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Exercitiu de salvare de vieti omenesti pe mare
Un exercitiu complex de interventie în
situatii de cautare si salvare de vietii
omenesti pe mare si de raspuns la poluare
marina cu hidrocarburi, denumit Exercitiul
SAR – POL 2012, are loc între 23-25 mai în
Constanta, transmite Infostar.
Exercitiul combina un scenariu complex de
exercitiu national si international de raspuns
la poluare pe mare si un exercitiu national de
cautare si salvare a vietii omenesti pe mare
(SAR).
Exercitiul SAR este organizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin
Autoritatea Navala Romana, cu participarea Ministerului de Interne si Ministerului Apararii
Nationale, în colaborare cu Ministerul Sanatatii, în conformitate cu prevederile „Planului de
Cooperare Interministerial/2008, privind interventia unitara în situatii de urgenta, pentru
cautarea si salvarea vietii omenesti, în zona de litoral si pe mare”.
Exercitiul îsi propune evaluarea capacitatii de raspuns a structurilor implicate în conducerea,
organizarea, coordonarea si desfasurarea activitatilor de cautare si salvare a vietii omenesti pe
mare si asigurarea functiilor de sprijin, în cazul amerizarii fortate pe suprafata marii, a unui
elicopter avand 10 persoane la bord.
In cadrul scenariului exercitiului, ca urmare a producerii incidentului si a faptului ca fortele
proprii de interventie ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nu sunt suficiente, se
declanseaza „Planul de cooperare interministerial/2008, privind interventia unitara în situatii
de urgenta, pentru cautarea si salvarea vietii omenesti, în zona de litoral si pe mare” si se
solicita participarea fortelor si mijloacelor de interventie din cadrul Ministerului de Interne si
Ministerului Apararii Nationale.
Avand în vedere ca interventia de salvare pe mare are loc ca urmare a producerii unei
amerizari fortate a unui elicopter apartinand Regional Air Service Tuzla, cu 10 persoane la
bord (8 pasageri si 2 membrii de echipaj), la actiunile de salvare participa si un elicopter al
Regional Air Service Tuzla.
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