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MISIUNI |N CER...

Vineri, 20 iulie a.c., cu prilejul s`rb`torii ortodoxe a
Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, patronul For]elor Aeriene [i al Avia]iei române[ti, lucr`torii Inspectoratului de
Avia]ie al M.I.R.A. au s`rb`torit „Ziua Avia]iei“.
În acest an, aviatorii internelor au s`rb`torit aceast` zi
în misiune, executând zboruri de supraveghere a principalelor artere rutiere, care fac leg`tura cu litoralul [i sta]iunile montane, precum [i misiuni de supraveghere aerian` a poten]ialelor focare de incendii.
Totodat`, reprezentan]i ai Inspectoratului de Avia]ie al
M.I.R.A. au participat al`turi de aviatorii militari, la ceremonialul militar [i religios care s-a
a desf`[urat \n aceea[i
zi, la Monumentul Eroilor Aerului.
Informa]ii de background
De la începutul anului [i pân` în prezent, lucr`torii
Inspectoratului de Avia]ie al M.I.R.A. au efectuat peste
520 de misiuni. Dintre acestea, peste 380 au fost de
natur` umanitar` (salvare de vie]i omene[ti, transportul
victimelor accidentelor rutiere etc), 26 de misiuni pentru
monitorizarea traficului rutier, 55 pentru supravegherea
frontierei de stat, 4 misiuni de control [i supraveghere a
zonelor unde exist` posibilitatea apari]iei incendiilor, 27
pentru antrenament [i interven]ie al`turi de alte structuri
(12 cu GSPI „ACVILA“ [i 15 cu Jandarmeria Român`),
precum [i o serie de ac]iuni de filmare [i cooperare cu
Garda de Mediu.

{I SUB AP~
Pe 27 iulie a.c., la Eforie Nord, s-a
a desf`[urat un exerci]iu demonstrativ ce a marcat
finalizarea primelor cursuri de instruire a
scafandrilor din echipele speciale de interven]ie din unit`]ile pentru situa]ii de urgen]`,
în caz de dezastru.
Au fost prezen]i doamna Soknan Han
Jung, coordonator Rezident al Na]iunilor
Unite [i Reprezentant al Programului Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
Prefectul Jude]ului Constan]a, dl D`nu] Cule]u [i oficiali din M.I.R.A.

PNUD România a dezvoltat rela]ia de
colaborare cu Inspectoratul General pentru
Situa]ii de Urgen]`, în ultimii doi ani, instrumentele de asisten]` oferite fiind în valoare
de peste 345 mii dolari. Fondurile s-a
au concretizat în activit`]i de preg`tire [i echipamente menite s` consolideze capacitatea
de interven]ie la dezastre a I.G.S.U./
M.I.R.A.
Au fost achizi]ionate 13 b`rci cu motor
echipate pentru interven]ii acvatice, costume
[i echipamente destinate interven]iilor subacvatice, opt motopompe destinate îndep`rt`rii apei la inunda]ii [i pentru stingerea
incendiilor.
„P.C.“

Medici terori[ti
O nou` arestare,
[i ultima, a avut loc
\n seara zilei de 2
iulie a.c., \n ancheta
lansat` de Scotland
Yard pentru dosarul
„Medici terori[ti \n
urma atentatelor
ratate de la Londra
[i atacul \mpotriva
aeroportului
din
Glasgow (Sco]ia)“.
Individul, \n vârst` de 27 de ani, a
fost prins la Brisbane
(Nord-E
Estul Australiei), el fiind cea de-a
a
opta persoan` arestat` \n aceast` anchet`.
|ntr-o
o conferin]`
de pres`, prim-m
ministrul australian
John Howard a confirmat cele stabilite de Serviciul
Australian de Lupt` contra Terorismului (SALT),
spunând c` este vorba de un rezident britanic de
na]ionalitate indian`, stabilit la Liverpool, \n Marea
Britanie.
Poli]ia britanic` era la curent cu aceast` captur`,
ea fiind cea care a solicitat arestarea suspectului,
f`r` \ns` a divulga imediat secretul pe continentul
european.

LINIE VERDE
|ncepând cu 20 iulie a.c., în Prefectura Municipiului Bucure[ti func]ioneaz` o linie telefonic` cu
acces gratuit (telverde) ce poate fi accesat` din
re]eaua Romtelecom. Astfel, \n perioada de canicul`, la dispozi]ia cet`]enilor se afl` num`rul
0800.800.313, al`turi de num`rul 313.24.76.
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minisDin cele declarate de Peter Beattie, prim-m
trul statului australian Queensland, individul a fost
re]inut pe aeroport cu pu]in timp \nainte de a p`r`si
]ara. El a men]ionat, de asemenea, c` guvernul australian nu va modifica starea actual` de alert` antiterorist`, pentru c` terorismul, chiar dac` pentru
moment, nu este o amenin]are pentru Queensland
[i nici pentru Australia.
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