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26 Februarie 2016

O investiție care era necesară...

Sediul Punctului de lucru Vladimirescu al
Inspectoratului Județean Arad pentru Situații
de Urgență a fost inaugurat și este funcțional !
În ziua de vineri, 19 februarie
2016, în localitatea Vladimirescu
a avut loc inaugurarea sediului
SMURD-ISU, care are ca scop
deservirea cu echipaj de intervenție medicală și de pompieri a
zonei Vladimirescu-Șiria-Ghioroc.
Prin intermediul acestui sediu,
timpul de răspuns la intervențiile
în caz de accidente sau incendii
va fi scurtat cu câteva zeci de
minute. Sediul de la Vladimirescu
are în dotare o ambulanță
SMURD, echipată complet și o
mașină de intervenție ISU (Pompieri), iar personalul care va deservi acest sediu va fi format din
21 de persoane, care vor lucra în
trei ture de câte șapte persoane,
24 de ore din 24.
Inaugurarea SMURD-ISU Vladimirescu s-a făcut în prezenţa celor implicaţi în proiect, care s-au
străduit să pună la punct detalile
înfiinţării acestei unităţi, respectiv dl. primar IOAN CRIȘAN,
d-na subprefect FLORENTINA HOGEA, d-na dr. MONICA
PUTICIU (medic coordonator
SMURD Arad) și dl. colonel ing.
IOAN BOGDĂNESCU (inspectorul-șef al ISU Arad).
l Știm că se scurtează
timpii de intervenţie pentru
DN7 şi localităţile adiacente a spus d-na subprefect Florentina Horgea, amintind că echipajul SMURD din Vladimirescu va putea interveni
inclusiv în municipiu, dacă
situaţia o va impune.
l Înfiinţarea celui de-al
10-lea echipaj SMURD la
Arad a fost posibilă prin
implicarea Primăriei Vladimirescu - a declarat d-na dr.

Monica Puticiu.
l Avem populația care
solicită mereu intervenția
Ambulanței, astfel că se
reduce timpul de intervenție,
în așa fel încât dai eficiență
maximă, iar cetățenii sunt
mulțumiți - a declarat dl. primar Ioan Crișan, care a ținut să
amintească și că în acelaşi loc,
autorităţile locale din comună Vladimirescu vor construi
şi un garaj, pentru o autospecială de pompieri, care va
deservi zona.
l Dl. colonel ing. Ioan
Bogdănescu a declarat următoarele, cu privire la importanța
acestui Punct de lucru: Astăzi,
19 februarie, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
«Vasile Goldiş» al judeţului
Arad
a
operaţionalizat
Punctul de lucru al Detaşamentului Arad din comuna
Vladimirescu. Punctul de
lucru va fi deservit de 24
pompieri, o autospecială
SMURD şi o autospecială de
stingere cu apă şi spumă
care are în dotare şi modul
de descarcerare. Până la
finalizarea lucrărilor de construcţie a garajelor, operaţională va fi doar autospeciala SMURD, tip B, prim ajutor medical. Subunitatea va
deservi cinci comune cu 10
sate şi o populaţie de aproximativ 30.000 de persoane
şi o suprafaţă de 473 kmp.
Spaţiul în care îşi va desfăşura activitatea punctul de
lucru a fost pus la dispoziţie
şi utilat de către Primăria
Comunei Vladimirescu. Ne-

După ceremonia de inaugurare a Punctului de
Lucru Vladimirescu, prin tăierea panglicii, de
către dr. Monica Puticiu, primarul Ioan
Crișan, subprefercul Florentina Hogea și
colonelul ing. Ioan Bogdănescu (de la stânga
la dreapta, în imaginea de sus) a urmat sfințirea
sediului de către preoții Petru
Negrean-Bercean și Dacian Nan, de la
Parohiile Ortodoxe din Vladimirescu
(fotografia din dreapta)

cesitatea înfiinţării acestui
punct de lucru derivă din
dorinţa de optimizare a utilizării resurselor umane şi
materiale ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă şi, implicit, creşterea gradului de siguranţă a
semenilor noştri, deziderat
care, fără implicarea autorităţilor administraţiei publice locale, ar fi fost greu
realizabil .
CLAUDIU IACOB
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