751074815

0766713373

1 AMD

1 A1

0264437435

0755091965

1 B1/B2          0735553103

1 AMD 0747012112

1 B1            0733691071        

1 AMD

1 A1

0264417700   

 0726268458

0364117070     

 0745161202

0726196175

0364268987      

-S.C. MED HEALTH S.R.L.

1819

C
lu

j

-

--1+2 11 -88 KmDetaşament SMURD 11--1Cluj Napoca 3

85 + 71 

paramedici 

voluntari

4 4 - 88 Km- - - - 5 AMD1 - 4 1
Staţie                                                     

S.C. PROMPT URG S.R.L. 
Cluj - Napoca --

6 -- - - 2

--Cluj - Napoca

88 Km- - - - 2 AMD 1 AMD

- 46 AMD

Cluj - Napoca -

Microstație                                      
S.C. SAN URG S.R.L. 

-6--

Fundaţia Creştină Salvarea 

-- 88 Km1 AMD

22

23 - --

-----Cluj - Napoca --5 -143 AMD-

---

88 Km

84 AMD---

-

-Cluj - Napoca
Asociaţia de Ajutor Familial  

"ASISTMED"
88 Km1 AMD----4

2--Cluj - NapocaDey Security Divizia Medicală -----12 -466 AMD 88 Km

0264423426

0264450793
-6

76 Km1 AMD--

3 AMD 6 88 Km1- - -S.C. Scutul Negru Spam S.R.L. Cluj - Napoca - --4- -

3- - - - 1 -

-

- - - - 1 AMD

----Cluj - Napoca 4 AMD----

S.C. Olgamed S.R.L.

S.C. Policlinica Oprisani S.R.L. Turda

S.C. PROSANA IMPEX S.R.L. 88 Km1 AMD--34

-----2 59 Km
1 AMD           

1 A1
--31 AMD-- --Dej

1

29

28

27

26

25

24

30

31
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Autosanitare

Nr. 

Crt.

Structura (staţie, 
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Judeţul

Alte mijloace de intervenţie

Telefon

Distanţa 
faţă de 

limita de 

judeţ (km)

