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Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 
București înseamnă o structură complexă, dinamică și 
adaptabilă realității cotidiene, care a reușit să se impună și 
să constituie un model de dăruire și profesionalism.
Structura SMURD se află în continuă dezvoltare, ceea ce 
contribuie la creșterea eficienței serviciului care deservește 
atât municipiul București, cât și județul Ilfov.
Deși suntem supuși la încercările societății moderne 
permanent, la fel ca în anii trecuți, românii vă poziționează 
pe primul loc la încrederea în rândul instituțiilor statului.
Atât încrederea în rândul populației, cât și contextul 
internațional ne obligă să ne impunem standarde din ce în 
ce mai înalte, să îmbunătățim și să modernizăm sistemul de 
urgență spre a oferi un răspuns prompt și eficient.
Ca și până acum, vă voi sprijini în tot ceea ce vă propuneți 
pentru a vă alinia și dezvolta conform cerințelor impuse de 
vremurile în care trăim. Și mă refer aici, în primul rând, la 
dotarea structurilor cu echipamente moderne și pregătirea 
personalului, în special prin accesarea fondurilor cu 
finanțare europeană. Acest lucru nu ne oferă decât garanția 
că vom fi și mai pregătiți în oferirea unui răspuns eficient în 
situații de urgență. Dar acest lucru ne și obligă să depunem 
toate eforturile pentru a ne păstra încrederea de care ne 
bucurăm din partea românilor.
Pe această cale, doresc să adresez mulțumirile mele tuturor 
colegilor care activează în aceste structuri – medici, 
paramedici, asistenți medicali și pompieri - și, totodată, 
să-mi exprim recunoștința față de managementul ISU 
București-Ilfov, al Spitalului Clinic de Urgență București și 
față de conducerea UPU din cadrul acestuia, pentru 
importanta contribuție la dezvoltarea și funcționarea 
acestui sistem.

LA MULȚI ANI!

Dr. Raed Arafat
Șeful Departamenului 
pentru Situații de Urgență
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Este un moment foarte emoţionant pentru mine, astăzi, să mă adresez unor 
profesionişti desăvârşiţi, care 24 de ore din 24 se află în slujba cetăţenilor.
Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare - sau așa cum 
majoritatea românilor îl cunosc sub denumirea simplă de SMURD - a fost 
creat pentru oameni şi acest lucru s-a văzut în timp. Performanţele 
serviciilor integrate de urgenţă le vedem în fiecare zi, au intrat în cotidian şi 
ne-am obişnuit cu profesioniștii în uniforme roşii, care vin să salveze vieţi și 
să ajute în cele mai dificile momente.
La împlinirea celor 10 ani care au trecut de la înfiinţare, medicii, asistenţii şi 
pompierii- paramedici SMURD au intrat în conştiinţa locuitorilor Capitalei și 
județului Ilfov ca simboluri ale speranţei, ale empatiei şi ale dăruirii. Sub 
deviza „Cine salvează o viaţă, salvează o lume”, echipajele de intervenţie au 
răspuns, de fiecare dată, cu promptitudine nenumăratelor solicitări.
Dezvoltarea SMURD-ului a fost posibilă datorită investiţiilor în tehnica de 
intervenţie, echipamente şi în pregătirea profesională deosebit de serioasă 
a personalului. Timp de zece ani, componenta SMURD a pompierilor din 
București și Ilfov s-a dezvoltat şi modernizat în mod constant. Marile 
evenimente soldate cu victime multiple – și amintesc aici incendiul de la 
Maternitatea Giulești, accidentul de pe autostrada A2 de acum 2 ani sau 
tragicul eveniment de la Clubul Colectiv – au pus la încercare echipajele de 
salvatori și au determinat extinderea acestora în cât mai multe zone, 
precum și îmbunătățirea dotărilor de care acest serviciu beneficiază.
Cei care salvează vieţi nu aşteaptă felicitări sau recompense materiale, îşi fac 
meseria din dragoste pentru semenii lor, lucru care impune adesea sacrificii 
şi compromisuri. dar pentru că acesta le este crezul, reuşesc să îşi facă 
datoria, de fiecare dată, cu multă pasiune şi profesionalism.
La împlinirea unui deceniu de SMURD în București doresc să le mulţumesc 
tuturor celor care au pus umărul la crearea acestuia sistem și să îi felicit 
pentru răbdarea, curajul, efortul depus, solidaritatea umană şi măiestria 
profesională dovedite în acest timp.
Felicit întregul personal al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
București-Ilfov şi Unităților de Primiri Urgențe din București, voluntari și 
personal administrativ pentru eroismul care vă caracterizează, vă urez mult 
succes în activitatea pe care o desfăşuraţi şi am încredere că veţi constitui 
întotdeauna un exemplu pentru întreaga comunitate.

