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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI 
APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI 
PROCEDURII OPERAŢIONALE:

E lem ente  
p riv in d  

responsabilii 
/  operaţiunea

N um ele şi 
pren u m ele

Funcţia Sem nătura

Aprobat Mircea BĂCALĂ Prefect al judeţului Timis /  
Preşedinte al C.J.S.U Timis

Avizat Lt.col.ing. Lucian 
Vasile MIHOC Inspector Şef I.S.U. Timis

Avizat Dr. Mihai Bujor 
GRECU Medic şef UPUSMURD

Avizat Ec. Cornelia 
CISMAS MALAC

Director Executiv Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului 

Timiş

Avizat Dr. Viorica 
DUMITRU

Director Executiv Adjunct 
Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeşului Timiş

Avizat Dr. Iancu 
LEONIDA Manager general S.A.J. Timis

Avizat Dr. Carmen 
DEHELEAN Director medical S.A.J. Timis

Avizat Cms.sef. Ion 
MIRESCU Inspector Şef I.P.J. Timis

Avizat Cms.sef. Iliuţă
CuMpĂNASU Inspector Şef I.T.P.F. Timişoara

Avizat Col. Nicolae SLEV Inspector Şef I.J.J. Timis

Avizat Col. Alexandru 
SÎRCA Comandantul G.J.M. Timisoara

Elaborat

Col.Gheorghe
CÎMPEANU Şef COJ

Cpt. Adelin Cătălin 
PĂCALĂ Ofiţer specialist COJ
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2. SCOP
Prezenta procedura de lucru are ca scop:

- stabilirea unui set unitar de activităţi şi acţiuni ce se desfăşoară în scopul prevenirii 
deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite;

- stabilirea modalităţilor concrete de asigurare a identificării, transportul şi cazarea 
persoanelor fără adăpost.

3. DOMENIUL
Procedura se va aplica de către personalul din cadrul:

- Direcţiei de Sănătate Publică Timiş;
- Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Timiş;
- U.P.U./C.P.U.-urilor din cadrul spitalelor de pe raza judeţului Timiş;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş;
- Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş;
- Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara;
- Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş;
- Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara;
- Poliţiilor Locale de pe raza judeţului Timiş.

4. REFERINŢE NORMATIVE
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti;

- Hotărârea nr. 1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă.

5. DEFINIŢII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ:

5.1. Definiţii ale termenilor__________________________________________________________
Nr.
crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedura operaţională de lucru
Prezentarea formalizată, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la aspectul procesual.

2. Ediţie a unei proceduri 
operaţionale

Forma iniţială sau actualizată, a unei proceduri operaţionale, 
aprobată şi difuzată

3. Revizia în cadrul unei ediţii
Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, a 
uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

5.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.
crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. M A I Ministerul Afacerilor Interne
2. M.S. Ministerul Sănătăţii
3. S.A.J. Serviciului de Ambulanţă al Judeţului
4. I.S.U. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
5. D.S.P. Direcţia de Sănătate Publică
6. I.P.J. Inspectoratul de Poliţie Judeţean
7. I.T.P.F Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
8. I.J.J. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
9. G.J.M. Gruparea de Jandarmi Mobilă
10. U.P.U. Unitate primiri urgenţe
11. CPU. Compartiment primiri urgenţe
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6. DESCRIEREA PROCEDURII

/v

I. In cazul în care la Unităţile de Primiri Urgenţe sau Compartimentele de Primiri 
Urgenţe ale unităţilor sanitare cu paturi de pe raza judeţului Timiş, se prezintă 
persoane fără adăpost (cazuri sociale), dar care nu au nevoie de asistenţă 
medicală de urgenţă, personalul medical este obligat ca în cel mai scurt timp să 
anunţe Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş care va prelua şi transporta 
aceste persoane la adăposturile special amenajate de către autorităţile 
administraţiei publice locale.