Personal

Detaşamentul 1 TIM

1 Asp. Suport Logistic 

1 Microbuz

2 Secţie SMURD Năsăud - - - 1 - - - - - - - - - 54 1 49 -

3 Gardă de Intervenţie SMURD Sângeorz Băi - - - 1 - - - - - - - - 35 1 77 -

4 Gardă de Intervenţie SMURD Beclean - - - 1 - - - - - - - - - 36 1 69 -

5 Gardă de Intervenţie SMURD Prundu Bârgăului - - - 1 - - - - - - - - - 31 1 88 -

6 Pnct de lucru SMURD Lechința - - - 1 - - - - - - - - - 16 1 100 -

7 0263217250    

8 0263235630

9 Substatie (SAJ) Năsăud - - - 2 3 1 - - - - - 1 14 - 2 48 0263361621

10 Substatie (SAJ) Beclean - - - 3 2 1 - - - - - - 10 - 2 69 0263343974

11 Punct de lucru (SAJ) Maieru - - - 1 - - - - - - - - 2 - 1 Z 83 0264273838

12 Punct de lucru (SAJ) Teaca - - - 1 - - - - - - - 4 1 214 0263372201

SM 34 km          0762.245.438 TIM

 SJ  44 km 0762.245.472 EPA

2 Detasament SMURD Sighetu Marmaţiei - - - 1+1 - - - - - - - - - 40 1 - 0762.245.492

3 Secţie SMURD Vişeu de Sus - - - 1 - - - - - - - - - 41 1 - 0762.245.439

4 Pichet SMURD Târgu Lapus - - - 1 - - - - - - - - - 28 1 - 0785.222.853

5 Garda de Intervenţie SMURD Bogdan Vodă - - - 1 - - - - - - - - - 22 1 - 0785.222.851

6 Garda de Intervenţie SMURD Fărcașa - - - 1 - - - - - - - - - 27 1 - 0785.222.852

7 Garda de Intervenţie SMURD Borșa - - - 1 - - - - - - - - - 26 1 - 0762.245.999

8 Punct de lucru SMURD Cavnic - - - 1 - - - - - - - - - 6 1 - 0786.742.508

8 Staţie Centrală (SAJ) Baia-Mare - 2 7 - - - - - 2 ACD 7 36 - 9-12 - 0372708721

9 Substaţie (SAJ) Sighetu Marmaţiei - - 1 1 - - - - 1 ACD 1 12 - 3-5 - 0731800518

10 Substaţie (SAJ) Vişeu de Sus - - - 1 - - - - - - 10 - 1-3 - 0731800499

11 Substaţie (SAJ) Borşa - - - 1 - - - - - - 10 - 1-3 - 0731800519

12 Substaţie (SAJ) Târgu Lăpuş - - 1 - - - - - 1 ACD 1 10 - 2-3 - 0731300294

13 Substaţie (SAJ) Şomcuta Mare - - - - - - - - - - 4 - 1 - 0731800517

14 Substaţie (SAJ) Seini - - - - - - - - - - 5 - 1 - 0735406070

15
SC AMBULANȚA SF. ANDREI 

SRL Baia Mare
Baia Mare - - - 2 - 2 - - - - 1 AMD 1 2 - 1 - 0262.922

0262.368521

0262.355530

0740.045961

17 SC VALORA MED SRL Baia Mare - - - - 1 - - - - - 1 6 0 - 1 - 0763.677277

18
S.C. SCUTUL NEGRU SPAM 

SRL
Baia Mare - - - - 1 3 - - - - 1 2 1 - 1 - 0733.691071

Baia-MareDetasament SMURD --1--1+1 379211-1

4 - - - 724Z/3N-25- 6+4 colab

BistriţaDetaşament  SMURD 5629474--1+1- 1--1 -

-- 5

- 1

12-1

2 - 1 -2 1 - - - -

3

SC DUNCA SRL Viseu de Jos - - - -

-1+1

1

Statie Centrala (SAJ) Bistriţa -
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Judeţul

Alte mijloace de intervenţie

Telefon

Distanţa 
faţă de 

limita de 

judeţ (km)

Personal

Detaşamentul 1 TIM

1  Desca Grea  0758.232.031 TIM

1  Desca simpla

1   Autosenilata

2 Detașament SMURD Vatra Dornei - - - 1 - - - - - - - - - 26 1 - 0756.018.033

3 Detașament SMURD Rădăuţi - - - 1 - - - - - - 1   Autosenilata - - 24 1 - 0758.232.030

4 Detașament SMURD Câmpulung 

Moldovenesc
- - - 1 - - - - - - - - - 23 1 - 0756.018.031

5 Detașament SMURD Fălticeni - - - 1 - - - - - - - - - 28 1 - 0756.018.030

6 Garda de Intervenţie SMURD Gura Humorului - - - 1 - - - - - - - - - 21 1 - 0756.018.032

7 Garda de Intervenţie SMURD Siret - - - 1 - - - - - - - - - 19 1 - 0758.232.028

8 Garda de Intervenţie SMURD Vicovu de Sus - - - 1 - - - - - - - - - 18 1 - 0756.018.035

9 Punct lucru SMURD Poiana Stampei - - - 1 - - - - - - - - - 9 1 - 0758.232.512

10 Punct lucru SMURD Dolhasca - - - 1 - - - - - - - - - 9 1 - 0744.701.594

11 Staţie Suceava - 2 - 6 4 - - - - - 2 ACD 10 40 - 7-8 0728.788.553
12 Substaţie Vatra Dornei - - 1Z 2 - - - - - - - 1 9 - 2-3 0728.788.527

