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I. Scop
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
municipiul Timişoara/judeţul Timiş/Regiunea Vest sau din afara acestora, în situaţia
depăşirii capacităţii locale de intervenţie medicală.
II. Referinţe legislative
Planul roşu de intervenţie se întocmeşte în baza următoarelor acte normative:
- Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii nr. 1168 din 2 septembrie 2010 şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor nr. 203 din 07.09.2010 - pentru aprobarea structurii - cadru a
Planului roşu de intervenţie;
- 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 şi 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 ministrului administraţiei şi internelor nr. 94 din 15 aprilie 2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea
şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- Hotărârea de Guvern nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii
de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din judeţul Timiş.
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III. Instituţiile cu atribuţii
Instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea
unor accidente colective, calamităţi şi dezastre şi în aplicarea Planului roşu de intervenţie,
denumit în continuare „PLAN ROŞU”, sunt:
a) instituţii implicate în aplicarea PLANULUI ROŞU la nivel local și judeţean:
- Instituţia Prefectului judeţul Timiş;
- Consiliul Județean Timiș;
- Primăria Municipiului Timișoara;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş;
- U.P.U.-S.M.U.R.D. al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara;
- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş;
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş;
- Unitatea Militară - 01930 E (Aviaţie) Giarmata;
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş;
- Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Glad Voievod” Timișoara;
- Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara;
- Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara;
- Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara;
- Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara;
- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara;
- Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara;
- Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
- Institutul de Medicină Legală Timişoara;
- Serviciul privat de ambulanţă - Societatea Civilă Medicală Profesională „Neuromed”
Timişoara;
- Serviciul privat de ambulanţă - „Raţional Trans-Med” S.R.L. Timişoara;
- instituţii publice locale şi operatori economici, administratori de utilităţi şi infrastuctură:
gaz, curent electric, apă, drumuri, transport aerian, feroviar.
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b) instituţii care cooperează în aplicarea PLANULUI ROŞU la nivel regional:
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara;
- Serviciile de Ambulanţă Judeţene şi private din cadrul judeţelor Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara.
c) instituţii care cooperează în aplicarea PLANULUI ROŞU la nivel naţional:
- Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
Inspectoratul General de Aviaţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul
General al Jandarmeriei şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
- Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile Statului Major al Forţelor Aeriene.
Responsabilităţile fiecărei structuri judeţene cu atribuţii în domeniu sunt prevăzute
în Planurile de cooperare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce revin autorităţilor
de ordine publică, civile şi militare pe timpul instituirii stării de urgenţă, în Planul de
analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din judeţul Timiş şi în Planul comun de
intervenţie a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Afacerilor
Interne pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Timiş.
IV. Domeniul de aplicare
PLANUL ROŞU 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.
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V. Activarea PLANULUI ROŞU
1. PLANUL ROŞU se activează la solicitarea inspectorului şef al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş de către prefectul judeţului Timiş,
în care are loc evenimentul, 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
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, dispeceratele
Poliţiei şi ale Jandarmeriei sau la alte dispecerate cu rol în acest domeniu.
Primul echipaj medical sau de prim ajutor sosit la locul intervenţiei, în funcţie de
gravitatea evenimentelor, face propunerea de activare a PLANULUI ROŞU inspectorului
şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, prin
intermediul dispeceratului integrat.
Principalele situaţii care impun punerea în aplicare acestui plan sunt:
- accidente (rutiere, feroviare sau aviatice);
- urgențe radiologice, biologice și chimice;
- acte criminale (prin agresiune colectivă, prin arme de foc, explozibili, atentate
de orice tip, luare de ostatici etc.);
- incendii de mare amploare, explozii cu urmări grave;
- accidente industriale, prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări;
- fenomene distructive de origine geologică (cutremure, alunecări de teren);
- fenomene meteorologice periculoase (inundaţii, furtuni);
- căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos.
2. Din momentul declanşării PLANULUI ROŞU, Serviciul de Ambulanță Județean
Timiș/serviciile publice de ambulanţă intră sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş.
3. Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al
judeţului Timiş poate solicita pe o durată limitată şi echipajele serviciilor private de
ambulanţă, dacă situaţia o impune.
4. Serviciile private de ambulanţă au obligaţia de a răspunde solicitării comitetelor
judeţene, respectiv Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii
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ori Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în caz de accident colectiv,
calamităţi naturale sau dezastre, contravaloarea cheltuielilor rezultate fiind decontată, la
tarifele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, din bugetul de stat ori din bugetul local.
(* art. 120, alin. 1, din Legea nr. 95/2006, titlul IV).
VI. Declanşarea PLANULUI ROŞU
După obţinerea datelor despre producerea evenimentului, inspectorul şef al
I.S.U. „BANAT” al judeţului Timiş dispune alertarea echipajelor S.M.U.R.D. şi ale
Serviciului de Ambulanță Județean Timiș/ale celorlalte servicii publice de ambulanţă, în
vederea pregătirii resurselor şi alertării personalului aflat în afara programului de lucru.
În situaţia în care numărul victimelor este mai mare de 10 în urma unui
eveniment produs în zona de competenţă sau gravitatea lor depăşeşte capacitatea de
intervenţie obişnuită a structurilor locale - S.M.U.R.D. şi S.A.J. Timiş, inspectorul şef
analizează situația împreună cu medicul șef U.P.U.-S.M.U.R.D., demarează procedurile de
declanşare a PLANULUI ROŞU. Se informează prefectul judeţului Timiş despre
producerea evenimentului şi se solicită declanşarea PLANULUI ROŞU.
În lipsa prefectului sau în cazul imposibilităţii contactării lui în cel mult 5 minute
de la constatarea necesităţii declanşării PLANULUI ROŞU, acesta se declanşează la ordinul
inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş.
La luarea deciziei de declanşare a PLANULUI ROŞU se va avea în vedere
cunoaşterea următoarelor date și informații:
- numărul real sau potenţial al victimelor ( > 10 victime);
- caracteristicile operaţiunilor de salvare necesare;
- gradul de dificultate a operaţiunilor de salvare;
- potenţialul evolutiv al situaţiei (în cazul producerii a două evenimente simultan, forţele se
vor distribui conform rezervei operative);
- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în cazul în care PLANUL ROŞU 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.
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Declanşarea în totalitate a PLANULUI ROŞU presupune:
- etapa I:
o concentrarea