LA MULŢI ANI !

General de brigadă
Dan-Paul IAMANDI
Inspectorul General al 
Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență
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În urmă cu mai bine de un secol și jumătate, la data de 18 august 1844 a 
luat ființă prima formațiune a pompierilor militari din Capitală, acest 
reper reprezentând un punct de cotitură în ceea ce privește siguranța 
împotriva incendiilor a populației bucureștene. Un alt reper de 
importanță deosebită și un pas decisiv în dezvoltarea și progresul 
pompierilor militari bucureșteni, a fost realizat în anul 2008, când, în ziua 
de 15 mai a fost operaționalizat pe cale rutieră Serviciul Mobil de Urgență, 
Reanimare și Descarcerare București. Cele două momente istorice ne fac 
mândri și ne responsabilizează pentru a duce mai departe ceea ce 
înaintașii noștri au început, o structură puternică și eficientă, din care fac 
parte oameni caracterizați de curaj și devotament.
Analizând din punct de vedere statistic, în cei zece ani de existență, 
echipajele SMURD București au participat la un număr de 599.326 situații 
de urgență, iar mai bine de jumătate de milion de persoane au beneficiat 
de intervenția promptă a SMURD.
Raportat la anul de debut 2008, în anul 2017 numărul de intervenții 
gestionate de echipajele SMURD în București și Ilfov a crescut cu peste 
400%. Totodată, operaționalizarea cu echipaje specializate în acordarea 
primului ajutor medical s-a diversificat și a evoluat mult în comparație cu 
anul 2008. În momentul de față se regăsesc în serviciul operativ: 7 
motociclete, 6 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 
6 unități terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru intervenția la 
dezastre și accidente colective, 20 echipaje de descarcerare și 40 echipaje 
de prim ajutor.
În toată această perioadă de 10 ani s-au depus eforturi considerabile 
pentru implementarea, dezvoltarea și perfecționarea SMURD București. 
Meritul este al tuturor celor care au contribuit pentru ca acest mecanism 
să funcționeze: pompieri, medici, asistenți, rezidenți și voluntari.
Totodată, în aceeași măsură, mulțumesc autorităților locale, Instituțiilor 
Prefectului București și Ilfov, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, 
Serviciului de Telecomunicații Speciale, Inspectoratului General de 
Aviație, Poliției și Jandarmeriei municipiului București și județului Ilfov cu 
care am colaborat și de la care am primit tot sprijinul pe durata misiunilor 
desfășurate.

LA MULȚI ANI!

Colonel
Orlando Cătălin SCHIOPU
Inspectorul Șef al 
Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență ”Dealul
Spirii” București-Ilfov 



CUVÂNT ÎNAINTE
Astăzi, 15 mai, este o zi importantă pentru SMURD 
București. După zece ani de activitate, SMURD a devenit o 
structură flexibilă, adaptată necesităților Capitalei, o 
structură modernă și, în mod evident, foarte utilă 
populației.
Operaționalizarea la 15 mai 2008 a SMURD București pe 
cale rutieră a marcat un pas decisiv pe linia consolidării 
rolului său în regiunea București-Ilfov. Spiritul de 
colaborare care există între Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov și Departamentul 
UPU SMURD din cadrul Spitalului Clinic de Urgență  
București a condus la creșterea calității serviciilor medicale 
în faza de urgență prespitalicească.
Obiectivul general al Serviciului Mobil de Urgență, 
Reanimare și Descarcerare îl reprezintă creșterea calității 
serviciilor de asistență medicală în situații de urgență și 
reducerea timpului de intervenție pentru acordarea 
primului ajutor.
După zece ani de progres și dezvoltare, SMURD București 
este o instituție de elită, un model credibil de eficacitate și 
profesionalism, o structură cu responsabilități imense, care 
astăzi deservește atât Municipul București cât și Județul 
Ilfov.
Afirm cu toată convingerea că elementul cel mai important 
al SMURD este factorul uman. Medicii, asistenții medicali, 
pompierii-paramedici care încadrează echipajele de 
intervenție, reprezintă modele de dăruire, profesionalism și 
spirit de sacrificiu, oameni care zi de zi se confruntă cu 
situații complexe care impun decizii și acțiuni rapide.
Cu prilejul aniversării înființării SMURD București, vă rog să 
primiți din partea mea cele mai sincere mulțumiri pentru 
munca și devotamentul dumneavoastră în slujba 
oamenilor.