13 Substaţie Cîmpulung 

Moldovenesc
- - - 3 1 - - - - - - - 14 - 2 0728.788.534

14 Substaţie Gura Humorului - - - 3 2 - - - - - - - 18 - 3-4 0728.788.539
15 Substaţie Broşteni - - - 1 - - - - - - - - 4 - 1 0728.788.524
16 Substaţie Fălticeni - - 1Z 3 1 - - - - - 1 ACD 1 21 - 4 0786.528.406
17 Substaţie Rădăuţi - - 1 4 - - - - - 1 ACD 2 17 - 4Z/3N 0728.788.518
18 Substaţie Siret - - - 1 1 - - - - - - - 8 - 2Z/1N 0728.788.509
19 Substaţie Solca - - - 1 - - - - - - - - 6 - 1 0728.788.559
20 Stație S.C. AMBU - LIFE Suceava - - - - 3 - - - - - - - 3 - 3 - 0757.627.608

21 Divizia medicală ANA ROM Suceava - - 1 - 2 - - - - - 1 ACD 6 10 -
În funcție de 

solicitări - 0755.329.780

0756.018.029 EPA
-1---1- 1 -1542310Detașament SMURD Suceava 1 -
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SAJ

CRASNA

ILEANDA

COLINA

AGHIRESU

GILAU

BAISOARA

ŞOMCUTA MARE

RECEA CRISTUR

MAGURI RĂCĂTAU

IARA

MOCIU

TEACA

TURT

GURA

HUMORULUI

SOLCA

VICOVU

DE SUS

FARCASA

BOGDAN

VODA

EPA

SEINI
VISEU DE JOS

DOLHASCA

MM

Substaţie

EPA

TIM

SAJ MM

S.P.A.

Valora Med

S.P.A.
Scutul Negru

S.P.A.

Sf. Andrei

EPA

EPA

SAJ

EPA

MM

Substaţie

SAJ

EPA

MM

Substaţie

S.P.A.

Sf. Andrei

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

EPA
MM

SAJ MM

Substaţie

SAJ MM

Substaţie

SAJ

EPA

MM

Substaţie

MM

EPA

TIM

SAJ SV

S.P.A.

Ambu-Life

SV

SV

EPA

SAJ SV

SV

Substaţie

SAJ SV
Substaţie

EPA
SV

EPA

SAJ SV

SV

Substaţie

EPA

SAJ SV

SV

SubstaţieEPA
SV

EPA

SAJ SV

SV

Substaţie

EPA

SAJ SV

SV

Substaţie

EPA

SAJ SV

SV

Substaţie

BROŞTENI

SAJ SV
Substaţie

POIANA

STAMPEI

EPA
SV

EPA
BN

EPA

SAJ BN

BN

Substaţie

EPA

SAJ BN

BN

Substaţie

EPA
BN

SAJ BN

MAIERU

SAJ BN
Pct

Pct

EPA

SAJ BN

BN

TIM
BN

EPA
BN

LECHINTA

EPA

TIM

SAJ SM

S.P.A.

SCM Dr Coica

S.P.A.
BGS Medical unit

S.P.A.

Sf. Anton

SM

SM

SAJ

EPA

SM

Substaţie

SM

EPA
SM

SAJ

EPA

SM

Substaţie

SM

SAJ

EPA

SM

Substaţie

SM

EPA

TURŢ

LEGENDĂ:

TIM

Subunitate de Intervenţie din organica ISU XX, unde XX reprezintă prescurtarea rutieră a denumirii judeţului,

ce are în dotare echipaj de prim-ajutor

Subunitate de Intervenţie din organica ISU XX, unde XX reprezintă prescurtarea rutieră a denumirii judeţului,

ce are în dotare echipaj de terapie intensivă mobilă
Localitate

SAJ
Substaţie a Serviciului de ambulanţă judeţean al judeţului XX, unde XX reprezintă prescurtarea rutieră a
denumirii judeţuluiXX

Substaţie

SAJ XX
Staţie a Serviciului de ambulanţă judeţean al judeţului  XX, unde XX reprezintă prescurtarea rutieră a
denumirii judeţului