structurilor

S.M.U.R.D.

la

locul

evenimentului

la

nivel

municipal/judeţean;
o alertarea structurilor cu care se cooperează în aplicarea PLANULUI ROŞU în
vederea concentrării forţelor necesare prevăzute în plan;
o concentrarea responsabililor structurilor care intervin în Centrul Judeţean pentru
Conducerea şi Coordonarea Intervenţiei de la sediul I.S.U. „BANAT”;
o stabilirea locurilor şi responsabililor de adunare şi defluire a forţelor către locul
intervenţiei;
- etapa II: completarea, în funcţie de necesitate, cu până la 30% din ambulanţele
S.A.J. aflate în tura de serviciu;
- 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;
- etapa IV: completarea echipajelor ambulanţelor S.A.J. şi deplasarea acestora
la structurile I.S.U. „BANAT” al judeţului Timiş sau la locul indicat de inspectorat în
vederea înlocuirii echipajelor S.M.U.R.D. (maximum 60 de minute);
- etapa V: asigurarea intervenţiei în zona de competenţă cu structurile rezultate;
- etapa VI: alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional;
- etapa VII: revenirea la normalitate.
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VII. Fluxul informaţional-decizional în declanşarea PLANULUI ROŞU

Schema fluxului informaţional-decizional

EVENIMENT

Informare

Prefect

Sisteme de monitorizare
conectate la dispecerate cu rol în
acest domeniu

Primul echipaj
sosit la locul
intervenției

Dispecerat
Integrat
sau 112

Analizare

Inspector Șef

Medic Șef U.P.U.
S.M.U.R.D.