LA MULȚI ANI!

Dr. Bogdan OPRIȚĂ
Medicul Șef
UPU SMURD București
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În perioada februarie 1996 - noiembrie 2002, la nivelul 
Municipiului București acționa o autospecială de 
descarcerare Ford cu accesorii specifice de descarcerare 
primită prin donație din Scoția. 
În anul 2002 intră în serviciul operativ încă trei autospeciale 
de descarcerare dotate cu unități pentru intervenție la 
dezastre, primite prin contract de comodat de la Ministerul 
Sănătății.
Prima mențiune într-un document oficial al S.M.U.R.D. 
București este în O.U.G. nr. 126/2003 aprobată prin legea 
40/2004 care reglementează activitatea cu elicopterele 
SMURD achiziționate de Ministerul Sănătății. Astfel, prin 
Decizia internă nr. 39/2004 a Directorului General al Spitalului 
Clinic de Urgență București, structura organizatorică a 
Spitalului Clinic de Urgență București este modificată, în 
sensul că se înființează Departamentul U.P.U.-S.M.U.R.D. 
București.
Despre S.M.U.R.D. la nivelul Municipiului București putem să 
vorbim începând cu septembrie 2004, când a avut loc 
debutul activității prespitalicești din spitalul Clinic de Urgență 
București - ca operator medical al elicopterului. În data de 23 
septembrie 2004, elicopterul S.M.U.R.D. București a executat 
primul zbor cu echipaj medical și personal specializat în 
operațiuni de descarcerare din cadrul I.S.U. București.
La nivelul Municipiului București și al Județului Ilfov, serviciul 
a fost înființat oarecum atipic față de restul țării, în sensul că a 
început să funcționeze întâi pe cale aeriană și ulterior pe cale 
rutieră.

ISTORIC
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În martie 2005 exista un terminal 112 într-un spațiu al Unității de Primiri Urgență din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgență București de unde au fost dispecerizate elicopterul și apoi, 
începând cu august 2007, Mașina Medicului de Urgență, până la momentul 15 mai 2008, când 
odată cu implementarea S.M.U.R.D. București pe cale rutieră, s-a realizat dispeceratul comun 
I.S.U. - S.M.U.R.D. București în care personalul I.S.U. și personalul medical conlucrează la 
gestionarea intervențiilor specifice.
Astfel, începând cu 15 mai 2008 serviciul s-a extins pe cale rutieră în Bucureși și din septembrie 
și în Județul Ilfov, dispunând de un număr de 10 ambulanțe.

ISTORIC
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599.326 INTERVENȚII IN 10 ANI 

 În cei zece ani de activitate, 
echipajele SMURD au intervenit la un 
număr de 599326 solicitări, 
înregistrându-se o creștere semnificativă 
a numărului intervențiilor de la an la an.
 În prezent echipajele SMURD 
intervin, în medie, la un număr de cca. 
250 intervenții / 24 ore, rezultând 
aproximativ 7500  intervenții lunar.

NUMĂR DE INTERVENȚII

ÎN PLAN OPERAȚIONAL
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Persoane asistate

În cei 10 ani de existență, echipajele SMURD au acordat asistență medicală la 550398 
persoane pentru afecțiuni medicale generale, traumatisme, prim-ajutor la accidente 
rutiere, intoxicații, boli cardiace, precum și la alte afecțiuni.
Din anul 2008, când s-au acordat îngrijiri medicale unui număr de 16665 persoane, 
numărul persoanelor asistate a ajuns în anul 2017 la 66365. 
Cea mai mare valoare a numărului de persoane asistate a fost atinsă în anul 2016, an în 
care au fost asistate din punct de vedere medical un număr de 77851 persoane, 
reprezentând 71370 adulți și 6481 copii.

ÎN PLAN OPERAȚIONAL
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ÎN PLAN OPERAȚIONAL
Afecțiuni medicale

Printre cele mai importante afecțiuni medicale pentru care au fost solicitate echipajele 
medicale din cadrul inspectoratului, cea mai mare pondere în 10 ani de la 
operaționalizarea primului echipaj de prim ajutor medical o reprezintă traumatismele. 

