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Eficientizarea misiunilor de răspuns, prin operaționalizarea punctelor de lucru,
pe întreg teritoriul național. În zonele unde au fost constituite astfel de
subunități operative, timpul de răspuns la intervenții a scăzut între 1-3 minute.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență manifestă în permanență preocupare
pentru acoperirea nevoilor comunității și acordarea imediată a sprijinului, atunci când
semenii noștri se află în dificultate.
Reacția la diversele situații de urgență, optimizarea resurselor umane şi materiale ale
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum și creșterea calității
intervenției echipajelor operative au necesitat extinderea celor 276 de gărzi și stații
de pompieri (existente la nivel național), cu 68 puncte de lucru care să
deservească, cu promptitudine, comunitățile din imediata apropiere.
În primele luni ale acestui an, au fost deja operaționalizate cinci astfel de puncte în
județele Arad (Curtici), Bistrița-Năsăud (Lechința), Hunedoara (Bretea Română),
Vaslui (municipiul Vaslui) și Sălaj (Sărmășag).
De asemenea, în anul 2016 alte 16 subunități au fost dislocate pentru eficientizarea
misiunilor de răspuns orientate spre salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor
calificat și stingerea incendiilor.
Acoperirea numeroaselor solicitări înregistrate la nivelul Capitalei reprezintă un alt
deziderat, sens în care reprezentanții instituției noastre, împreună cu cei ai Primăriei
Generale, au parcurs procedurile pentru identificarea spațiilor în care să poată
funcționa acest tip de subunități.
Eforturile comune vor fi susținute și în perioada următoare, pentru ca până la finalul
acestui an, locuitorii Capitalei să beneficieze de serviciile celor 5 puncte de lucru
stabilite a deveni operaționale.
Înființarea acestora reprezintă un pas important pentru atingerea dezideratului de
creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului şi protecţia populației, în cursul acestui
an urmând a fi operaționalizate noi subunități operative.
Dotarea punctelor de lucru se realizează în funcție de specificul zonei de competență
și cuprinde autospeciale de stingere a incendiilor, ambulanțe SMURD, autospeciale
pentru descarcerare și ambarcațiuni de salvare. Spațiile sunt puse la dispoziție de
către autoritățile locale din raionale de intervenție, iar salvatorii beneficiază de săli de
pregătire și garaje încălzite pentru autospeciale.
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