S.P.A.
Denumire

Serviciu de ambulanţă Privată

XX

XX

SAJ
Punct de lucru a Serviciului de ambulanţă judeţean al judeţului XX, unde XX reprezintă prescurtarea rutieră a
denumirii judeţuluiXX

Pct

EPA

SAJ SJ

SJ

EPA

SAJ

SJ
Substaţie
SJ

SAJ
Substaţie
SJ

SAJ
Substaţie
SJ

EPA
SJ

EPA
SJ

SAJ
Substaţie
SJ

EPA
SJ

SĂRMĂŞAD

EPA

SAJ CJ

CJ

TIM
CJ

S.P.A.

PROMPT

S.P.A.

SAN URG

S.P.A.

MED HEALTH

S.P.A.

Crestina Salvarea

S.P.A.

ASISTMED

S.P.A.

DEY MEDICAL

S.P.A.

Scutul Negru

S.P.A.

PROSANA

TIM
CJ

EPA

SAJ CJ

CJ
Substaţie

EPA

SAJ CJ

CJ
Substaţie

S.P.A.

Olgamed

S.P.A.

Oprisani

EPA

SAJ CJ

CJ
Substaţie

EPA
CJ

EPA

SAJ CJ

CJ
Pct

EPA
CJ

EPA

SAJ CJ

CJ
Pct

FLOREŞTI

EPA
CJ

SAJ CJ
Substaţie

SAJ CJ
Substaţie

SAJ CJ
Pct

SAJ CJ
Pct

SAJ CJ
Pct

HARTA CU DISPUNEREA ECHIPAJELOR S.M.UR.D., ALE S.A.J. ŞI ALE SERVICIILOR PRIVATE DE

AMBULANŢĂ DIN JUDEŢ, PRECUM ŞI DIN JUDEŢELE LIMITROFE

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ

Anexa nr. 6

La nr. 88155/OP

Baia Mare, 05.12.2018

S.P.A.

ANA ROM
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Situaţia cu principalele instituţii/unităţi hoteliere ce pot asigura 
cazarea temporară a populaţiei ce poate fi evacuată în situaţia 

activării Planului roşu de intervenţie 
 
 

Denumirea Adresă – localitatea 
Nr. de 
camere 

Nr. de 
paturi 

Capacitate/ 
nr. de 

persoane 

Capacitate 
servit 
hrana 

Direcţia pentru 
tineret 

Mun. Baia Mare, 
Str.Culturii, nr.12A, 

45 124 124/124 200 

Hostel Seneca 
Mun. Baia Mare, 

Str.Mărgeanului, nr.11B 
60 180 180 100 

Hotel Euro House 
Mun. Baia Mare Str. 
Independenţei nr. 34 

28 44 56 56 

Hotel Caprioara 
Mun. Baia Mare, cart. 
Firiza, str. Firiza, nr. 1 

18 30 35 40 

Hotel Doua 
Veveriţe 

Com. Recea, sat Lăpușel 
- DE58, nr. 134, 

31 35 38 150 

Complex Poieniţa 
Com. Groși, sat Ocoliş 
Str. Principala, nr. 18, 

11 13 15 20 

Hotel Moara Veche 
Com. Săcălaşeni, sat 

Săcălășeni, str. 
Principala, nr. 137, 

20 22 24 50 

Pensiunea Maria 
Oraș Târgu Lăpuș, sat 

Rohia,  str. Principala nr. 
14 

7 14 14 20 

Pensiunea Viman 
Com. Cernești, sat 

Fânațe, Str. Principala nr. 
35 

12 12 14 15 

Pensiunea Teleptean 
Com. Ocna Sugatag, str. 

Unirii nr. 1C 
24 30 31 35 

Hotel Manolo 
Com. Ocna Şugatag, str. 