11



ÎN PLAN OPERAȚIONAL

Timpul mediu de răspuns al echipajelor 
specializate, și anume, timpul scurs din 
momentul alertării până în momentul 
sosirii primelor echipaje la locul 
evenimentului, înregistrat la nivelul zonei 
de competență în anul 2017, a fost de 9 
minute și 9 secunde, în mediul urban, 
respectiv, 11 minute și 20 secunde în 
mediul rural.

Din totalul situațiilor de urgență la care au fost solicitate să intervină subunitățile 
inspectoratului , aproximativ 77% dintre acestea, reprezintă intervenții pentru acordarea 
primului ajutor.
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Intervenții 

ÎN PLAN OPERAȚIONAL

Intervenția la incendiul de la clubul “Colectiv” din București

Pe 30 octombrie 2015, la ora 22:32, Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov a fost anunţat, prin intermediul Serviciului Naţional Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă 112, despre producerea unui incendiu la Clubul Colectiv din str. Tăbăcari-
lor nr. 7, sector 4, Bucureşti.

La momentul producerii evenimentului, în club avea loc un concert la care participau peste 
300 de persoane: spectatori, personalul clubului, membrii formației și staff-ul tehnic al 
acesteia. Imediat, la fața locului sunt trimise primele echipaje de intervenție. Acestea ajung la 
club la ora 22:43 și încep misiunea de salvare a victimelor și de stingere a incendiului. 

Pe baza informațiilor primite de la fața locului, la ora 22:50, s-a transmis ordinul de declanşare 
a Planului Roşu de Intervenţie la nivelul municipiului Bucureşti. Totalul resurselor alocate 
pentru această intervenție a fost: 
- 112 de autospeciale și 363 de pompieri/medici/asistenți din care 83 de resurse ISUBIF (38 de 
resurse SMURD, dintre care 31 de ambulanțe și 45 de resurse POMPIERI), 29 de ambulanțe de 
la SABIF, 363 de resurse umane (276 ISU-SMURD și 87 SABIF)
Resurse în sprijin la fața locului:
- 63 de autospeciale (50 de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 11 Direcția 
Generală de Jandararmi București, 2 de la Poliția Locala); 
- 152 de polițiști, 45 de jandarmi și 7 agenți poliție locală.

La fața locului s-au produs 26 de decese, plus un deces înregistrat pe timpul transportului la 
spital. În acea noapte au fost 184 de pacienti transportați la Unitățile de Primiri Urgențe. Din 
cele 152 de victime internate, 88 au fost în stare critică. 
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ÎN PLAN OPERAȚIONAL
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ÎN PLAN OPERAȚIONAL

Intervenția la incendiul de la clubul “Bamboo” din București

Incendiul produs la clubul Bamboo în data de 21.01.2017 a fost una dintre cele mai complexe 
intervenții din ultimii ani, prin prisma riscului reprezentat de numărul ridicat de persoane care 
se regăseau în interiorul clubului la momentul izbucnirii incendiului (>700), raportat la supra-
fața de peste 2000 mp, la condițiile meteorologice extreme și la numărul de resurse umane și 
logistice concentrate.

Conducerea intervenției a fost realizată în mod etapizat, începând cu ofițerul care asigură con-
tinuitatea conducerii în afara programului de lucru de la nivelul grupului de intervenție, al 
cărui rol a fost decisiv în conturarea deciziei de activare a Planului Roșu de Intervenție,  
datorită competențelor de care dispune. Ulterior, comanda intervenției a fost preluată ierarhic 
până la șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Pe durata desfășurării acțiunilor de intervenție s-au acordat îngrijiri medicale unui număr de 
37 persoane iar dintre acestea au fost transportate la spitalele din capitală 18 victime.

15



ÎN PLAN OPERAȚIONAL

16



În scopul pregătirii personalului în acordarea primului ajutor 
calificat  privind   efectuarea  procedurilor  de  descarcerare și   
operațiuni de salvare, începând cu luna iulie 2017, în cadrul 
Inspectoratului funcționează Centrul de Formare și Pregătire în 
Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență.
De la începutul funcționării Centrului și până în prezent au urmat 
“Cursul de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de 
cunoaștere a tehnicilor de descarcerare și a principiilor de orga-
nizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor 
calificat” un număr de 400 persoane, “Cursul de acordare a prim-
ului ajutor calificat în efectuarea procedurilor de descarcerare și 
operațiuni de salvare” un număr de 3278 persoane și ”Cursul de 
consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi competențe – 
prim ajutor calificat” un număr de 237 persoane.

