Polițiștii mureșeni vor fi instruiți pe circuitul Transilvania Motor Ring
Consiliul Județean Mureș a încheiat un parteneriat cu Inspectoratul de Poliție
Județeană Mureș prin care autoritatea județeană pune la dispoziția partenerului
circuitul Transilvania Motor Ring pentru o pregătire specială a conducătorilor auto
din cadrul IPJ Mureș. Colaborarea dintre cele două instituții a fost aprobată în
ședința ordinară din luna februarie a Consiliului Județean.
Detalii privind exercițiile ce vor avea loc au fost prezentate în cadrul unei
conferințe de presă susținută de președintele Consiliului Județean Mureș, dl. Péter
Ferenc, comisarul șef al IPJ Mureș, dl. Cătană Daniel și directorul Circuitului
Transilvania Motor Ring, dl. Thomas Moldovan.
„Scopul acestui circuit nu este doar unul economic, de a avea anumite
evenimente și competiții pe acest complex. Este foarte important ca acest
obiectiv să fie în slujba întregii comunități. În așa fel punem circuitul la
dispoziția acelor instituții care au nevoie pentru pregătiri de un spațiu sigur. Anul
trecut am avut o colaborare asemănătoare cu ISU Mureș, și probabil în acest an
vom încheia un al doilea parteneriat pentru organizarea unor noi exerciții. Prin
aceste exerciții șansa de a face accidente sau de a avea evenimente de circulație
nedorite va fi tot mai mică. Sper în continuare că TMR va fi tot mai util, din
punct de vedere turistic va atrage mai mulți turiști, dar totodată va fi util pentru
pregătirea acelor specialiști care zi de zi în cadrul serviciului trebuie să conducă
autospeciale sau diferite mașini de intervenție” – a subliniat Péter Ferenc,
președintele Consiliului Județean Mureș.
Comisarul șef Cătană Daniel, adjunct al Inspectoratului de Poliție Județeană Mureș
a punctat faptul că decizia organizării acestor exerciții a fost luată în urma unei
analize la nivel de conducere.
„Am hotărât că este necesară o pregătire a tuturor polițiștilor în domeniul
conducerii auto dat fiind specificul meseriei pe care o avem. În acest sens am
apelat la Consiliul Județean. Este vorba de 752 de polițiști care urmează a fi
pregătiți în tot ceea ce înseamnă conducere ofensivă și defensivă. Cunoașteți cu
siguranță faptul că Poliția Română desfășoară în activitatea proprie activități de
urmărire de autovehicule suspecte, de circulație în regim prioritar cu semnale
acustice și luminoase. De asemenea, circulăm chiar și în condiții meteo
nefavorabile cu viteză superioară dacă suntem apelați, intervenim în cel mai
scurt timp pentru a fi în serviciul tuturor cetățenilor. Acest lucru presupune o
pregătire calificată”, a spus acesta.
Thomas Moldovan, directorul Transilvania Motor Ring a evidențiat că circuitul prin
dotările lui este un loc ideal pentru desfășurarea unor astfel de pregătiri pentru
conducători auto în condiții de siguranță maximă.

„S-a decis desfășurarea acestei activități la noi pentru că nu poți să faci o
asemenea acțiune într-o parcare a unui mall sau în centrul orașului pentru că ai
pune în pericol atât cetățenii, cât și pe cei care participă la acest exercițiu. Am
stabilit împreună aceste perioade de pregătiri astfel încât acestea să nu afecteze
partea de închiriere a circuitului, partea economică a funcționării acestui
complex sportiv, ținând cont de perioadele competiționale. Astfel nu vor fi
afectate veniturile aduse de către circuit”, a menționat directorul Transilvania
Motor Ring.
În acest an vor avea loc două sesiuni de pregătire pentru conducătorii auto din
cadrul IPJ Mureș. Prima sesiune de exerciții va începe săptămâna viitoare, iar a
doua va avea loc în luna noiembrie.
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