BULETIN INFORMATIV
79 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA PROTECŢIEI CIVILE ÎN ROMÂNIA

Data de 28 februarie
reprezintă o sărbătoare
naţională: Ziua Protecţiei
Civile din România.
Iar anul acesta se
implinesc 79 de ani de la
atestarea documentară a
primelor
structuri
cu
atribuţii de protecţie civilă
din Romania, prin Înaltul
Decret Regal nr. 468 din
1933 al regelui Carol al IIlea. În acelaşi timp se
aniversează 79 de ani de
când Protecţia civilă din
România
se
dedică
nemijlocit cetăţenilor,
economiei şi teritoriului
ţării, în condiţiile cele mai
dificile, în caz de război
sau de dezastre.
Carol al II-lea de România şi stema României Mari

În anul 2012, Ziua Protecţiei Civile din România găseşte ţara noastră grav
afectată de zăpezi, cu victime omeneşti, localităţi izolate, drumuri blocate, locuinţe şi
autoturisme avariate. Ne găseşte însă şi solidari cu semenii noştri din zonele greu
încercate de viscol şi ninsoare, către care se trimit în mod constant transporturi cu hrană
şi ajutoare. Acum este timpul, mai mult ca oricând, să reflectăm asupra riscurilor ce ne
pot pune în primejdie siguranţa şi chiar viaţa şi să conştinetizăm necesitatea
comportamentului preventiv.
Pentru marcarea acestui eveniment aniversar, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „BANAT” al Judeţului Timiş va organiza şi desfăşura la nivel judeţean, pe tot
parcursul lunii februarie o serie de activităţi de informare preventivă a populaţiei, după
cum urmează:
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• În data de 22 februarie 2012, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului
Timişoara se va organiza o dezbatere în colaborare cu Asociaţia Generală a
Inginerilor din România-filiala Timiş, cu tema „Reacţii la ultimele mişcări
seismice în Banat”.
• În data de 23 februarie 2012, ora 10.00, la S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A.
LUGOJ se va realiza un exerciţiu pentru îndeplinirea misiunilor specifice în
situaţia producerii unei explozii urmate de incendiu, la rezervoarele de depozitare
gaz.
• În data de 23 februarie 2012 ora 14.00, la Colegiul National „C.D.Loga” din
Timişoara va avea loc festivitatea de premiere a concursului cu tematică de
protecţie civilă „BUM! – Pericolul şi intervenţia la dezastre”, concurs organizat
de I.S.U. Timiş în cooperare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.
• În data de 28 februarie 2012 orele 09.00 – 13.00, la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş şi al subunităţilor aparţinătoare
se va organiza Ziua Porţilor Deschise, publicul având acces la prezentarea
forţelor şi mijloacelor de intervenţie, dar şi la vizionarea unor materiale audiovideo de informare preventivă.
Situaţiile de urgenţă NU trebuie să devină dezastre!
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