RESURSE UMANE

Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și 
Asistență Medicală de Urgență

Serviciul este coordonat operativ de către Dispeceratul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" 
București - Ilfov și medical de către Departamentul U.P.U. - 
S.M.U.R.D. București din cadrul Spitalului Clinic de Urgență 
Floreasca.
În funcție de tipul echipajelor, acestea sunt încadrate cu 
personal medical din cadrul UPU - SMURD Floreasca, UPU 
Universitar, UPU Bagdasar Arseni, cu personal din cadrul 
Inspectoratul General de Aviație, cu personal din cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” 
București - Ilfov și cu voluntari având pregătire de specialitate.
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PREGĂTIREA PERSONALULUI

Pregătirea personalului a continuat prin activități desfășurate în subunități, precum și prin 
participarea la o serie de exerciții cu forte și mijloace în teren.

Exercițiu METROREX

În data de 30.10.2015, inspectoratul a 
organizat și executat un exercițiu cu forțe și 
mijloace în teren la Staţia de Metrou Pipera. 
Scenariul exercițiului a presupus intervenția 
pe tunel pentru evacuarea pasagerilor, 
acordarea primului ajutor medical și stingerea 
incendiului la un vagon de metrou.
La exercițiu au participat forțe din cadrul 
ISUBIF, UPU-SMURD Floreasca, DGPMB, 
DGJMB, SABIF, Metrorex.
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PREGĂTIREA PERSONALULUI
Exercițiu Compania Națională Aeroporturi București

În data de 19.12.2015, personalul 
inspectoratului a participat la un exercițiu pe 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă 
Bucureşti și pe Aeroportul Internaţional 
Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu. La exercițiu 
au participat forțe din cadrul ISUBIF, 
UPU-SMURD Floreasca, DGPMB, DGJMB, IJPIF, 
IJJIF, SABIF, Compania Națională Aeroporturi 
București.
Forțele specializate au intervenit pentru 
evacuarea pasagerilor, acordarea primului 
ajutor medical și stingerea incendiului la 
aeronavă.
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PREGĂTIREA PERSONALULUI
Exercițiu Green Gate

În data de 14.12.2017 ISUBIF a organizat și  executat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren 
la o clădire înaltă la care au fost afectate de incendiu etajele 10 și 11, fiind surprinse un număr 
de cca. 40 de persoane.
Au participat forțe din cadrul ISUBIF, UPU-SMURD Floreasca, DGPMB, DGJMB, SABIF.
Personalul s-a antrenat în evacuarea persoanelor surprinse, acordarea primului ajutor 
medical și stingerea incendiului.
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PREGĂTIREA PERSONALULUI
COMPETIȚII SMURD

În cei 10 ani de la înființarea SMURD București echipa reprezentativă a Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov a participat la Competiția Națională de 
Descarcerare si de Acordare a Primului Ajutor Calificat obținând rezultate foarte bune la nivel 
național.

ANUL 2012

Locul I la proba ”Acordarea Primului Ajutor Calificat”
Locul III la proba ”Descarcerarea din Autovehicule” 

ANUL 2013

Locul III la proba ”Acordarea Primului Ajutor Calificat”

ANUL 2014

Locul I la proba ”Acordarea Primului Ajutor Calificat”
Locul I la proba ”Descarcerarea din Autovehicule”
Titlul de ”Cel mai bun comandant de echipaj” 
Titlul de ”Cea mai bună echipă de paramedici”
Titlul de ”Cea mai bună echipă de servanți”

