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IndependenþaIndependenþaIndependenþaIndependenþaIndependenþa
subþiresubþiresubþiresubþiresubþire
cu Cataramãcu Cataramãcu Cataramãcu Cataramãcu Cataramã
se þine!se þine!se þine!se þine!se þine!
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CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR
€ 4.4244€ 4.4244€ 4.4244€ 4.4244€ 4.4244
$  3.3291$  3.3291$  3.3291$  3.3291$  3.3291

CHF  3.6552CHF  3.6552CHF  3.6552CHF  3.6552CHF  3.6552
GBP 5.5395GBP 5.5395GBP 5.5395GBP 5.5395GBP 5.5395
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restanþierilorrestanþierilorrestanþierilorrestanþierilorrestanþierilor
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ºi cavaleriiºi cavaleriiºi cavaleriiºi cavaleriiºi cavalerii
aduc Evuladuc Evuladuc Evuladuc Evuladuc Evul
Mediu înapoi,Mediu înapoi,Mediu înapoi,Mediu înapoi,Mediu înapoi,
la Sibiula Sibiula Sibiula Sibiula Sibiu
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Pod finalizatPod finalizatPod finalizatPod finalizatPod finalizat
cu 4 lunicu 4 lunicu 4 lunicu 4 lunicu 4 luni
mai devrememai devrememai devrememai devrememai devreme

AUTORITÃ|ILE VOR

Elicopter din fonduri  Elicopter din fonduri  

europeneeuropene

Elicopter din fonduri  

europene

Consiliul Jude\ean Sibiu `i Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\ã vor sã ob\inãConsiliul Jude\ean Sibiu `i Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\ã vor sã ob\inãConsiliul Jude\ean Sibiu `i Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\ã vor sã ob\inãConsiliul Jude\ean Sibiu `i Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\ã vor sã ob\inãConsiliul Jude\ean Sibiu `i Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\ã vor sã ob\inã
finan\are europeanã pentru achizi\ia unui elicopter care sã rezolve cazurile de urgen\ã `ifinan\are europeanã pentru achizi\ia unui elicopter care sã rezolve cazurile de urgen\ã `ifinan\are europeanã pentru achizi\ia unui elicopter care sã rezolve cazurile de urgen\ã `ifinan\are europeanã pentru achizi\ia unui elicopter care sã rezolve cazurile de urgen\ã `ifinan\are europeanã pentru achizi\ia unui elicopter care sã rezolve cazurile de urgen\ã `i
sã permitã intsã permitã intsã permitã intsã permitã intsã permitã interererererven\ia în zonele difven\ia în zonele difven\ia în zonele difven\ia în zonele difven\ia în zonele dificile. ~i o auticile. ~i o auticile. ~i o auticile. ~i o auticile. ~i o autoscarã care sã ajungã pânã la ultimuloscarã care sã ajungã pânã la ultimuloscarã care sã ajungã pânã la ultimuloscarã care sã ajungã pânã la ultimuloscarã care sã ajungã pânã la ultimul
nivel al clãdirilor înalte va fi inclusã în acela`i proiect. Deja, Sibiul a ob\inut finan\areanivel al clãdirilor înalte va fi inclusã în acela`i proiect. Deja, Sibiul a ob\inut finan\areanivel al clãdirilor înalte va fi inclusã în acela`i proiect. Deja, Sibiul a ob\inut finan\areanivel al clãdirilor înalte va fi inclusã în acela`i proiect. Deja, Sibiul a ob\inut finan\areanivel al clãdirilor înalte va fi inclusã în acela`i proiect. Deja, Sibiul a ob\inut finan\area
pentru o autpentru o autpentru o autpentru o autpentru o auto`enilatã compleo`enilatã compleo`enilatã compleo`enilatã compleo`enilatã completã cu care sã se poatã inttã cu care sã se poatã inttã cu care sã se poatã inttã cu care sã se poatã inttã cu care sã se poatã intererererer veni în zonele în care nu exisveni în zonele în care nu exisveni în zonele în care nu exisveni în zonele în care nu exisveni în zonele în care nu existãtãtãtãtã
drumuri de acces, pe zãpadã sau în alte condi\ii dificile.drumuri de acces, pe zãpadã sau în alte condi\ii dificile.drumuri de acces, pe zãpadã sau în alte condi\ii dificile.drumuri de acces, pe zãpadã sau în alte condi\ii dificile.drumuri de acces, pe zãpadã sau în alte condi\ii dificile.
S o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E R

soranamaier@tribuna.ro
Jude\ul Sibiu ar putea

avea în anii următori propriul
elicopter cu care Inspec-
toratul pentru Situa\ii de
Urgen\ă Sibiu să intervină în
zonele dificile `i în situa\iile
în care este nevoie de

interven\ie rapidă.
Elicopterul ar urma să fie

achizi\ionat prin fonduri eu-
ropene, pe următoarea se-
siune, 2014 - 2020. Tot pen-
tru atunci, autorită\ile pregă-
tesc ̀ i proiectul pentru finan-
\area achizi\ionării unei au-
toscări care să permită inter-
ven\ia în cazul incendiilor la

ultimele nivele ale clădirilor
înalte.

Ioan Cindrea, pre`edintele
Consiliului Jude\ean Sibiu, a
explicat ieri că prezen\a aero-
portului în Sibiu este un avan-
taj pentru achizi\ia unui eli-
copter, care de altfel ar putea
deservi `i jude\ele din jur,
cum sunt Alba sau Bra`ov.

În privin\a autoscării,
aceasta este necesară
deoarece ISU Sibiu are în
prezent o autoscară care
poate fi folosită doar până la
20 de metri `i doar sprijinită
deoarece este foarte veche.

Cosmin Balcu, inspectorul
`ef al ISU Sibiu, spune că
incendiile pot fi stinse cu aju-

torul tunurilor de apă la orice
nivel al unei clădiri, însă
pentru salvarea persoanelor
blocate de incendii nu se
poate interveni la mai mult
de 20 de metri înăl\ime.

"Din acest motiv, la elibe-
rarea autoriza\iilor pentru
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Rom]niaRom]niaRom]niaRom]niaRom]nia
c]`tig[ lac]`tig[ lac]`tig[ lac]`tig[ lac]`tig[ la
Sibiu meciulSibiu meciulSibiu meciulSibiu meciulSibiu meciul
cu Slovaciacu Slovaciacu Slovaciacu Slovaciacu Slovacia