/V

II. In situaţia în care, pe timpul executării misiunilor, personalul Minsiterului 
Afacerilor Interne sau al Ministerului Sănătăţii observă persoane fără adăpost, se 
va apela la numărul unic de urgenţă 112. După apel, personalul care a iniţiat 
apelul va rămâne în zona respectivă până la preluarea persoanelor fără adăpost 
de către Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş sau S.M.U.R.D., iar dacă se 
află în misiune de urgenţă continuă deplasarea spre caz cu informarea 
dispeceratului comun I.S.U.-S.A.J..

III. Pentru sezonul de iarnă, în cazul temperaturilor scăzute, structurile de la nivelul 
judeţului Timiş ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii precum şi 
celelalte instituţii reprezentate în Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, vor 
adopta următoarelor măsuri în funcţie de competenţele fiecărei instituţii:

111.1. Patrularea, identificarea, preluarea şi transportul persoanelor fără adăpost în 
spaţiile special amenajate de autorităţile publice locale;

111.2. Implicarea în activităţile de preluare şi transport persoane fără adăpost a tuturor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei populaţiei (servicii de ambulanţă, 
jandarmerie, poliţie, poliţii locale de pe raza judeţului Timiş şi I.S.U. Timiş);

111.3. Efectuarea acţiunilor de patrulare în zonele cunoscute ca fiind frecventate de 
persoane fără adăpost şi notificarea celorlalte instituţii în vederea disponibilizării celei 
mai apropiate resurse cu capacitate de preluare şi transport.

Echipajele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “General Moise 
Groza” Timiş şi ale Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara, în 
colaborare cu Poliţia Locală vor intensifica controale în zonele cunoscute ca fiind

5

frecventate de persoane fără adăpost, iar în cazul identificării acestora vor solicita 
sprijinul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Timiş prin apelul 112, pentru 
transportul acestora la adăposturile amenajate. Echipajele vor rămâne în zona
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respectivă până la preluarea persoanelor fără adăpost de către ambulanţă, iar dacă se 
află în misiune de urgenţă continuă deplasarea spre caz cu informarea dispeceratului 
comun I.S.U.-S.A.J..

111.4. Identificarea persoanelor care locuiesc în spaţii fără încălzire şi relocarea 
acestora în perioadele cu temperaturi extreme prin acţiunile Comitetelor Locale precum 
şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

111.5. Transmiterea în timp real a datelor privind misiunile executate pentru preluarea şi 
transportul persoanelor fără adăpost, de către toate instituţiile implicate, la dispeceratul 
comun I.S.U. -  S.A.J. Timiş.

5

IV.1. Echipajele medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat sunt obligate ca după 
finalizarea misiunilor de intervenţie, să verifice pe timpul deplasării spre unităţile de 
reşedinţă şi să anunţe la dispeceratul comun I.S.U.-S.A.J. prezenţa persoanelor fără 
adăpost în vederea alocării echipajelor de transport pentru preluarea acestora.

IV.2. La ordinul inspectorului şef al I.S.U. Timiş, în baza analizei cu medicul şef UPU- 
SMURD, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi fără afectarea capacităţii de 
răspuns în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, I.S.U. Timiş va implica în 
activităţile de patrulare şi transport, autospecialele de transport personal şi victime 
multiple (ATPVM).

IV. 3 În funcţie de evoluţia situaţiei operative, temperaturi minime scăzute şi/sau 
asociate cu intensificări ale vântului, viscol sau alte intemperii, inspectorul şef al I.S.U. 
Timiş în baza analizei cu medicul şef UPU-SMURD poate solicita conducerii S.A.J. 
Timiş executarea activităţilor de patrulare şi transport în vederea identificării 
persoanelor fără adăpost sau din spaţii neîncălzite.