Acord
activare
Activare PLAN ROȘU

I.S.U. –
intervenție cu
forțe și
mijloace
conform
planului

S.A.J. –
intervenție cu
forțe și
mijloace
conform
planului

Solicitare sprijin
de la aviație:
-M.A.I.
-M.Ap.N.

Structurile locale
ale M.A.I. și
D.S.P. –
intervenție cu forțe
și mijloace
conform planului

Solicitare sprijin
de la alte
structuri: poliție,
jandarmerie,
D.S.P.
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VIII. Responsabilităţile autorităţilor
Instituţiile implicate şi cele care cooperează în aplicarea planului desfăşoară
următoarele activităţi:
a) Instituția Prefectului judeţul Timiș:
- Prefectul activează Planul Roșu la solicitarea inspectorului şef al I.S.U. Timiş;
- Prefectul asigură cooperarea principalelor instituţii din judeţ pe timpul desfăşurării
acţiunilor de intervenţie, activând la nevoie parţial sau total Comitetul Județean
pentru Situații de Urgență;
- Prefectul răspunde solicitărilor privind suplimentarea necesarului de resurse prin
cooperarea cu instituţiile similare din judeţele limitrofe sau prin transmiterea acestora
ministerelor de resort prin intermediul Secretariatului General al Guvernului;
- Prefectul declară, la nevoie, „starea de alertă” la nivelul localităţilor afectate, cu
acordul Ministrului Afacerilor Interne;
- Prefectul dispune măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a măsurii de
evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor din zonele afectate sau posibil a fi
afectate.
b) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş:
- Inspectorului şef declanşează Planul Roşu;
- Culege permanent date despre evoluţia situaţiei de urgenţă de la forţele aflate la locul
intervenţiei şi execută activităţi de analiză şi evaluare;
- Dispune, prin intermediul inspectorului şef, în funcţie de informaţiile primite,
punerea în aplicare a prevederilor prezentului plan;
- Transmite, prin dispeceratul integrat, mesajele pentru înştiinţarea autorităţilor
responsabile în declanşarea planului:
Mesajele vor fi transmise:
- prin intermediul aplicaţiei instalate pe sistemul de apel unic de urgenţă „112”,
dispeceratelor;
- prin mesaje text – SMS, grupului ,,Plan ROȘU” desemnat în punerea în aplicare a planului,
cu textul:
„ Începând cu ___(ziua, data, ora)____ se pune în aplicare PLANUL ROŞU DE
INTERVENTIE la nivelul judeţului Timiș, ca urmare a __(denumirea evenimentulu)__
produs la ___________”.
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- Asigură prin intermediul inspectorului şef (înlocuitorul legal) conducerea acţiunilor
în calitate de comandant al operaţiunilor de salvare (C.O.S.);
- Asigură măsurile pentru concentrarea într-un timp cât mai scurt la locul producerii
evenimentului a numărului necesar de forţe şi mijloace pentru realizarea măsurilor de
căutare-salvare, acordare a primului ajutor calificat şi evacuarea oportună şi în
siguranţă a victimelor;
- Informează Instituţia Prefectului şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
despre declanşarea Planului Roşu;
- Asigură permanent suplimentarea numărului de forţe proprii sau de la unităţile cu
care se cooperează, pentru executarea intervenţiei;
- Asigură la timp resursele necesare pentru executarea oportună a operaţiunilor de
evacuare a victimelor, solicitând, la nevoie, sprijinul forţelor şi mijloacelor unităţilor
de aviaţie sau ale inspectoratelor şi serviciilor de ambulanţă judeţene limitrofe;
- Colaborează permanent cu Direcţia de Sănătate Publică și alte unităţi spitaliceşti din
zonă pentru declanşarea la timp a planului alb de intervenție;
- instalează posturile, care pot fi: post medical avansat de categoria I şi post medical
avansat de categoria II;
- organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul
celorlalte servicii publice de asistenţă medicală de urgenţă.

