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Începând de astăzi, peste 3.500 de pompieri salvatori își vor îmbunătăți și
testa, anual, tehnicile utilizate în misiunile specifice, în cele 9 centre de
pregătire și antrenament operaționalizate la nivel național. Pregătirea
forțelor de intervenție pentru furnizarea serviciului public de calitate
cetățeanului rămâne una dintre principalele preocupări ale Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență.
Deschiderea oficială a sesiunii de pregătire 2017-2018 destinată personalului
operativ a debutat, astăzi, în incinta Detașamentului de Pompieri Orăștie, din
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al
județului Hunedoara și s-a bucurat de prezența inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, colonel ing. Daniel DRAGNE,
precum și de cea a reprezentanților autorităților și instituțiilor alături de care
salvatorii intervin în misiunile specifice.
Cu această ocazie, a fost inaugurat Centrul zonal de pregătire și antrenament
destinat personalului de intervenție, unitate care dispune de mijloace tehnice
moderne și personal specializat care să asigure parcurgerea optimă a etapelor
teoretice și practice specifice misiunilor de stingere a incendiilor.
Noua modalitate de pregătire, armonizată standardelor europene, va permite
aplicarea unitară a tematicii de lucru pentru toți salvatorii români, implementarea
procedurilor de intervenție adaptate cerințelor și particularităților din teren,
precum și evaluarea obiectivă a rezultatelor, bazată pe criterii de performanță bine
definite.
Info Background:
Prin intermediul centrelor de pregătire existente în șapte județele din țară (Dolj, Hunedoara,
Iași, Bihor, Suceava, Constanța și Dâmbovița), la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție
Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești și Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii în
Managementul Situațiilor de Urgență – Boldești, salvatorii se vor antrena pe diferite tactici de
lucru, menite să le testeze și să le îmbunătățească procedurile de intervenție la incendiu, pe
timpul misiunilor de căutare – salvare urbană, descarcerare și asistență medical de urgență,
scufundare și salvare din medii acvatice, asanare pirotehnică și misiuni CBRN.
Unul dintre cele 14 module de pregătire va fi destinat exclusiv persoanelor înscrise în
programul de voluntariat, lansat de IGSU anul trecut, aspect care va facilita accesarea
stagiilor de pregătire, la cel mai înalt nivel de performanță.
De asemenea, pentru adaptarea intervențiilor la noile provocări, pe fondul creșterii numărului
autovehiculelor rutiere electrice și hibride, din acest an au fost introduse, într-un modul de
pregătire distinct, tehnici de intervenție specifice.
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