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Moment de reculegere la Bilanţul Departamentului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă
Date statistice, realizări dar şi momente de adâncă tristeţe la Bilanţul
Departamentului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Urmărit de la Bucureşti de prefectul
Costică Macaleţi şi de colonelul Radu Anton, şeful IJSU Botoşani, bilanţul a debutat
printr-un moment de reculegere in memoriam colegilor căzuţi în timpul misiunilor de
salvare.
Prezentarea problemelor principale cu care s-a confruntat DNSU în anul 2014,
realizările, dar şi obiectivele pentru 2015 a fost susţinută de secretarul de stat Raed
Arafat. Coordonatorul DNSU a arătat, printre altele, creşterea cu 11,2% faţă de 2013, a
intervenţiilor survenite în urma apelurilor la 112, o altă creştere îngrijorătoare, în
procentaj de 9%, fiind înregistrată de numărul intervenţiilor la accidentele rutiere.
În ceea ce priveşte Unităţile de Primire a Urgenţelor, anul 2014 a arătat un deficit
de personal, în special pe medici specialişti şi brancardieri, categorii în care urmează să
se facă angajări în acest an. Tot pentru 2015 a fost anunţată o scădere a preţului
combustibilului pentru ambulanţe, acesta urmând să fie cu 8% sub preţul la pompe.
„Ne propunem continuarea echipării structurilor de intervenţie, avem în acest
an 29 de proiecte pregătite pentru fondurile europene. Pregătirea personalul , vizândui în special pe subofiţerii pompieri, precum şi reechiparea UPU sunt alte două obiective
pe care le dorim atinse.”, a explicat Raed Arafat.
Prezent la bilanţ, Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a constatat tristeţea din
vocea secretarului de stat, dar a ţinut să felicite toate structurile DNSU pentru modul în
care au fost alături de români, şi nu numai, în anul recent încheiat.
La Botoşani, în Sala N. Iorga, au participat la videoconferinţa de miercuri
dimineaţă, subprefectul Gelu Ţigănucă, şefii structurilor MAI, dar şi cei ai unităţilor
medicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă.
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