M. Eminescu nr. 405 
16 18 20  

Hotel Nova 
Mun. Sighetu Marmației, 
str. Bogdan Vodă nr.219 

23 30 80 150 

Pensiunea 
Lacrămioara 

Com. Săcel, str. 
Principala nr.755 

30 35 38 50 

Hotel Gabriela 
Oraș Viseu de Sus, str. 

Randunelelor  nr. 1 
20 25 28 30 

Internat Liceul 
Bogdan Vodă, 

Oraș Vişeu de Sus, 
str.Libertăţii, nr.11 

15 100 100 80 
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Pensiunea Rodna 
Oraș Borşa, str. 
Libertăţii, nr.37 

20 45 45 50 

Hotel Mihali 
Oraș Borșa, str. Bradet, 

nr. 2 
16 20 28 30 

Hotel Ancuţa 
Oraș Borșa, str. 

Victoriei, nr. 68A 
16 18 20 30 

Pensiunea Casa 
Poienar 

Com. Botiza, str. 
Principala, nr. 429 

8 10 12 15 

Hotel Superski 
Oraș Cavnic, str. 

Maramuresului nr.22 
6 8 14 15 
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Lista posturilor medicale avansate (P.M.A.) şi a autospecialelor de transport 
victime multiple, aflate în înzestrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

judeţene (regionale) 
 
 
 

Denumirea Locul dispunerii Cantitatea Responsabilul 
Date de 
contact 

P.M.A. I 
Detaşamentul de Pompieri 

Baia Mare 
1  

I.C. 
062.5300 

A.T.P.V.M. 
Detaşamentul de Pompieri 

Baia Mare 
1  

I.C. 
062.5300 

P.M.A. II Detaşamentul 1 de Pompieri Oradea 1  
I.C. 

059.5301 
P.M.A. I + 
P.M.A. II 

Detaşamentul de Pompieri 
Cluj Napoca 

1  
I.C. 

064.2147 

P.M.A. I. 
Detaşamentul de Pompieri  

Satu Mare  
1  

I.C. 
061.5300 

A.T.P.V.M. 
Detaşamentul de Pompieri 

Cluj Napoca 
1  

I.C. 
064.2147 

P.M.A. I Detaşamentul de Pompieri Zalău 1  
I.C. 

060.5300 

P.M.A. I Detaşamentul de Pompieri Suceava 1  
I.C. 

030.5300 

A.T.P.V.M. Detaşamentul de Pompieri Suceava 1  
I.C. 

030.5300 
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Datele de contact ale unităţilor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al 
Ministerului Afacerilor Interne şi Statului Major al Forţelor Aeriene din 

Ministerul  Apărării Naţionale din zonă 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Locul dispunerii 
Tipul mijlocului 

aerian 
Capacitatea de 

transport victime 

1. 

Unitatea 
Speciala de 
Aviaţie a 

M.A.I 

U.P.U. – S.M.U.R.D.  
Tg. Mures.  

Str.Gheorghe Marinescu nr.50 
Tel. 0265-210110 
Fax. 0265-219102 

Tel. serviciu 0731380301 

Elicopter 
Eurocopter 

1 victima 

2. 

Unitatea 
Speciala de 
Aviaţie Cluj 

Napoca 

Cluj Napoca 
Str. Traian Vuia nr.149 

Tel. 0264-274432 
Fax. 0264-274431 

Tel. C.O. 0758.081.674 

Elicopter MI-17 

3 pacienţi pe tărgi + 
echipă medicală sau 
16-20 pers. Sau max. 
3000 kg. Materiale 

3. 
Unitatea 

Speciala de 
Aviaţie Arad 

U.P.U. – S.M.U.R.D. 
Arad 

0748331138 – tel. serviciu 
medic echipaj 

Elicopter 1 victima 

4. 
Unitatea 

Speciala de 
Aviaţie Iaşi  

U.P.U. – S.M.U.R.D. 
Iaşi 

0732402849 - tel. serviciu 
medic echipaj 

Elicopter 1 victima 
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