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Dragi colegi,
Am traversat împreună un an în care am reuşit să ducem la bun sfârşit
intervenţii complexe, de mare anvergură. A fost o perioadă presărată cu bune şi cu
rele, cu dorinţe, speranţe, provocări şi angajamente diverse care au presupus multă
muncă şi efort susţinut. Uniţi, am luptat umăr la umăr şi fiecare misiune îndeplinită
ne-a ambiţionat să performăm în plan profesional şi să construim în cel personal.
În decursul timpului, am împărtăşit bucurii în urma succeselor activităţilor
noastre, dar şi amarul lăsat în urmă de bravii noştri colegi care au pierdut lupta cu
viaţa, în slujba Patriei, a semenilor.
Ca de fiecare dată, cetăţenii ne-au acordat încrederea, curajul şi motivaţia de
a înfrunta toate obstacolele aferente meseriei noastre şi am reafirmat, implicit,
faptul că elementele de bază ale acţiunilor noastre rămân siguranţa şi salvarea celor
de lângă noi.
În acelaşi timp, efortul depus în cadrul misiunilor operative a fost conexat
colegilor din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă care au reuşit
performanţe minunate în asigurarea unor mijloace moderne şi eficiente de
intervenţie, care sunt aflate deja în acţiunile noastre.
În anul ce urmează, ne vor aştepta noi provocări, dar pe care le vom
întâmpina şi depăşi, deopotrivă, cu seriozitate, echilibru şi perseverenţă.

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul de final al unui an, iar cu acest
prilej doresc să vă ofer în dar gânduri bune, mulţumiri, admiraţie, pentru toată
dăruirea şi implicarea de care aţi dat dovadă pe tot parcursul activităţii voastre.
Anul 2018 să vă găsească veseli, fericiţi şi mulţumiţi de toate misiunile
îndeplinite. Sunt încrezător că toate acţiunile desfăşurate de Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi cele întreprinse de unităţile teritoriale vor
continua să se îmbunătăţească de la an la an, iar aprecierile colegilor şi ale
cetăţenilor nu vor întârzia să apară.
Rămâneţi aceeaşi oameni frumoşi, valoroşi şi dedicaţi nobilei meserii, aceea
de POMPIER SALVATOR, iar Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă
aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi!

LA MULŢI ANI!
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