Mesajul
(î) inspectorului şef
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş
la cea de a 81 – a aniversare a Zilei Protecţiei Civile

La 28 februarie 2014 se implinesc 81 de ani
de la atestarea documentara a primelor structuri cu
atribuţii de protecţie civilă din Romania.
Din 28 februarie 1933 şi până în prezent,
organizată sub diverse forme şi denumiri, Protecţia
civilă a depus toate eforturile în perfecţionarea
măsurilor de ocrotire a populaţiei, a bunurilor
materiale şi a mediului, asigurând condiţiile necesare
supravieţuirii acestora.
La nivelul judeţului Timiş, dacă ar fi să
trecem în revistă misiunile de protecţie civilă, am vedea
că alături de prevenire, monitorizare, înştiinţare,
avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere şi
cercetare, aproape toate celelalte misiuni de intervenţie
axate pe protejarea vieţii, bunurilor materiale şi
spirituale şi ale valorilor de patrimoniu prin evacuare,
adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare,
prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere
a incendiilor, depoluare şi decontaminare, filtrare şi
transport de apă, iluminat etc. au constituit probe de
foc peste care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„BANAT” al judeţului Timiş a trecut cu succes.
În anul 2013, dinamica intervenţiilor la care
au acţionat structurile profesioniste, reflectă o scădere
cu 13% a numărului de incendii la gospodăriile
cetăţeneşti şi la operatorii economici, respectiv o
scădere cu 56% a numărului incendiilor de vegetaţie
uscată şi de mirişte. Această scădere reprezintă cel mai
puternic argument în favoarea profesionalismului,
seriozităţii şi eficienţei cu care inspecţia de prevenire
din cadrul I.S.U. Timiş îşi desfăşoară activitatea pe
teren. În plus, demonstrează faptul că populaţia
recunoaşte, apreciază şi crede în munca noastră,
aplicând în viaţa de zi cu zi măsurile de prevenire a
situaţiilor de urgenţă şi regulile de comportare în cazul
izbucnirii acestora. Principalele cauze de incendiu
înregistrate sunt însă aceleaşi: instalaţiile electrice
defecte sau cu improvizaţii, coş de fum defect sau
necurăţat, fumatul şi acţiunea intenţionată.

La polul opus, în 2013, numărul
intervenţiilor SMURD a înregistrat o creştere de
28 %, totalizând 11.595 intervenţii, comparativ cu
9.069 în anul 2012. Au fost asistate 11.822
persoane (10.755 adulţi şi 1.067 copii). S-a
acordat ajutorul medical de urgenţă în 580
accidente rutiere şi feroviare, unui număr de 708
persoane (638 adulţi şi 70 copii), dintre acestea,
100 erau încarcerate la sosirea echipajelor.
Au fost primite prin numărul unic de
urgenţă 112 peste 4.300 apeluri de urgenţă.
Totodată s-a constatat un deficit în ceea ce
priveşte voluntariatul pentru situaţii de urgenţă.
La nivelul judeţului Timiş sunt constituite 99
servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, la
nivelul comunelor. În anul 2013 acestea au
participat singure sau în cooperare la un număr de
332 intervenţii. Cu toate acestea, din lipsa
fondurilor pentru echipamente, mijloace şi
pregătire de specialitate (şef serviciu, servant,
mecanic motopompă), în 2013, numărul
voluntarilor a scăzut, de la 3084 în anul 2012, la
3030.
Priorităţile stabilite pentru anul 2014 de
către conducerea I.S.U. Timiş pe linia protecţiei
civile vizează revitalizarea unor servicii voluntare
pentru situații de urgență prin transferul fără plată
a autospecialelor de lucru cu apă și spumă ale
unităţii, ce au fost înlocuite prin Programul
Operațional Regional şi interconectarea sistemului
de înștiințare / alarmare al populației din
municipiul Timișoara la sistemul de înștiințare /
alarmare din dispeceratul I.S.U. Timiş. Tot anul
acesta dorim să realizăm un parteneriat cu
Inspectoratul de poliție al județului Timiș pentru
implicarea personalului inspectoratului în
campanii de prevenire a accidentelor rutiere,
respectiv un parteneriat cu Mitropolia Banatului
pentru implicarea în activități socio – umanitare.
Cu prilejul Zilei Protecţiei Civile doresc
tuturor cetățenilor județului Timiș încredere în
serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi
un an liniştit, fără evenimente cu impact negativ
asupra vieţii, bunurilor şi mediului.
La mulţi ani!
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