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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Fundația pentru SMURD, cu sprijinul LIDL România, dă în folosință 2 motociclete de 

intervenție urbană în județul Galați 

 

Galați, 16 septembrie. Fundația pentru SMURD, cu sprijinul LIDL România, continuă extinderea 

programului național de dotare a celor mai aglomerate orașe din țară cu motociclete de intervenție 

urbană, capabile să scurteze timpul de răspuns la cazurile grave, atunci când fiecare secundă contează. 

 

Astfel, două noi motociclete, echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de 

rapide a primului ajutor (defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator 

de secreții și geantă medicală de urgență conținând alte echipamente specifice) au intrat în dotarea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați.  De 

asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu 

sisteme speciale de comunicații.  

 

Pentru a putea folosi cele două motociclete, zece paramedici SMURD au beneficiat de cursuri specifice 

de perfecționare pentru conducerea în condiții periculoase și au primit zece seturi complete de 

echipamente de protecție moto, tip vară/iarnă.   

 

Sprijinul financiar oferit de Lidl România pentru extinderea acestui proiect în Galați este de 60.000 de 

euro, Fundația pentru SMURD oferind o cofinanțare de 10.000 de euro.  

 

Acest program a fost demarat inițial în București de către Fundația pentru SMURD prin achiziționarea 

primelor două motociclete cu ajutorul fondurilor strânse în urma unei campanii de redirecționare a 2%  

din impozitul pe venit către această cauză. Ulterior, cu sprijinul Lidl România și al clienților 

retailerului, au fost achiziționate încă cinci motociclete pentru București, printr-o investiție de 150.000 

de euro, în 2015. Până în prezent au mai fost achiziționate cu sprijinul Lidl încă zece motociclete 

pentru orașele Cluj, Timișoara, Iași și Constanța și Brașov, în valoare totala de 300.000 euro.  

 

„Fiecare minut pe care reușim să îl câștigăm într-un caz de stop cardiorespirator înseamnă o șansă în 

plus la viață pentru pacient. Astfel, continuând parteneriatul cu Lidl Romania, reușim să extindem 

proiectul de intervenție urbană cu motociclete și in Galași și suntem ferm convinși că, la fel ca și în 

celelalte județe în care avem motociclete în intervenție, cele 2-3 minute pe care le scurtăm din timpul 

de ajungere la caz se vor transforma în mai mulți pacienți salvați și recuperați cu succes. Mulțumesc 

tare mult colegilor paramedici din cadrul ISU Galati care au dorit să se alăture proiectului și să adauge 

o nouă armă în lupa pentru viață în comunitatea locala.” a declarat dr. Raed Arafat, șeful 

Departamentului pentru Situații de Urgență.  

 

 

„Ne bucurăm să adăugăm încă un oraș pe harta parteneriatului nostru cu Fundația pentru SMURD, un 

parteneriat ce durează deja de 5 ani și prin intermediul căruia contribuim la salvarea de vieți omenești. 
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Suntem siguri că cele 2 motociclete vor aduce o schimbare în bine și în Galați, și, deși sperăm ca 

locuitorii orașului să nu aibă nevoie de ele, suntem conștienți că pot face diferența în acțiunile de 

intervenție la orele de vârf, când traficul este îngreunat în oraș.”, a declarat Cristina Hanganu, Director 

Comunicare și CSR Lidl România.  

 

“Municipiul Galați face parte din orașele cu aglomerare urbană, această nouă dotare fiind foarte 

necesară în lupta cu secundele. Nici un efort nu este prea mare, atunci când rezultatul este salvarea unei 

vieți” a declarat colonelul Toma Ion, Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de  Urgență Galați 

 

 

 În București, timpul mediu de intervenție cu o motocicleta SMURD este de 3-5 minute, ceea ce face o 

diferență semnificativă în cazul unor urgențe majore, așa cum ar fi, de exemplu, stopul 

cardiorespirator, unde timpul mediu de răspuns al unei ambulanțe este de 8 minute și 42 de secunde.  

 

 

Despre Lidl România 

 

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de 

pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga lume și în prezent 

operează aproximativ 10.800 de magazine și peste 160 de centre logistice în 29 de țări la nivel 

mondial. 

 

În prezent, Lidl are aproximativ 287.000 de angajați, dintre care peste 7.500 în România, unde retailer-

ul german are deschise peste 260 de magazine și 5 centre logistice. Dinamismul din activitățile de zi cu 

zi, rezultatele durabile și corectitudinea în cooperarea profesională construiesc mediul de lucru pentru 

Lidl ca angajator, peste tot pe Glob. 

 

Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda 

companiei de a-și îndeplini promisiunea cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un viitor 

mai bun pentru societate și mediu. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile 

din care face parte, concentrându-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, 

societatea, angajații și partenerii de afaceri. 

 

Despre Fundația pentru SMURD 

 

Fundația pentru SMURD este o organizație non-guvernamentală, înființată în 2006, ca persoană 

juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau persoană. Promovând 

transparența și profesionalismul, Fundația pentru SMURD susține, prin toate proiectele dezvoltate, 

activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Fundația funcționeaza 

independent, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și 

prim ajutor puternic. Activitatea Fundației se desfășoară prin intermediul unor parteneriate durabile 

între instituții abilitate precum Ministerul Administrației și Internelor (Inspectoratul General pentru 
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Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație), Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale 

sau alte companii și organisme responsabile sau dornice să se implice în acest sens. 

 

Pentru informații suplimentare: 

Maria Mihai – 0374819152 - maria_ruxandra.mihai@lidl.ro  

Radu Rotaru – 0729975951 – radu.rotaru@fundatiapentrusmurd.ro 

http://www.fundatiapentrusmurd.ro/