ANUL 2017

Locul II la proba ”Descarcerarea din Autovehicule”
Titlul de ”Cea mai bună echipă de servanți”
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PREGĂTIREA PERSONALULUI
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ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT
Începând cu anul 2015, la nivelul 
Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență și implicit la nivelul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” 
București-Ilfov, a demarat programul de 
voluntariat Salvator din Pasiune.
Activităţile de voluntariat sunt determinate 
de implicarea activă a voluntarului în viaţa 
comunităţii şi constau în participarea efectivă 
la acţiunile de răspuns operativ.
La nivelul ISU BIF sunt înregistrați 195 
voluntari, 37 dintre aceștia absolvind cursul 
de acordare a primului ajutor calificat, 
participând la peste 1800 de intervenții 
alături de personalul propriu.
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Voluntarii au participat în cei doi ani de activitate, împreună cu personalul inspectoratului, 
la o serie de activități, astfel:
-participarea la Caravana SMURD – Parcul Kiseleff, sediul MAI și Parcul Herăstrău;
-participarea la exerciții cu forte si mijloace în teren (Lacul Snagov, METROREX, CTE Sud, 
Aeroportul Internațional Otopeni, ROMAERO etc.);
-participarea la Competiția națională de descarcerare și prim ajutor medical de la București 
și la competiția mondială de la Tg. Mureș;
-participarea la misiuni (concertul Kings of Leon, Festivalul Familiei Zurlandinia, B.I.A.S. 
2017, Noaptea Muzeelor etc.).

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT
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IN PLAN LOGISTIC

În perioada februarie 1996 - noiembrie 2002, 
la nivelul Municipiului București acționa o 
autospecială de descarcerare Ford cu 
accesorii specifice de descarcerare primită 
prin donație din Scoția. 

În anul 2002 intră în serviciul operativ încă 
trei autospeciale de descarcerare dotate cu 
unități pentru intervenție la dezastre, primite 
prin contract de comodat de la Ministerul 
Sănătății.

În luna August 2007, a intrat în serviciul 
operativ Maşina Medicului de Urgenţă, 
aceasta fiind dispusă la Spitalul Clinic de 
Urgenţă - Departamentul UPU - SMURD 
Bucureşti.

Cu mari eforturi, începând cu data de 
15.05.2008, se poate considera că SMURD a 
fost implementat definitiv la nivelul 
Municipiului Bucureşti, până la finalul anului 
intrând în serviciul operativ  16 ambulanţe de 
prim ajutor tip “B” şi 3 ambulanţe tip “C” – 
unităţi de terapie intensivă mobilă. 
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IN PLAN LOGISTIC
Din anul 2008 SMURD Bucureşti este într-o continuă dezvoltare.

În anul 2009 în dotarea  SMURD Bucureşti au intrat 12 ambulanţe de prim ajutor tip ”B”  VW 
Transporter, 1 ambulanţă tip ”C” VW Crafter şi 1 ambulanţă tip ”C” Neonatal Citroen Jumper, 1 
autospecială pentru suport logistic Opel Movano şi 2 autospeciale pentru intervenția 
medicului de urgenţă.

În anul 2010 în dotarea  SMURD București a intrat 1 autospecială pentru descarcerare.
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În anul 2011 în dotarea  SMURD Bucureşti au intrat 4 ambulanţe tip ”B” VW Transporter, 2 
motociclete HONDA Deauville.

În anul 2012 au intrat în intervenție 5 ambulanţe tip ”B” Citroen Jumper, 5 ambulanţe tip ”C” 
VW Crafter, 1 autospecială pentru descarcerare grea Iveco Eurofire, 6 autospeciale pentru 
descarcerare Opel Movano, 1 autospecială pentru intervenție la accidente colective şi 
calamități Renault Midlum;

IN PLAN LOGISTIC
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În anul 2015 în dotarea  SMURD 
Bucureşti au intrat 6 ambulanţe tip 
”B” de la Inspectoratele judeţene şi 
1 autospecială pentru transport 
personal şi victime multiple 
Mercedes Sprinter.

În anul 2016 în dotarea  SMURD 
București au intrat 1 ambulanţă tip 
”B” de la un inspectorat judeţean şi 
5 motociclete BMW F700GS.

IN PLAN LOGISTIC
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IN PLAN LOGISTIC

În anul 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii’’ Bucureşti-Ilfov dispune 
de un parc auto SMURD constituit dintr-un număr de 98 autospeciale, grupate astfel:
47 ambulanţe tip B;
11 ambulanţe tip C;
1 ambulanţă tip C Neonato; 
7 motociclete SMURD;
6 autospeciale pentru transport personal si victime multiple;
3 autospeciale pentru intervenție la accidente colective si calamități; 
3 autospeciale de intervenție a medicului de urgenţă;
1 autospecială pentru suport logistic;
20 autospeciale pentru descarcerare.
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IN PLAN LOGISTIC

