INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MESAJUL INSPECTORULUI GENERAL
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Protecției Civile din România
Încă de acum 86 de ani, nevoia de protecție a vieții oamenilor și a
bunurilor acestora în fața manifestărilor provocate de forțele naturii și de
conflictele armate a impus înființarea unei structuri care să le poată ține piept.
Astfel, la 28 februarie 1933, Regele României Carol al II-lea avea să aprobe,
prin Înalt Decret Regal, Regulamentul Apărării Pasive, document care a
reprezentat baza înfiinţării primelor structuri cu atribuţii de apărare civilă în
România.
Momentul acesta este un prilej de retrospectivă a activităţilor desfăşurate
de specialiştii protecţiei civile care s-au aflat mereu la datorie în sprijinul
semenilor.
Rolul protecţiei civile în România a crescut de la an la an, dobândind astăzi
noi valenţe. La fel ca şi celelalte structuri similare din Uniunea Europeană şi
NATO, protecţia civilă din România continuă procesul de modernizare
instituţională, pentru a asigura servicii profesioniste şi a fi, la nevoie, un furnizor
de asistenţă umanitară internaţională.
Sunteţi pregătiţi să faceţi faţă eficient intervenţiilor rapide, în pas cu
aşteptările semenilor şi cu cerinţele societăţii. Aveţi o meserie de vocaţie care
implică dăruire, curaj şi solidaritate cu oamenii aflaţi în situaţii limită.
Dumneavoastră, ca profesionişti, cunoașteţi foarte bine că este important
să intervii, dar esenţial este să previi! Din acest considerent, accentul pus pe
prevenire trebuie să rămână o constantă a activității desfășurate.
Apreciez calitățile care v-au călăuzit către o meserie deloc ușoară și
respect capacitatea de a vă asuma zilnic riscuri pe care mulți nu le cunosc. Valori
precum curajul și dăruirea trebuie să rămână, în continuare, obiectivul
dumneavoastră pentru a reuși să duceți la îndeplinire misiunile încredințate.
La acest moment aniversar vă felicit pentru devotamentul şi
profesionalismul dovedite în timpul misiunilor şi vă asigur de întreaga mea
preţuire.
LA MULȚI ANI!
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