13 decembrie 2016

Astăzi, 13 decembrie a.c., la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii”
Bucureşti-Ilfov s-a desfășurat evenimentul prilejuit de recepţia tehnicii achiziţionată în cadrul
Proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II” (Efficient Response Saves Lives II).
Activitatea s-a bucurat de participarea șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
Secretar de Stat dr. Raed Arafat, inspectorului general al IGSU, general maior dr. Ovidiu Vasilică,
care au subliniat importanța achiziționării acestor autospeciale noi și performante, menite să
asigure succesul misiunilor la care intervin pompierii militari.
Cu această ocazie, au fost prezentate parte din aceste achiziții, respectiv cinci autopompe
cisternă de mare capacitate (9000 de litri ) din cele 24 prevăzute în proiect și zece microbuze
pentru transportul efectivelor la intervenție, din cele 52 astfel de mijloace.
Tipul autospecialelor recepționate vor contribui la creșterea calității serviciilor oferite
cetățeanului prin eficientizarea misiunilor de lichidare a incendiilor și aprovizionarea cu apă
menajeră în zonele afectate de inundații, secetă sau poluări accidentale ale surselor de apa.
Utilizate și pentru evacuarea apei din zonele sau locuințele afectate de inundații, aceste
autospeciale completează parcul auto existent în subunitățile operative ale inspectoratului general
din județele Brașov, Constanța, Sibiu și Vrancea.
Cele 10 microbuze destinate deplasării personalului și echipamentelor specifice la locul
intervenției vor asigura executarea misiunilor în zonele de competență ale județelor Argeș,
Dâmbovița, Dolj, Timiș, Prahova și în Capitală.
Restul mijloacelor tehnice prevăzute în proiect urmează a fi distribuite inspectoratelor
județene pentru situații de urgență la data de 15 decembrie a.c.
Informaţii suplimentare:
Descriere proiect:
Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) deține calitatea de aplicant în
cadrul Proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II” (Efficient Response Saves Lives II) cod SMIS 2014+ 102606”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 20142020, Axa prioritară 5 - ,,Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor”, Obiectivul Specific 5.2 ,,Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacţie
rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie”.
Proiectul are ca obiectiv general: Dezvoltarea capabilităţilor de salvare a vieţii populaţiei și
creșterea gradului de protecţie, prin eficientizarea capacităţii de răspuns în caz de dezastre.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc creșterea capacității de răspuns la dezastre:
inundații, alunecări de teren, incendii, și creșterea eficienței intervențiilor în zonele greu
accesibile, prin dotarea cu echipamente și mijloace tehnice moderne.
Proiectul se va derula în perioada 02.09.2016 - 31.05.2017 și are un buget total de
110.365.921 Ron (24.507.788 Euro).
Principalele beneficii ale implementării proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II”
constau în creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și optimizarea intervențiilor specifice
prin acoperirea deficitului de autospeciale, utilaje și echipamente, completarea și înlocuirea celor
uzate sau cu norma de funcționare depășită, precum și perfecționarea sistemului de pregătire a
personalului care execută, misiuni de căutare-salvare în mediul acvatic sau în zonele afectate de
inundații, alunecări de teren și incendii.
Mare.
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