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Doamnei Maria Nicoleta Andreescu, director executiv APADOR-CH 

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare, vă comunicăm următoarele informații, transmise de 

către Departamentul pentru Situații de Urgență: 

Aplicarea Planului Roşu de Intervenţie  prevede 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.  

La nivelul Municipiului Bucureşti, instituţiile implicate pentru punerea în 

aplicare a Planului Roșu de Intervenție sunt Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-

Ilfov, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca – Departamentul U.P.U. – SMURD, 

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, Direcţia Generală de Jandarmi a 

Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti 

și Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 

În seara producerii incendiului din Clubul Colectiv, în urma analizei 

informațiilor transmise în mod succesiv, în special de la fața locului, la nivelul 

conducerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-

Ilfov  s-a luat decizia de a fi informat, în cel mai scurt timp posibil, prefectul 

Municipiului București despre producerea acestui eveniment și de a-i solicita 

activarea Planului Roșu de Intervenție, conform procedurilor de aplicare. 

Ca urmare a solicitării venite din partea ISU „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, 

prefectul Municipiului București a aprobat declanșarea acestei acțiuni care a 

fost pusă în aplicare la ora 22:50.          

Activarea Planului Roșu de Intervenție se face în baza Ordinului comun al 

ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 

203/1168/2010 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşu de 

intervenţie. 
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În cazul evenimentului din Clubul Colectiv, prin declanşarea Planului Roşu de 

Intervenţie s-a realizat o conducere unică, coordonare medicală unitară, 

suplimentarea resurselor la locul evenimentului, atât SMURD cât şi SABIF, 

suplimentarea capacităţii de intervenţie prin alertarea personalului aflat în 

timpul liber, asigurarea triajului medical al victimelor, precum și acordarea 

primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă şi transportul 

victimelor la nivelul unităţilor şi al compartimentelor de primiri urgenţe. 

 

În ceea ce privește obligaţiile suplimentare în cazul activării Planului Roşu de 

intervenţie, acestea presupun concentrarea structurilor S.M.U.R.D, existente la 

nivelul Municipiului Bucureşti şi Judeţului Ilfov, la locul evenimentului, 

completarea la locul evenimentului, în funcţie de necesitate, cu până la 30% 

din ambulanţele Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov aflate în tura de 

serviciu, dar și alertarea personalului care încadrează echipajele medicale aflat 

în tura liberă şi prezentarea acestuia la locul stabilit (locul evenimentului, 

subunitate) în vederea suplimentării resurselor. 

 

În cazul incendiului din Clubul Colectiv, la ora 01:30, având în vedere faptul 

că evoluţia situaţiei operative şi necesarul de resurse umane şi tehnică de 

intervenţie a fost asigurat,  toate victimele de la locul evenimentului fiind 

transportate la unități spitalicești, inspectorul şef al ISU București-Ilfov a 

ordonat încetarea aplicabilității Planului Roşu de Intervenţie. 

 

În ceea ce privește gestionarea comunicării în cazul declanşării unei asemenea 

acțiuni, ţinându-se cont de comanda operaţiunilor de salvare, 

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

este purtătorul de cuvânt/structura de informare şi relaţii publice a I.S.U. 

Bucureşti - Ilfov. În acest caz, comunicarea s-a realizat de către purtătorul de 

cuvânt al ISU București-Ilfov, până la momentul preluării comunicării de către 

conducerea Ministerului Afacerilor Interne. 

Purtătorul de cuvânt al operaţiunii va informa mass-media prin briefinguri de 

presă care vor avea loc ori de câte ori situaţia operativă o necesită.  

Măsurile destinate populaţiei vor fi transmise numai de către purtătorul de 

cuvânt al operaţiunii (acestea vor fi stabilite conform competenţelor 

instituţionale specifice). 

Pe tot parcursul evenimentului se va respecta legislaţia în vigoare şi drepturile 

omului, şi nu se vor face referiri directe la victime prin menţionarea de nume, 

iniţiale, sau starea de sănătate în detaliu. 

 

 Cu stimă, 

Responsabil de informarea publică 

Comisar-şef de poliţie Gabriel Mitroiu 

 

 

 


