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REFERAT DE APROBARE 
 
         Comisia de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva a 
Ministerului Sanatatii prin adresa nr.56/2014, solicita elaborarea unui ordin privind 
infiintarea unităţilor de terapie intensivă arşi grav care va înlocui ordinul ministrului 
sanatatii nr. 1427/2004 privind infiintarea unitatilor de arsi.  
               Se face precizarea ca datorita stadiului actual precar al asistentei de 
specialitate in domeniul ingrijirii bolnavilor arsi grav in Romania, se impune de urgenta 
alinierea la nivelul exigentelor operationale in  UE si USA. 
             De asemenea se mentioneaza faptul ca, Romania fiind integrata in structurile 
NATO si UE, ingrijirea bolnavilor arsi grav are si conotatie strategica, acest tip de 
unitate fiind infiintat si in majoritatea tarilor europene 

Asistenta medicala de specialitate pentru ingrijirea bolnavului ars grav reclama 
conditii exceptionale de dotare si personal de inalta calificare, intens si  permanent 
solicitat fizic si psihic. 

Tratamentul local, reprezentat de pansamente laborioase si interventii 
chirurgicale repetate, necesita competenta si efort fizic deosebit  din partea personalului 
de specialitate, precum si mijloace terapeutice specifice (materiale si medicamente), 
facand din bolnavul ars grav cel mai complex si costisitor tip de pacient. 

In acest sens, in vederea alinierii la criteriile, indicatorii si standardele actuale 
general acceptate, se considera necesara infiintarea unui nou tip de structura sanitara, 
respectiv “ Unitatea de terapie intensiva arsi grav", acestea avand statutul unor 
adevarate structuri de anestezie si terapie intensiva. 

Unitatea de terapie intensiva arsi grav presupune spatii cu circuite specifice si cu 
un numar redus de paturi ( maxim 10 paturi), functionarea in unitati spitalicesti de varf, 
cu profil de urgenta pentru a oferi oportunitatea abordarii multidisciplinare a acestor 
cazuri in timp real si in regim de maxima urgenta. 
 Functionarea acestor unitati la standardele actuale impune o dotare complexa si 
costisitoare si resursa umana competenta, dedicata si motivata. Din acest motiv comisia 
precizeaza ca personalul incadrat in aceste structuri, trebuie sa beneficieze de o 
remunerare atractiva, propunerea  fiind pentru acordarea unui spor de munca in conditii 
de maxima solicitare psihica si fizica de 100%. 
 In vederea acoperirii corespunzatoare a intregului teritoriu in problema 
tratamentului bolnavilor arsi grav, se apreciaza ca la nivel national este necesara 



infiintarea etapizata a 5-6 astfel de unitati, care presupun o resursa umana globala 
reprezentata de maxim 180 persoane. 
           Sunt anexate propunerile pentru schema de incadrare si pentru dotarea minima 
necesara. 
         In acest sens s-a intocmit ordinul alaturat , pe care il supunem spre aprobare , 
daca sunteti de acord cu cele prezentate, urmand sa se abroge OMS nr.1427/2004. 
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ORDIN 
 

privind înfiinţarea unităţilor de terapie intensivă arşi grav  
 
 
 Ministrul Sănătăţii, 
 
 Având în vedere: 

- propunerea Comisiei de Specialitate de chirurgie plastică, estetică şi  
microchirurgie reconstructivă  a Ministerului Sănătăţii; 

- Referatul de aprobare al Serviciului politici de organizare a sistemului de 
sănătate, politici salariale şi monitorizare posturi nr. 

 
 In temeiul HG nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul : 
 
 

ORDIN 
 
 

 Art.1 (1) In structura spitalelor generale cu statut de urgenţă, în măsura 
îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentul ordin, se înfiinţează unităţile  de terapie 
intensivă arşi grav,  ca entităţi fără personalitate juridică, care vor asigura asistenţa de 
urgenţă calificată şi tratamentul pentru bolnavul ars grav .  
  (2) Aceste unităţi se organizează în spaţii distincte, având circuite 
separate, faţă de restul structurilor spitalului,  cu un număr de maxim 10 paturi şi vor 
funcţiona în vecinătatea secţiei de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie 
reconstructivă. 
 Art.2 (1) Unitatea de terapie intensivă arşi grav  este unitatea în care se asigură 
asistenţa de urgenţă calificată şi asistenţă medicală complexă de specialitate pentru 
bolnavii arşi  gravi din teritoriul arondat. 
  (2) Aceasta  va fi condusă de către un medic şef - medic primar în 
specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă - prin asimilare 
cu funcţia de medic şef de secţie.   