V. Situaţia privind cazurile de hipotermie şi misiunile de patrulare şi transport persoane 
fără adăpost se raportează centralizat pentru ultimele 24 ore, până la ora 05:00, a zilei 
următoare, la Dispeceratul ISU Timiş, conform tabelului următor:

Judeţul
Timiş

Instituţia 
care a 

executat 
misiunea

Misiuni de patrulare 
şi transport

Persoane
transportate

Unde au fost 
transportaţi

Decese din 
cauza

hipotermieiPatrulare Transport Femei Bărbaţi
UPU/
CPU

Spaţii de 
cazare
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7. RESPONSABILITĂŢI

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

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

8. DISPOZIŢII FINALE
- prezenta procedura va fi difuzată personalului cu atribuţii, în acest sens D.S.P. Timiş 

va trasmite prezenta procedură U.P.U./C.P.U.-urilor din cadrul spitalelor de pe raza 
judeţului Timiş, I.P.J. Timiş va informa Poliţiile Locale de pe raza judeţului Timiş, iar 
I.S.U. Timiş va înainta procedura pentru punerea în aplicare membrilor Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă 
precum va dispune postarea ei pe www.cisutm.ro;

- actuala procedura va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau 
alte reglementări legale cu caracter general şi intern;

- anexele la prezenta procedură fac parte integrantă din procedură;
- prezenta procedură se aplică începând cu data de 11.01.2016.

9. ANEXE

Anexa 1 Lista de difuzare a procedurii
Anexa 2 Lista revizuirilor
Anexa 3 Lista adăposturilor special amenajate de pe raza judeţului Timiş

Anexa 4 Planul de măsuri pentru prevenire şi intervenţie instituite de Direcţia de Sănătate 
Publică Timiş în perioade cu temperaturi extrem de scăzute, înzăpeziri

Anexa 5 Dispoziţia Secretarului de Stat dr. Raed ARAFAT nr. 62.792/30.12.2014
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ

Anexa 3 la nr. 3/STP 
Timişoara, 08.01.20165 *

Situaţia adăposturilor care vor funcţiona pe perioada sezonului rece în judeţul Timiş

Nr
crt

Instituţia/organizaţia în subordinea 
căreia funcţionează adăpostul Denumirea adăpostului Adresa adăpostului Capacitate Persoană de 

contact Nr. telefon

1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş

Serviciul de Primire în Regim de 
Urgenţă din cadrul Centrului de 
Primire în Regim de Urgenţă

Timişoara, str. Cpt. 
Damşescu, nr. 53 33 Adela Vlad 0256-270.212

0752-848.083

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş

Adăpostul de Zi şi Noapte pentru 
Copiii Străzii Timişoara

Timişoara, str. Ioan 
Slavici, nr. 48 14 Adela Vlad 0256-270.212

0752-848.083

3. Primăria Municipiului Timişoara Adăpostul de urgenţă Timişoara Timişoara, str. 
Învăţătorului, nr. 8 50 Gabriela

Curuţ

0722-329.914
0356-416.049
0256-220.583

4. Primăria Municipiului Timişoara
Centrul Social de Urgenţă pentru 
Persoane fără Adăpost cu Cantină 

Socială Timişoara

Timişoara, str. 
Telegrafului, nr. 8 15 Eugen Bucur 0256-220.858

5. Fundaţia Caritas a Diecezei Timişoara Azilul de noapte Timişoara Timişoara, str. 
Brâncoveanu, nr. 50 80 Petre Bârza 0724-400.137

6. Fundaţia Timişoara”89
Centrul de Găzduire Temporară a 

Persoanelor fără Adăpost 
Timişoara

Timişoara, str. Martir 
Gogu Opre, nr. 24 24 Petru Ilieşu 0771-161.714

7.
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 

Lugoj/ Spitalul Municipal “Teodor 
Andrei” Lugoj

Adăpostul de urgenţă pentru 
persoane fără adăpost din cadrul 

Spitalului Municipal “Teodor 
Andrei” Lugoj

Lugoj, str. Gheorghe 
Doja, nr. 36 20 Uscat

Angelica 0732-716.537



D irecţia de Sănătate Publică a Judeţului Tim iş 
300029 Tim işoara, Str. Lenau nr.10  
Tel: 0256 494680 fax: 0256-494667  

e-m ail dspi.tim is@ dsptim is.ro

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIRE SI INTERVENŢIE INSTITUITE DE 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIS ÎN PERIOADE CU TEMPERATURI

EXTREM DE SCĂZUTE, ÎNZĂPEZIRI

Acţiunile Direcţiei de Sănătate Publică Timiş implicate în gestionarea situaţiei generate 
de temperaturi extrem de scăzute sunt:

- Măsuri preventive;
- Măsurile operative în momentul perioadei critice.