Postul medical avansat de categoria I este format dintr-un cort de tratament şi
unul de triaj, adecvate pentru a trata simultan maximum 10 victime. Corturile sunt
transportate într-o rulotă remorcată de o autospecială de descarcerare. Postul medical
avansat de categoria I include medicamentele şi materialele sanitare necesare îngrijirii
a 15 - 20 de pacienţi, dintre care cel puţin 5 aflaţi în stare critică.
Postul medical avansat de categoria II este format din 3 corturi, unul de triaj şi
două de tratament, adecvate pentru a trata simultan cel puţin 30 de victime. Corturile
sunt transportate într-un mijloc specific de transport care permite accesul în zonele greu
accesibile, având capabilităţile de deplasare ale unui vehicul de teren. Postul medical
avansat de categoria II include sisteme de încălzire a cortului şi sisteme de iluminat la
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exterior şi interior, medicamente, materiale sanitare şi echipamentele necesare
acordării asistenţei medicale de urgenţă la un nivel avansat pentru cel puţin 50 de
victime. De asemenea, mai include echipamentele proprii de ventilaţie şi monitorizare
pentru cel puţin 3 pacienţi simultan.
c) U.P.U.-S.M.U.R.D. al Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Pius Brînzeu”:
- Primeşte permanent date despre evoluţia situaţiei de la echipajele aflate la locul
intervenţiei, iar medicul șef al U.P.U.-S.M.U.R.D. analizează împreună cu
inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului
Timiş, pentru luarea deciziei de declanşare a planului roşu de interventie;
- Asigură prin intermediul medicului șef al U.P.U.-S.M.U.R.D. sau persoanei
desemnate, îndeplinirea atribuţiilor directorului operaţiunilor de salvare medicală;
- Medicul șef U.P.U.-S.M.U.R.D. desemnează persoana din cadrul U.P.U.S.M.U.R.D. care va desfășura activitatea în dispeceratul integrat I.S.U.-S.A.J. în
vederea coordonării unitare a resurselor de intervenție;
- Conducerea şi coordonarea activităţilor medicale ale întregului personal din PMA.
d) Serviciul de Ambulanță Județean Timiș, prin personalul desemnat de către
directorul operaţiunilor de salvare medicală:
- acordă asistenţă medicală avansată de urgenţă şi face pregătiri în vederea evacuării în
colaborare cu personalul I.S.U. Timiş;
- asigură triajul, primul ajutor medical 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
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş;
e) unitățile spitalicești de pe raza județului:
- Pregătesc primirea victimelor la nivelul unităţilor/compartimentelor de primiri
urgențe;
- Asigură un număr suficient de personal medical pentru asigurarea asistenţei medicale
a victimelor primite la U.P.U., inclusiv prin aducerea la serviciu a personalului aflat
în turele libere;
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- La nevoie, directorul medical dispune medicului de gardă din U.P.U./C.P.U.
deplasarea la locul intervenţiei pentru acordarea de sprijin directorului de salvare
medicală în acţiunile întreprinse pentru trierea medicală a victimelor;
- Pun în aplicare Planul alb conform dispoziţiilor Direcţiei de Sănătate Publică;
f) autorităţile publice locale, în colaborare cu forţe ale poliţiei şi jandarmeriei:
- asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică;
- în vederea limitării stricte a accesului, delimitează vizibil perimetrul zonei de
intervenţie, precum şi zona de informare a mass-mediei (nivelul de informare
local), asigurând permiterea accesului în zona de intervenţie doar a forţelor şi/sau
persoanelor care au competenţa de a se afla în aceasta;
- identifică şi transportă decedaţii la morga temporară sau cea a institutului de
medicină legală (I.M.L.) de pe raza administrativ-teritorială;
- asigură cooperarea la faţa locului cu organele de cercetare, inclusiv cu reprezentanţii
I.M.L. teritorial;
- asigură comunicarea cu familiile victimelor şi informarea acestora despre persoanele
dispărute;
- asigură asistenţa psihologică, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică, prin
psihologii din structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din alte structuri,
inclusiv voluntari, din cadrul filialelor judeţene ale Colegiului Psihologilor din
România, asistând victimele, familiile acestora şi personalul propriu de intervenţie,
după caz; (*pentru asigurarea asistenţei psihologice Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş va solicita implicarea personalului de
specialitate din cadrul structurilor teritoriale ale M.A.I. şi filialelor judeţene ale
Colegiului Psihologilor din România).
g) directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Timiș:
- la solicitarea directorului de salvare medicală, iar în lipsa acestuia, medicul
