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COMUNICAT DE PRESĂ
O nouă provocare pentru pompierii dâmbovițeni! Stingerea incendiilor de pădure
din Franța.
Aseară, 11 august, un număr de 9 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații
de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița au fost mobilizați pentru a face parte
din echipa constituită la nivel național, în scopul limitării extinderii incendiilor de
pădure care se manifestă Franța.
Deși timpul de răspuns a fost unul scurt, pompierii dâmbovițeni au răspuns prompt,
și-au făcut bagajele rapid și s-au pus în mișcare cu o autospecială de stins incendii de
pădure către Aeroportul Otopeni. De aici au plecat ieri, în jurul orei 22:00 cu un
avion pus la dispoziție cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.
După un scurt timp de răgaz de la sosirea pe teritoriul Franței, în Bordeaux, pompierii
dâmbovițeni au pornit, astăzi, 12 august, în jurul orei 14:00, în prima lor misiune de
stingere.
Pompierii dâmbovițeni fac parte din modul specializat de intervenție al României,
format din 77 de cadre și 17 mijloace de intervenție, care desfășoară misiunea pentru
stingerea incendiilor de pădure în sprijinul autorităților din Franța.
***
Info background
Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență, în calitatea sa de punct național de contact, a primit din partea Centrului
de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin
intermediul CECIS, solicitarea autorităților din Franța pentru acordarea de asistență
internațională, având în vedere situația de urgență generată de extinderea incendiilor
de pădure pe teritoriul acestora.
Urmare a activării Mecanismului European de Protecție Civilă, Guvernul României a
decis acordarea unui ajutor umanitar extern de urgență, pentru autoritățile Republicii
Franța.
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Astfel, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, două aeronave aflate în dotarea
Bazei PAPA de transport aerian strategic, utilizând resursele de zbor destinate
Ministerului Apărării Naționale din România, vor efectua începând cu data de
11.08.2022 o misiune internațională de sprijin în Franța, în scopul limitării extinderii
incendiilor de pădure, care au pus stăpânire pe teritoriul acestora. Cele două
aeronave, care vor pleca din București, respectiv Timișoara vor fi folosite pentru
transport logistic ce constă în 17 mijloace de intervenție și personal de intervenție
aferent , respectiv 77 pompieri salvatori.
Dat fiind contextul actual, în care mai multe țări europene se confruntă cu incendiile
de vegetație, reamintim faptul că statul român s-a implicat și în sprijinirea
autorităților din Grecia cu echipe specializate de intervenție, la solicitările formulate
de guvernul elen, prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă.
România continuă să-și onoreze angajamentele internaționale, rămânând un partener
solidar Franței, așa cum la rândul său, statul francez a sprijinit și sprijină în
continuare poporul român în numeroase situații.
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