1. Preluarea zilnică a informărilor de la M.S., spitale, S.A.J. Timiş
2. Raportarea zilnică către M.S. a indicatorilor specifici situaţilor de urgenţă determinate de 

efectele negative ale temperaturilor scăzute şi a fişei de semnalare a cazurilor de deces 
(după caz) din judeţul Timiş.

3. Sincronizarea cu instituţiile complementare din judeţ în funcţie de competenţe, în vederea 
reducerii impactului efectelor negative ale temperaturilor extrem de scăzute, a riscului 
asupra comunităţii (ISU, DSVSA, IPJ, CJPC).

4. Monitorizarea spaţiilor pentru cazare temporară, modul de asigurare al hranei pentru 
persoanele fără adăpost, în colaborare cu autorităţile locale.

5. Recomandări pentru m ed ic ii de  fa m ilie  în ceea ce priveşte atribuţiile pe care le au în aceste 
perioade cu temperaturi extrem de scăzute:
- suplimentarea stocului de medicamente şi materiale sanitare necesare în situaţiile de 
urgenţă generate de temperaturi extrem de scăzute;
- intensificarea colaborării cu autoritatea locală din oraşul/comuna respectivă;
- organizarea activităţii cabinetului în conformitate cu situaţiile specifice;
- actualizarea listei persoanelor expuse la risc de agravare a stării de sănătate datorită 
inflenţei temperaturilor extreme: bolnavi cronici, gravide, copii cu afecţiuni ce necesită 
monitorizare permanentă, vârsnici cu nevoi speciale, persoane cu dizabilităţi, cazuri sociale, 
pacienţi dializaţi;
- informarea şi educaţia pentru sănătate a populaţiei despre efectele temperaturilor extrem 
de scăzute şi modalităţi de protejare.

6. Recomandări pentru sp ita le  în ceea ce priveşte atribuţiile pe care le au în perioade cu 
temperaturi extrem de scăzute:
- funcţionarea conform Planului propriu de intervenţie în perioada cu temperaturi extrem de 
scăzute;
- acordarea serviciilor medicale de urgenţă corespunzatoare prin structurile de primiri- 
urgenţe;
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- completarea stocurilor de medicamente din aparatele de urgenţă, inclusiv cu medicamente 
specific afecţiunilor cronice;
- suplimentarea turelor cu personal medical în caz de necesitate;
- transmiterea fişei de raportare a indicatorilor specifici situaţiilor de urgenţă determinate de 
efectele negative ale temperaturilor scăzute şi fişei de semnalare a cazurilor de deces, 
conform recomandărilor MS-DSP.

7. Recomandări pentru S e rv ic iu l J u d e ţea n  de A m b u la n ţă  în ceea ce priveşte atribuţiile pe care 
le au în perioade cu temperaturi extrem de scăzute:
- funcţionarea conform Planului propriu de intervenţie în perioada cu temperaturi extrem de 
scăzute;
- suplimentarea cu personal medical şi ambulanţe în caz de necesitate;
- completarea stocurilor de medicamente din aparatele de urgenţă;
- cresterea nivelului de operabilitate în rezolvarea solicitărilor;
- transmiterea fişei de raportare a indicatorilor specifici situaţiilor de urgenţă determinate de 
efectele negative ale temperaturilor scăzute şi fişei de semnalare a cazurilor de deces datorat 
frigului, conform recomandărilor MS-DSP.

