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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă 
 
 

BILANŢUL MISIUNILOR POMPIERILOR MILITARI  
LA FINALA „EUROPA LEAGUE” 

 
 

 Finala „UEFA Europa League”, 

a reprezentat o misiune importantă 

şi pentru pompierii militari care au 

dat dovadă încă o dată de seriozitate 

şi profesionalism, primind mulţumiri 

din partea Federaţiei Române de 

Fotbal şi ale Comitetului Local de 

Organizare şi recunoaşterea acestor calităţi ce au contribuit la succesul 

celui mai important eveniment sportiv desfăşurat vreodată în ţara noastră. 

 Angajaţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au fost 

prezenţi nu numai pe Arena Naţională în data de 9 mai, dar au asigurat, 

prin misiuni specifice, vigilenţi şi 

devotaţi, siguranţa vizitatorilor 

străini şi români, la toate 

evenimentele care au precedat 

competiţia şi după aceea, până la 

decolarea ultimului avion ce a 

transportat suporterii spre Spania. 
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 Desfăşurarea de forţe fără 

precedent din Capitală, ce a 

implicat participarea cu personal şi 

tehnică din judeţele Argeş, Bihor, 

Cluj, Călăraşi, Dolj, Giurgiu, Ilfov, 

Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Prahova, 

Teleorman, dar şi de la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Unitatea Specială de 

Intervenţie în Situaţii de Urgenţă Ciolpani, pe lângă cele ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti, nu a 

afectat viaţa de zi cu zi a localnicilor, iar oaspeţii s-au simţit protejaţi. 

 Atmosfera de sărbătoare din aceste zile nu a fost umbrită de situaţii 

grave în care misiunea pompierilor militari să fie una dificilă. 

 Totuşi, s-au produs 26 de incidente ce au necesitat intervenţia 

echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor, astfel: şase cazuri în 

Piaţa George Enescu, două în Piaţa Constituţiei, unul pe strada Pierre de 

Coubertain, două pe bulevardul Basarabia, 14 în incinta stadion Naţional 

Arena şi unul la aeroportul din Otopeni. 

 Nu a fost înregistrat niciun incendiu, măsurile luate pentru 

prevenirea situaţiilor de urgenţă la unităţile de cazare ale suporterilor, în 

zonele turistice şi de agrement, precum şi la stadion, fiind eficiente. 

 Dispozitivele create pentru asigurarea climatului de siguranţă au 

inclus puncte de comandă mobile, echipaje de prim ajutor, unităţi de 

terapie intensivă mobilă, spitale mobile, un elicopter, motociclete, 

autospeciale cu apă şi spumă şi de decontaminare tehnică sau persoane, 

totalizând peste 130 de mijloace de intervenţie încadrate cu aproximativ 

700 de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Pompierii militari, plini de solicitudine, frumoşi şi responsabili, au 

dovedit că, alături de cetăţeni şi de celelalte instituţii centrale şi locale 
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implicate în acest eveniment, sunt o parte importantă a unui mecanism 

complex al cărui scop principal este acela de a proteja viaţa oamenilor. 
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