MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

COMUNICAT DE PRESĂ – 15.11.2011

Miercuri, 16 noiembrie 2011, începând cu ora 09.00, la sediul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmbovița, va avea loc o festivitate prilejuită
de preluarea a 3 autospeciale de intervenţie (2 autospeciale pentru lucrul cu apă şi
spumă de capacitate medie și o autospecială pentru descarcerare grea) care vor
deservi judeţul Dâmbovița.
Mașinile sunt asigurate prin finanţarea obţinută, în cadrul unui proiect
european, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud
Muntenia”, în care Consiliul Județean Dâmbovița este membru.
Activitatea reprezintă al doilea pas în dotarea cu tehnică de intervenție a
subunităților I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovița prin proiectul “Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în
regiunea Sud Muntenia”, în cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3, derulat prin Consiliul
Județean Dâmbovița.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Sud Muntenia prin reducerea
timpului de răspuns pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă.
Cele 2 autospeciale de capacitate medie pentru lucrul cu apă şi spumă au în
componență: scule și accesorii pentru intervenția la incendii, complet de intervenție
la descarcerare, complet medical pentru acordarea primului ajutor, precum și alte

de max.110km/h.
Autospeciala pentru descarcerare grea este tot tip MAN, cu tracţiune 4x4 şi
poate rula până la o viteză de max.110km/h. Are ca destinaţie: intervenţia pentru
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și poate transporta și apă potabilă. Autospeciala tip MAN poate rula până la o viteză
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echipamente. Au tracțiune 4x2, rezervorul autospecialei, de 2000 litri, este din inox

descarcerare şi salvare în cazul producerii diferitelor tipuri de accidente de circulaţie
(auto şi feroviare), tehnologice sau catastrofe, în scopul eliberării persoanelor
surprinse şi acordării primului ajutor calificat la locul producerii evenimentelor.
Pe lângă dotările speciale, autospecialele vin echipate cu un rând de anvelope
pentru iarnă.
Urmează ca, în perioada următoare, să se facă instruirea personalului din
cadrul inspectoratului privind modul de lucru și funcționare al acestor autospeciale.
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