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Joi, 4 iunie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în prezența
viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel
OPREA, și a ministrului Sănătății, Nicolae BĂNICIOIU, a avut loc predarea către
inspectoratele pentru situații de urgență a 26 de autospeciale achiziționate de
Ministerul Sănătății pentru intervenții la accidente colective și calamități.
Vicepremierul Gabriel Oprea a declarat că noile autospeciale ”vin în
completarea celor 19 mașini de mare capacitate pentru transport victime multiple și
a celor 12 posturi medicale avansate aflate deja în dotarea inspectoratelor pentru
situații de urgență”, obiectivul conducerii M.A.I. fiind ca în fiecare județ să existe cel
puțin o autospecială de transport victime multiple, iar în fiecare regiune a țării câte o
autospecială de intervenție la calamități și accidente colective.
“Astăzi facem un pas înainte (…) și, împreună cu Ministerul Sănătății vom pune la
dispoziția inspectoratelor pentru situații de urgență 25 de mașini de mare capacitate
pentru transport personal și victime multiple și o autospecială care în caz de
calamități sau accidente colective se poate constitui într-un punct medical avansat cu
o capacitate de preluare a 40 de pacienți.
Un astfel de spital mobil are în dotare echipamente speciale care îi asigură o
autonomie de 24 de ore, iar cu aceste vehicule de mare capacitate pot fi transportați
până la 11 pacienți, în funcție de starea medicală a acestora” a declarat
vicepremierul Gabriel Oprea.
La rândul său, ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, şi-a exprimat
convingerea că noile autospeciale, dotate cu echipamente moderne, la standarde
europene, vor fi un real sprijin pentru pompierii militari în misiunea lor de salvare a
vieţilor omeneşti.
Totodată, vicepremierul Gabriel Oprea, în calitate de preşedinte al Comitetului
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), a reiterat importanţa unei
abordări integrate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, amintind rolul esenţial al
CNSSU în optimizarea intervenţiilor, prin angrenarea tuturor resurselor şi a
capabilităţilor instituţiilor statului român. În plus, acesta a subliniat că domeniul
situațiilor de urgență și al intervenției pentru salvarea de vieți omenești necesită
multiple resurse și investiții logistice permanente, de existența cărora depinzând
capacitatea instituţiilor statului de a acţiona în sprijinul cetăţenilor.
Separat de mijloacele de intervenție preluate astăzi, Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență are în derulare proceduri de achiziții prin SEAP și pentru
alte componente logistice destinate pompierilor militari, cum ar fi: ambarcațiuni de
intervenție și salvare, motopompe și bărci de diferite tipuri, șenilate, instalații de
filtrare a apei sau echipamente de respirat.
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Inspectoratului pentru Situații de Urganță ”BANAT” al județului Timiș i-a fost
repartizată o Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple.

Autospeciala este destinată transportului a 10 salvatori la locul unui incident/accident
soldat cu victime multiple, evacuării a 4 pacienţi pe brancarde și 2 pacienti a caror stare
permite să fie transportați în poziție șezând.
Datorită sistemului inovativ, autospeciala mai poate transporta, în locul celor 4 pacienți
pe brancarde, 2 pacienți pe tărgi sau un pacient în pat de spital.
În cazul unui pacient supraponderal, încarcarea acestuia va fi facilitata prin instalarea
unui troliu.
Autosasiul este de tip Mercedes Sprinter 3 litri, diesel, putere 184 CP, cu transmisie
4x4 off-road modificată față de cea standard 4x4 Mercedes. Susprastructura realizată din
profil de oțel, corp realizat din pereți de aluminiu, cu izolație la interior. Accesul în cabina din
spate se realizează cu ajutorul unei rampe din aluminiu, prevazută cu striații antialunecare.