responsabil de gardă din cadrul U.P.U.-S.M.U.R.D. (cu informarea conducerii
spitalului) declanşează PLANUL ALB la nivelul spitalelor implicate;
- asigură cooperarea medicală între unităţile sanitare din judeţ sau din afara acestuia
prin direcţiile de sănătate publică ale judeţelor respective;
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h) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ:
- Asigură punerea în aplicare în mod oportun a măsurilor de avertizare şi alarmare a
populaţiei din zonele afectate sau posibil a fi afectate;
- Pun la dispoziţia comandantului operaţiunilor de salvare, în funcţie de solicitări, forţe
şi mijloace din cadrul S.V.S.U. pentru suplimentarea efectivelor destinate să execute
misiuni de localizare şi înlăturare a efectelor negative produse de manifestarea
situaţiei de urgenţă;
- Asigură punerea în aplicare a măsurii de evacuare a populaţiei, animalelor şi
bunurilor din zona afectată;
- Fac propuneri preşedintelui C.J.S.U. pentru declararea stării de alertă pe teritoriul
localităţii;
- Identifică si transportă decedaţii la morga temporară;
- Asigură cooperarea la fata locului cu organele de cercetare, inclusiv cu reprezentanţii
Institutului de medicină legală;
- Participă la asigurarea măsurilor de ordine si siguranţă publică;
- Participă la asigurarea asistenței psihologice, cu ajutorul preoţilor sau a altui personal
de specialitate din C.L.S.U., în colaborare cu direcţiile de sănătate publică, psihologii
din structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum și din alte structuri, inclusiv
voluntari, din cadrul filialelor judeţene ale Colegiului Psihologilor din România;
- Comunică permanent cu populaţia pentru transmiterea măsurilor necesare pentru
protecţie şi pentru limitarea efectelor situaţiei de urgenţă.
La nivelul localităţilor, prin grija Direcţiei de Sănătate Publică, se vor organiza
posturi medicale avansate cu rol de acordare a primului ajutor şi triaj, încadrate cu personal
aparţinând unităţilor sanitare şi după caz, a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.
În cazul intervenţiei la accidentele colective şi calamităţi, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş pune la dispoziţia echipajelor de asistenţă
medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat echipamentele şi materialele specifice aflate
în înzestrarea acestuia, necesare dotării posturilor medicale avansate, medicamentele şi
materialele sanitare fiind asigurate de U.P.U. - S.M.U.R.D. al Spitalului Clinic Judeţean de
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Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara, personalul medical specializat suplimentar fiind asigurat
din cadrul serviciilor de urgență prespitalicească, precum şi din cadrul spitalelor de urgenţă.
Transportul personalului suplimentar de intervenţie se poate asigura şi cu
autospecialele de transport personal şi victime multiple.
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 şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş. Elicopterele pot fi
folosite şi pentru transportul de materiale sau personal de intervenţie, dacă acesta nu este
posibil pe cale rutieră.
Pentru solicitarea sprijinului aviaţiei M.A.I., se va proceda în concordanţă cu
prevederile O.M.A.I. nr. 94 din 15 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul
aeronavelor Ministerului Administraţiei şi Internelor. (* În caz de urgenţă, situaţii deosebite
sau când situaţia operativă o impune, solicitarea se adresează direct inspectorului general al
IGAv sau, după caz, comandanţilor unităţilor speciale de aviaţie care au competenţa de a
ordona executarea misiunii de zbor şi obligaţia de a raporta ierarhic decizia luată. - ART. 5,
alin. 4).
Pentru sprijinul aviaţiei M.Ap.N., se va proceda la solicitarea executării unor misiuni
în baza Planului comun de intervenţie a unităţilor Ministerul Apărării Naţionale şi a
Ministerului Afacerilor Interne pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe
teritoriul naţional.
IX. Comanda şi controlul în cazul declanşării PLANULUI ROŞU
Intervenţiile executate prin aplicarea PLANULUI ROŞU sunt conduse de
inspectorul şef al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş 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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Pentru conducerea intervenţiei, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT”
al judeţului Timiş constituie punctul de comandă mobil, care rămâne la locul intervenţiei
până la finalizarea activităţilor.
X. Comunicaţiile
C.O.S. ţine legătura în mod direct cu prefectul judeţului Timiş, precum şi cu
