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28 februarie – Ziua Protecţiei Civile din România. Misiunea a rămas aceeaşi
– salvarea vieţii şi bunurilor semenilor noştri
Pentru marcarea a peste opt decenii de istorie a „Armei Vieţii”, Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă a organizat o serie de evenimente menite să
familiarizeze opinia publică cu rolul, atribuţiile şi priorităţile actuale ale acestui
segment de activitate, precum şi cu misiunile specifice la care au participat, de-a
lungul timpului, specialiştii în domeniu (căutare-salvare, evacuare, pirotehnic,
protecţie CBRN, adăpostire, înştiinţare-alarmare etc).
În acest context, miercuri, 01 martie a.c., la sala de conferinţe a Hotelului
Crowne Plaza, a avut loc simpozionul cu tema „Protecţia Civilă şi
managementul dezastrelor. Provocări actuale pentru România”.
Evenimentul s-a bucurat de participarea unor reprezentanţi de seamă ai
instituţiilor cu expertiză în domeniul prevenirii şi gestionării dezastrelor, cum ar fi
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
Academia Română, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă – URBAN INCERC, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Fizica Pământului - INFP.
De asemenea, în parcarea hotelului gazdă au fost prezentate cele mai noi
achiziţii de tehnică ale IGSU, destinate intervenţiei de urgenţă în cazul unui
seism major (containere cu echipamente de căutare-salvare, autospeciale de
stingere şi pentru intervenţie la înălţimi, spital mobil etc).

***
În data de 28 februarie a.c., subunităţile operative de intervenţie din Capitală
şi din ţară au organizat „Ziua Porţilor deschise”, unde au fost primiți toţi cei
care sunt interesaţi de specificul misiunilor noastre şi de tehnica utilizată în
misiunile destinate protecţiei populaţiei.
Cu ocazia Zilei Protecţiei Civile, în marile oraşe din ţară au fost organizate
diverse expoziţii, simpozioane, manifestări cultural-sportive, concursuri şi alte
activităţi cu tematică din domeniul situaţiilor de urgenţă. Totodată, în zonele cu
public numeros au fost organizate puncte de informare preventivă şi derulate
exerciţii demonstrative de stingere, descarcerare şi acordare a primului ajutor
medical de urgenţă.

Data de 28 februarie reprezintă un moment de mare însemnătate pentru Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă, ce marchează împlinirea a peste opt decenii de la înfiinţarea
primelor structuri cu atribuţii de protecţie civilă din ţara noastră, legiferate prin semnarea
Înaltului Decret Regal în 1930 de către regele Carol al II-lea şi publicarea Regulamentului
Apărării Pasive contra atacurilor aeriene în Monitorul Oficial al României, trei ani mai târziu.
Din decembrie 2004, misiunile Protecţiei Civile au fost preluate de către IGSU, având ca
obiectiv principal profesionalizarea şi creşterea capacităţilor operative ale celor două
componente de bază - pompieri şi protecţie civilă - pentru a fi în măsură să ofere o mai bună
securitate şi siguranţă cetăţenilor şi comunităţilor din care fac parte.
Mecanismul modern de gestionare a situaţiilor de urgenţă, adaptat standardelor UE şi NATO,
a presupus variate responsabilităţi pentru protecţia civilă, obiectiv ce a reclamat implicare,
profesionalism şi responsabilităţi instituţionale sporite.
De la înfiinţare până în prezent, indiferent de apartenenţa la diferite ministere sau denumirile
pe care le-a avut, Protecţia Civilă a rămas o componentă de bază a sistemului securităţii
naţionale, destinată prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării
populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă,
conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora, precum şi în scopul asigurării
condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.
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