 Art.3 (1) Dotarea acestor unităţi este prevăzută în anexa nr.1 la prezentul ordin. 
          (2) Unitatea de terapie intensivă arşi grav  va avea acces permanent şi de 
urgenţă la structurile paraclinice ale unităţii sanitare cu personalitate juridică, dispunând 
de mijloace informatizate pentru  vehicularea informaţiilor. 
 Art.4(1) Personalul care va deservi unitatea de terapie intensivă arşi grav, este 
format  din personalul medico-sanitar propriu, încadrarea cu personal  fiind prevazută în 
anexa nr.2 la prezentul ordin. 
                (2) Linia de gardă la nivelul acestor structuri, este asigurată de către medici în 
specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă şi medici în 
specialitatea ATI. 
 Art.5  Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face cu medicii din cadrul 
unităţii cu personalitate juridică , în timpul programului de muncă, cu medicii de 
specialitate care asigură liniile de gardă sau prin  chemări de la domiciliu, după caz, în 
afara programului de lucru. 
 Art.6 Unităţile sanitare în care se organizează unitatea de terapie intensivă arşi 
grav, vor asigura obligatoriu materiale sanitare şi medicaţia specifică acestei patologii. 
 Art.7 Excepţiile de la prezentul ordin se aprobă de către conducerea Ministerului 
Sănătăţii. 
 Art 8. Anexele 1si 2  fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 Art.9 Structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică 
precum şi unităţile sanitare implicate, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului 
ordin. 
 Art.10 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare 
se abrogă . 
 Art.11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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 MINISTERUL SANATATII 
          Anexa nr.1 
 
        La ordinul nr. 
 
 

DOTAREA UNITATII DE TERAPIE INTENSIVA ARSI GRAV  
 

 
- Paturi speciale pentru ingrijirea arsilor 
- Paturi cu aer fluidizat 
- Echipament complet saloane ATI (console ATI, monitoare, ventilatoare pentru 

supraveghere functii vitale, injectomate, defibrilatoare, aspiratoare, sistem de 
incalzire pacienti si solutii perfuzabile, EMG, EEG, EKG, mobilier) 

- Echipament de investigare rapida a pacientilor (aparat de radiologie, ecograf, 
eco-dopller, laser dopller pentru determinarea profunzimii arsurilor, analizoare de 
gaze) 

- Sala de interventii chirurgicale complet echipata pentru tratarea pacientilor cu 
arsuri grave care au asociate politraumatisme (console de anestezie, lampi 
scialitice, masa de operatii, aparat de anestezie performant cu echipamente 
aferente, echipament chirurgical complet pentru efectuarea oricarui tip de 
interventie chirurgicala, echipament pentru recoltare si conservare grefe de piele 
libera despicata, echipament de interventie laparoscopic, brancard, aspirator 
chirurgical, lampa UV,  mobilier) 

- Sala de pansamente dotata specific (cada de toaletare arsi, masa de 
pansamente, mobilier, sistem de ridicare pacient si transport pacient, lampa UV) 

- Aparat de hemodiafiltrare 
- Barocamera pentru oxigenoterapie hiperbara – pentru un pacient 
- Banca de piele acreditată(opţional) sau acces la o bancă de piele acreditată 

şi/sau acreditare pentru prelevare şi transplant de piele, după caz 
- Echipament complet de sterilizare 
- Sistem informatic integrat 
- Conditionarea fizica si biologica a aerului 
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          Anexa nr.2 
 
        La ordinul nr. 

 
 
 

INCADRAREA CU PERSONAL A UNITĂŢII DE TERAPIE INTENSIVĂ ARŞI GRAV  
 
 
 

-  2 posturi de medici în specialitatea ATI 
-  3 posturi de  medici primari sau specialişti chirurgie plastică, estetică şi 

microchirurgie reconstructivă(din care un medic primar are funcţia de 
coordonator, cu indemnizaţie de conducere, investit cu responsabilităţi specifice 
şefului de secţie având în vedere particularităţile de dotare şi aprovizionare cu 
materiale şi consumabile specifice) 

- ½ norma –post fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut 
- ½ norma psiholog  
- 1 post asistent medical, cu atribuţii de asistent medical şef 
- 1 post de asistentă medicală la 2 paturi / tură 
- 1 post de asistentă medicală la sala de operaţii / tură 
- 1 post de asistentă medicală pentru pansamente 
- 2 posturi de asistente medicale  specializate în oxigenoterapie hiperbară 

(Barocamera) 
- 1 post de îngrijitoare la 250 m² 
- 1 post de infirmieră la 3 paturi / tură  
- 1 post de brancardier / tură 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


