Județul Vaslui a primit astăzi o autospecială modernă de intervenție și
salvare de la înălțime de 43 m
Dl Cristian Adomniței, Președintele Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) EURONEST și Președinte al Consiliului Județean Iași a
predat astăzi, împreună cu dl Dumitru Buzatu, Președintele Consiliului Județean
Vaslui, o autoscară de 43 m Inpectoratului Județean pentru Situații de Urgență.
„Finalizăm, astăzi, un proiect care furnizează ISU Vaslui tehnica de
intervenție adaptată evoluției urbanistice și economice a orașelor și municipilor
reședință de județ. Prin efortul comun al celor șase județene membre ale ADI
EURONEST, în întreaga Regiune au ajuns peste 100 de autospeciale și
ambulanțe care acoperă aproape toate tipurile de riscuri”, a declarat dl
Dumitru BUZATU.
Autospeciala care a fost livrată astăzi, la Vaslui, a fost achiziționată în
cadrul proiectului „Îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și
salvare de la înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în
Regiunea de Nord-Est”, cu o valoare totală de 17.673.782 lei, din care
17.320.306 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (98% din proiect). În cadrul
proiectului s-au achiziționat şase autospeciale de intervenție și salvare de la
înălțime (42+3 metri), repartizate câte una pentru fiecare din cele şase reședințe
de județ din Regiunea de Nord-Est.
Conferința de finalizare a proiectului destinat intervențiilor la înălțime a
coincis și cu lansarea ultimei etape de investiții a ADI EURONEST din seria
celor destinate înzestrării ISU.
„Eforturile celor șase președinți de consilii județene din Regiunea NordEst de până în prezent însumează, în cifre, o investiție de aprox. 21 milioane
EUR. Suntem Regiunea cea mai performantă pe acest domeniu al POR 20072013. Viitorul apropiat va conduce, în premieră la nivel local în Romania, la
autonomia completă a ISU din punct de vedere operațional. Vom achiziționa,
din fonduri europene, 24 de autofreze de zăpadă și 6 UTV-uri cu șenile care vor
permite ISU să intervină pentru salvarea de persoane în orice condiții, fără a
mai aștepta dislocarea de tehnică de la alte instituții. Problemele locale,
punctuale, nu vor fi niciodată rezolvate de la centru. Soluțiile trebuie să vină de
la cei care se confruntă în fiecare iarnă cu nevoile cetățenilor. Vom închide,
așadar, în iarnă, un cerc: de la sugestia formulată în videoconferința din
decembrie 2012, când i-am propus premierului Victor Ponta să cumpărăm
aceste vehicule din fonduri europene, la lansarea procedurii de achiziție
publică și livrarea acestor echipamente”, a declarat dl Cristian ADOMNIȚEI.
Conferința de presă a fost urmată de testarea autoscării, prin ridicarea
brațului de intervenție la înălțimea maximă de salvare (43 m). „Cu astfel de

«bijuterii» în tabela de înzestrare, vom putea interveni în situații pe care,
astăzi, nu le putem gestiona cu autoscara din dotare, veche de peste 20 de ani,
cu o înălțime de lucru de doar 20-25 m și, în plus, nu vom mai periclita
siguranța și viața pompierilor care participă la astfel de misuni de salvare. Va
fi o zi istorică pentru ISU Vaslui cea când vom avea în curte și cele 3 freze de
zăpadă și șenileta”, a declarat dl col. Neculai OLARU, Inspector-Șef al ISU
Vaslui.