comandanţii echipajelor de intervenţie. Comunicaţiile se desfăşoară în baza planurilor de
cooperare întocmite la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al
judeţului Timiş. (*detaliat în anexa 12).
XI. Informarea publicului şi a mass-mediei
Măsura de informare a populaţiei şi a mass-mediei se aplică imediat după activarea
PLANULUI ROŞU.
Comunicarea cu mass-media se va face doar de către persoanele care au acest drept
(purtători de cuvânt din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau al Ministerului Sănătăţii,
C.O.S., D.S.M.) şi doar după o informare completă cu date referitoare la cauzele, locul şi
gravitatea accidentului.
Persoana desemnată pentru informarea permanentă în legătură cu toate datele ce
trebuiesc comunicate este purtătorul de cuvânt al I.S.U. ,,BANAT” al județului Timiș
(VOCEA UNICĂ).
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.
La locul producerii evenimentului se va organiza punctul de informare şi comunicare
(P.I.C.), care va fi constituit din câte un reprezentant din cadrul fiecărei structuri implicate,
care îl va consilia, în domeniul său de activitate, pe şeful P.I.C.. Şeful P.I.C. va fi ofiţerul de
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informare şi relaţii publice din cadrul I.S.U. Timiș, care va îndeplini şi funcţia de purtător
de cuvânt pe timpul instituirii Planului Roşu. Pentru realizarea unei informări oportune şi
profesioniste asupra evenimentelor, personalul care încadrează P.I.C. va primi sprijinul
structurilor proprii (datele complete ale misiunilor executate) şi a persoanelor care asigură
managementul întregii acţiuni.
Funcţiile P.I.C. sunt următoarele:
a) furnizarea informaţiilor şi sprijinirea presei;
b) soluţionarea solicitărilor primite din partea publicului şi mass-mediei;
c) monitorizarea şi analizarea informaţiilor apărute în presă;
d) coordonarea comunicării şi informării;
e) asigurarea legăturii structurii de conducere cu mass-media;
f) administrarea paginii de internet destinate informării publicului;
g) elaborarea Planului de comunicare (în situații de criză).
Activarea Planului Roşu va determina manifestarea unui interes deosebit din partea
mass-mediei (inclusiv la nivel naţional) asupra evenimentelor produse. Întreaga activitate de
informare publică se va desfăşura după principiul „vocii unice”, pentru a evita confuzia,
dezinformarea şi orice altă formă de deformarea a realităţii, referitoare la modul în care
instituţiile implicate gestionează evenimentele.
Purtătorul de cuvânt (ofiţerul de informare şi relaţii publice al I.S.U. Timiș) va fi
vocea autorizată să furnizeze toate informaţiile referitoare la derularea misiunilor. Sunt
interzise atitudini caracterizate prin irascibilitate, confruntare, refuz de a furniza informaţii
cu caracter public şi reacţii menite să genereze nemulţumiri în rândul jurnaliştilor.
Purtătorul de cuvânt va oferi răspunsurile la solicitările jurnaliştilor, oportun şi profesionist.
Va interveni, ori de câte ori situaţia o impune, în jurnalele şi emisiunile care mediatizează
evenimentele, oferind informaţii oficiale privind derularea evenimentelor. Mediatizarea
acţiunilor structurilor implicate în gestionarea situaţiei respective se va face echidistant, fără
a neglija vreuna dintre forţe.
În măsura posibilităţilor şi cu acordul conducătorului intervenţiei, şeful P.I.C. va
facilita accesul reprezentanţilor mass-media în apropierea zonei în care se desfăşoară
intervenţiile, pentru realizarea materialelor foto–video.
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XII. Dispoziţii finale
Planul roşu de intervenţie are nivel de secretizare NESECRET, este întocmit în trei
exemplare şi se distribuie astfel:
- Exemplarul nr. 1 la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Centrul
Operaţional Naţional - Serviciul asistenţă psihologică şi medicină la dezastre;
- Exemplarul nr. 2 la Ministerul Sănătăţii - Centrul Operativ pentru Situaţii de
Urgenţă;
- Exemplarul nr. 3 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al
judeţului Timiş.
Fiecărei instituții cu atribuții în aplicarea Planului Roșu i se va transmite un Extras al
Prezentului Plan.
Testarea PLANULUI ROŞU se va realiza cel puţin o dată pe an, în cadrul exerciţiilor
cu forţe în teren (EXFT) organizate la nivelul zonei de competenţă. În acest sens, în
scenariile exerciţiilor vor fi prevăzute momente tactice care să impună aplicarea parţială sau
totală a PLANULUI ROŞU.
PLANUL ROŞU se va actualiza şi trimite spre aprobare la Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă, ori de câte ori situaţia o va impune sau dacă se vor ivi probleme
la verificarea punerii în practică a acestuia, prin exerciţiile organizate cu forţe în teren.