8. S e rv ic iu l de  co n tro l în să n ă ta te  p u b lic ă  are urmatoarele atribuţii în perioade cu 
temperaturi extrem de scăzute:
- supravegherea cu prioritate a calităţii apei potabile din unităţile medicale, de învăţământ, 
medico-sociale;
- controlul condiţiilor de depozitare şi de servire a alimentelor;
- controlul respectării condiţiilor de microclimat în spaţiile de cazare colective şi de lucru 
(internate, cămine, şantiere, alte locuri de muncă);
- intensificarea acţiunilor de verificare a condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de 
alimentaţie publică şi colectivă, unităţi de cazare;
- intensificarea verificării modului de depozitare a deşeurilor de toate categoriile;
- recomandarea modificării sau intreruperii programului de lucru pentru angajatori.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
SĂNĂTATE PUBLICĂ

Ec. CORNELIA CISMAŞ MALAC Dr. VIORICA DUMITRU
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATU DE URGENŢĂ

Nesecret 
Nr................. /

DISPOZIŢIE
30.12.2014

Având în vedere temperaturile extreme prognozate pentru perioada următoare,
Ţinând cont de factorii de risc existenţi şi de importanţa asigurării unui răspuns eficient 

pentru protejarea vieţii pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase,
în temeiul prevederilor art.I, alin.(3], alin. (6) şi alin. [9) din OUG nr.1/2014 privind 

unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă,

Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,

DI SPUNE:

Art.l -  Prefecţii judeţelor vor dispune în şedinţă extraordinară a comitetelor judeţene 
pentru situaţii de urgenţă adoptarea următoarelor măsuri la nivelul unităţilor administrativ- 
teritoriale din competenţă:

a) patrularea, identificarea, preluarea şi transportul persoanelor fără adăpost în 
spaţiile special amenajate de autorităţile publice locale;

b) implicarea în activităţile de preluare şi transport persoane fără adăpost a tuturor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei populaţiei (servicii de ambulanţă, 
jandarmerie, poliţie, poliţie locală şi ISU-SMURD);

c) efectuarea acţiunilor de patrulare în zonele cunoscute ca fiind frecventate de 
persoane fără adăpost şi notificarea celorlalte instituţii în vederea disponibilizării 
celei mai apropiate resurse cu capacitate de preluare şi transport;

d) identificarea persoanelor care locuiesc în spaţii fără încălzire şi relocarea acestora 
în perioadele cu temperaturi extreme;

Tel. 021 312.25.47 -  Fax 021 313 71 55 -  e-mail: dsu@ m ai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţie i Nr. IA, Secto r 1, Cod poştal 010086
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nesecret
Nr................. / ....

e) transmiterea în timp real a datelor privind misiunile executate pentru preluarea şi 
transportul persoanelor fără adăpost, de către toate instituţiile implicate, la 
dispeceratul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.

Art.2 -  [1) Echipajele medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat sunt obligate ca după 
finalizarea misiunilor de intervenţie, să verifice pe timpul deplasării spre unităţile de 
reşedinţă şi să anunţe la dispeceratele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă prezenţa 
persoanelor fără adăpost, în vederea alocării echipajelor de transport pentru preluarea 
acestora.

[2] La ordin, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi fără afectarea capacităţii de 
răspuns în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 
vor implica în activităţile de patrulare şi transport autospecialele de transport personal şi 
victime multiple.

Art.3 -  Situaţia privind cazurile de hipotermie şi misiunile de patrulare şi transport 
persoane fără adăpost se raportează centralizat pentru ultimele 24 de ore, până la ora 05.30 a 
zilei următoare, la Dispeceratul IGSU, conform tabelului următor:

Judeţ/
Mun.
Buc.

Instituţia 
care a 

executat 
misiunea

Misiuni de 
patrulare şi 
transport

Persoane
transportate

Unde au fost 
transportaţi Decese 

din cauza 
hipotermieiPatrulare Transport Femei Bărbaţi UPU/CPU spaţii de 

cazare

Art.4 -  Prezenta dispoziţie se transmite pentru punere în aplicare la instituţiile 
prefectului şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.
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