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Comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor în vizită oficială la MAI
Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, și comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, au purtat discuții joi, 1
martie a.c., la sediul M.A.I., referitoare la dezvoltarea Capacității Europene de Răspuns la Urgențe.
Printre temele abordate s-au numărat consolidarea eficacității acțiunii preventive, consolidarea capacității colective a statelor membre ale Uniunii Europene de a
răspunde la dezastre și simplificarea procedurilor administrative în sprijinul operațiunilor de urgență. De asemenea, s-a discutat despre inițiativa Comisiei Europene de
creare a unei capacități de intervenție suplimentare, ”RescEU”, ambele părți apreciind necesar orice demers suplimentar de îmbunătățire a Mecanismului de Protecție
Civilă a UE.
Cu acest prilej, cei doi oficiali, împreună cu secretarul de stat Raed Arafat, au lansat platforma națională de pregătire pentru situații de urgență, www.fiipregătit.ro.
Această platformă va ajuta cetățenii să înțeleagă mai bine riscurile și îi va informa asupra măsurilor de prevenire și a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în
diferite situații de urgență de amploare.
Platforma fiipregatit.ro cuprinde ghiduri informative pentru situații de urgență (cutremur, inundații, prim ajutor ș.a.), repere privind conținutul trusei de supraviețuire și
recomandări pornind de la stabilirea unor puncte de întâlnire cu familia în caz de dezastru, până la ce materiale pot fi pregătite, astfel încât oricine să aibă la îndemână
informații esențiale, în cazul în care căile de comunicare clasice nu funcționează.
De asemenea, la finalul întâlnirii, a avut loc o prezentare de echipamente și de tehnică achiziționată în ultimii trei ani din fonduri europene de structurile coordonate de
către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI.
Printre echipamentele și tehnica care au fost expuse se numără: autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Container Suport Logistic al Intervenției – tip II
Multirisc + autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/ descărcare cu cârlig, 6x6, autospeciala de stins incendii de capacitate mărită (5000 litri) etc.
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