Din perspectiva vechimii în exploatare, din cele 98 autovehicule SMURD existente, 6 au o 
vechime de sub 5 ani, 25  au o vechime între 5 si 7 ani, 36 au o vechime între 7 si 10 ani, 27 
au o vechime între 10 si 15 ani, iar 4 din cele existente au o vechime de peste 15 ani.
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IN PLAN LOGISTIC

Din perspectiva rulajului efectuat de către autospecialele SMURD pe toata durata de 
funcționare a acestora, ponderea acestora la nivelul inspectoratului este următoarea: 38% 
din autovehiculele, au rulaje efectuate sub 50.000 km, 18%  au rulaje efectuate intre 50.000 – 
100.000 km, 12% au rulaje efectuate între 100.000 – 150.000 km si 32% au rulajul de peste 
150.000 km.

Din anul 2008 şi până în prezent, în cei 10 ani de SMURD în Bucureşti, odată cu creşterea 
dotării cu autospeciale de intervenţie pentru acordarea primului ajutor medical a crescut şi 
numărul de kilometrii parcurşi, de la an la an, ajungându-se în prezent ca rulajul însumat al 
vehiculelor SMURD să atingă pragul de 9.541.510 km.

Rulajului autospecialelor SMURD de la operaționalizare în anul 2008 până în prezent.
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VIZIUNE
Procesul de transformare şi modernizare al Municipiului Bucureşti şi al 
judeţului Ilfov, manifestat în urbanism, infrastructură, industrie, 
impune necesitatea adaptării la noile cerinţe şi concepte de abordare 
şi evaluare a problematicilor specifice diferitelor domenii, inclusiv a 
celui care priveşte concepţia de intervenție pe linia acordării primului 
ajutor medical.

Concepţia de intervenţie  urmăreşte cu precădere: 
 -asigurarea unor intervenţii prompte, cu eficienţă maximă, 
încadrate în timpii de răspuns stabiliţi la nivel naţional; 
 -reducerea pierderilor de vieţi omeneşti;
 -asigurarea aceluiaşi grad de protecţie al cetăţenilor, indiferent 
unde s-ar afla în zona de competenţă; 
 -creşterea capacităţilor operaţionale pentru a dispune de 
resursele necesare intervenţiilor şi în afara zonei de competenţă, la 
solicitarea altor inspectorate; 
 -realizarea unei repartiţii judicioase a forţelor şi mijloacelor în 
plan teritorial, pe principiul asigurării unui timp de răspuns cât mai 
mic.
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Concepția de intervenție

Indicatori de performanță

Principalul indicator de performanță ce se urmăreşte a fi atins la 
sfârşitul anului 2025 este timpul de răspuns în situaţii de urgenţă, 
astfel:
Acordarea primului ajutor calificat:
 - 6 minute, în zonele urbane, în cel puţin 90% din cazurile de 
urgenţă;
  - 9 minute, în zonele rurale, la cel puţin 75% din cazurile de 
urgenţă.



VIZIUNE
La momentul actual, subunităţile de pompieri au raioanele de 
intervenţie ce nu ţin cont de limita administrativă a sectoarelor din 
municipiului Bucureşti sau a judeţului Ilfov, acţionând pe principiul 
„timpului de răspuns cel mai mic”. 
La nivelul municipiului Bucureşti sunt utilizate 19 locaţii în care sunt 
operaţionalizate 21 subunităţi/gărzi de intervenţie, iar la nivelul 
Județului Ilfov 8 locații.

Cel mai important criteriu de performanţă pentru serviciile 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă îl reprezintă timpul de răspuns,  
prin acesta asigurându-se un grad ridicat de  siguranţă  pentru toţi 
cetăţenilor, în aceleaşi condiţii, indiferent de locul unde se află în 
municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
Astfel, pentru diminuarea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov propune 
dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile locale,  pentru:
- creşterea numărului locurilor de dispunere a tehnicii de intervenţie 
prin înfiinţarea unor noi puncte de lucru/ subunităţi de intervenţie;
- realizarea unei baze de pregătire pentru personalul inspectoratului;
- continuarea înnoirii parcului auto.
Scopul principal al tuturor activităţilor îl constituie creşterea nivelului 
de securitate a vieţii cetăţenilor, direcția prioritară de acțiune fiind 
asigurarea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare 
printr-o pregătire şi dotare corespunzătoare a personalului ce 
încadrează structurile de profil din cadrul inspectoratului.

Propuneri pentru eficientizare
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