XIII. Anexe
Anexa nr.1 - Lista echipajelor S.M.U.R.D. Timiş, organizare şi dotare;
Anexa nr.2 - Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale S.A.J. Timiş;
Anexa nr.3 - Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale serviciilor
private de ambulanţă - judeţul Timiş;
Anexa nr.4 - Situaţia echipajelor S.M.U.R.D., ale S.A.J. şi ale serviciilor private de
ambulanţă la nivelul Regiunii Vest;
Anexa nr.5 - Harta cu dispunerea echipajelor S.M.U.R.D., ale S.A.J. şi ale serviciilor
private de ambulanţă din judeţ/municipiul Timişoara, precum şi din judeţele limitrofe;
Anexa nr.6 - Situaţia cu principalele instituţii/unităţi hoteliere ce pot asigura cazarea
temporară a populaţiei ce poate fi evacuată în situaţia activării Planului roşu de intervenţie;
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Anexa nr.7 - Lista posturilor medicale avansate (P.M.A.) şi a autospecialelor de transport
victime multiple, aflate în înzestrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT”
al judeţului Timiş;
Anexa nr.8 - 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 ce pot interveni pe teritoriul judeţului Timiş;
Anexa nr.9 - Datele de contact ale persoanelor, precum şi alte date de contact considerate
necesare în cazul declanşării Planului roşu de intervenţie;
Anexa nr.10 - Datele de contact ale psihologilor încadraţi în unităţile M.A.I. dispuse pe raza
judeţului Timiş şi ale voluntarilor psihologi din cadrul filialelor judeţene ale Colegiului
Psihologilor din România;
Anexa nr.11 - Procedură standard operațională de alertare a personalului Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „BANAT” al judeţului Timiş și a echipajelor din cadrul
serviciilor de sprijin pentru colaborare în cazul declanșării Planului roșu de intervenție;
Anexa nr.12 - Organizarea comunicaţiilor operative la activarea Planului roşu de intervenţie
la nivelul judeţului Timiş;
Anexa nr.13 - Proceduri specifice comune referitoare la triajul şi evacuarea victimelor.

