
ISU va avea doua ambulante si sase autospeciale noi
Timpul in care echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu vor ajunge la accidente sau
incendii va scadea, in urma unui proiect de achizitie a sase autospeciale si doua ambulante din fonduri
euopene.
  
  In judetul Sibiu vor ajunge, in urmatoarele 27 de luni, doua ambulante de prim ajutor dotate cu
echipamente pentru descarcerare, cinci autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mica si o
autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare, toate estimate la 3,3 milioane lei.
  
  Martin Bottesch, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, a explicat ieri ca acest proiect este o
continuare a unui alt proiect, "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si
calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta
si a primului ajutor calificat, in Regiunea 7 Centru" , ce a fost finalizat in luna mai 2010 si in urma caruia
au ramas fonduri disponibile.
  
  Intr-o prima faza, Consiliul Judetean Sibiu va trebui sa aloce suma necesara pentru cumpararea
echipamentelor, dupa care banii vor fi rambursati prin proiectul european.
  
  
  
  Interventie mai rapida
  
  
  
  Cosmin Balcu, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu, a explicat ca cele cinci
autospeciale vor intra in dotarea unitatilor din Sibiu, Miercurea Sibiului, Agnita, Medias si in viitoarea
statie de la Avrig care prinde forma prin interventia Consiliului Judetean.
  
  "Aceste echipamnete care au intrat si vor intra in dotarea noastra vor fi elemente care vor salva vieti si
bunuri", a spus Balcu.
  
  In urma acestor dotari, autoritatile estimeaza ca scaderea timpului mediu de raspuns al unitatilor mobile
de interventie la locul interventiei, cu autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma va scadea de la 23 de
minute la 21 de minute in zonele rurale si de la 10 minute la 8 minute si 42 de secunde in zonele urbane.
  
  Scaderea timpul mediu de raspuns al echipajelor de prim ajutor si asistenta medicala va scadea si el de la
16 minute la aproape 14 in zonele rurale si de la 5 minute si 49 de secunde la 4 minute si 40 de secunde in
zonele urbane.
  
  
  
  Dotari pentru sase judete
  
  
  
  Acest proiect amplu a fost depus de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Centrul Transilvaniei" ,
ai carei membri sunt judetele Regiunii 7 Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
  
  In total, pentru toate sase judetele, dotarile vor fi in valoare de 20,3 milioane lei si cuprind achizitia a 44
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de autospeciale si ambulante pentru inspectoratele pentru Situatii de Urgenta din Regiunea Centru.
  
  Prin primul proiect, care s-a finalizat in 2010, in valoare de 35.483.614 lei, au fost achizitionate 39 de
autospeciale pentru interventii in situatii de urgenta, pentru lucrul cu apa si spuma; pentru descarcerari
grele; complexe de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta; de cercetare
nucleara, biologica, chimica si radiologica, dar si echipamente pentru centrul mobil de comanda si
control. 
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