ÎNTOCMIT:
Vicepreşedinte al Comitetului Judeţean
Medic Șef U.P.U.-S.M.U.R.D. al
pentru Situaţii de Urgenţă Timiș
Spitalului Clinic Județean
Inspector Șef al I.S.U. ,,Banat”
de Urgență ,,Pius Brînzeu”
al județului Timiș
Maior,

ing. Lucian Vasile MIHOC

dr. Mihai Bujor GRECU
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Conducătorii instituţiilor implicate:
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN TIMIȘ

PREŞEDINTE

MANAGER GENERAL

BOJIN Titu

Dr. Leonida IANCU

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÎNZEU”
TIMIŞOARA

SPITALUL CLINIC MUNICIPIAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

MANAGER

MANAGER

conferenţiar,
dr. CRAINA Marius
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „LOUIS
ŢURCANU” TIMIŞOARA

conferenţiar,
dr. MAZILU Octavian
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PEUMOFTZIOLOGIE
„Dr. VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA

MANAGER

MANAGER

dr. ADAM Ovidiu

dr. LĂZUREANU Elena – Voichița

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE TIMIŞOARA

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA

MANAGER

MANAGER
profesor,
dr. BLAGOE Tiberiu – Radu

dr. PESCARIU Sorin

SERVICIUL PRIVAT DE AMBULANŢĂ – SOCIETATEA CIVILĂ
MEDICALĂ PROFESIONALĂ „NEUROMED” TIMIŞOARA

SERVICIUL PRIVAT DE AMBULANŢĂ „RAŢIONAL TRANS-MED”
S.R.L. TIMIŞOARA

DIRECTOR GENERAL

MANAGER

dr. FLOREA Lucian

RAŢ Vasile

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI TIMIŞ

INSPECTOR ŞEF

(î) INSPECTOR ŞEF
Comisar şef de poliţie,
MIRESCU Ion

Colonel,
SLEV Nicolae

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
TIMIŞ

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ “GLAD VOIEVOD”
TIMIŞOARA

p/ŞEFUL I.T.P.F. Timișoara

COMANDANT

Comisar şef de poliţie,
CUMPĂNAŞU Iliuţă

Colonel,
SÎRCA Alexandru

UNITATEA MILITARĂ 01930 E Giarmata

GARNIZOANA TIMIŞOARA

COMANDANT

COMANDANT

Comandor,

Colonel,

IVANA Florin

DINULICĂ Cristian

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR
profesor,
dr. ENACHE Alexandra

Profesor,
dr. VERMEŞAN Horia - Sabin
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CRUCEA ROŞIE - FILIALA TIMIŞ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

PRIMAR

DIRECTOR

ROBU Nicolae

TRIF Lucian
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „TRAIAN VUIA” TIMIŞOARA

STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE TIMIŞ

DIRECTOR GENERAL

ŞEF S.T.P.S.
Colonel,
FLOREA Ilie - Marian

IDOLU Iulian – Daniel
DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI

DIRECŢIA ADMINISTRARE DRUMURI – PODURI C.J.T.

DIRECTOR

DIRECTOR

HORAŢIU Simion

TĂTAR Gheorghe

COMISARIATUL JUDEŢEAN TIMIŞ AL GĂRZII NAŢIONALE DE
MEDIU

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT TIMIŞOARA

Comisar şef,

DIRECTOR EXECUTIV

LORINCZI Mariana

ERVIN Luci

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE TIMIŞOARA

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR TIMIŞ

DIRECTOR

DIRECTOR EXECUTIV

SIMU Alexandru - Ion

POPA Adrian - Radu

CENTRUL METEOROLOGIC BANAT CRIŞANA

OFICIUL JUDEȚEAN DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE TIMIȘ

DIRECTOR

ȘEF O.J.T.S. TIMIȘ
Colonel,

BARBU Silvia

ing. COȘNIȚĂ Romeo

S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. – ZONA MT/JT TIMIŞOARA

S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. – REGIUNEA VEST

INGINER ŞEF

ŞEF CENTRU REŢEA TIMIŞOARA

POP Adrian - Nicolae

VELCSOV Rafael
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