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Aniversăm la finalul lunii februarie 81 de ani de când societatea românească a înţeles pe deplin nevoia
înfiinţării unui corp militar de elită, capabil să intervină pentru salvarea vieţilor omeneşti şi a bunurilor
ameninţate de dezastre.
De-a lungul acestor opt decenii de existenţă, prin numeroasele intervenţii întreprinse în sprijinul populaţiei,
corpul profesional al Protecţiei Civile şi-a demonstrat rolul esenţial pe care îl are în gestionarea
situaţiilor critice.
Parte integrantă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Protecţia Civilă este astăzi o
componentă importantă a sistemului naţional de răspuns în situaţii de urgenţă. Suntem la zece ani de la
momentul în care România a realizat un amplu proces de reformă instituţională, reunind sub comandă unică
specialiştii protecţiei civile şi pompierii militari. Privind înapoi, la momentele dificile prin care am
trecut în acest ultim deceniu, putem spune că decizia luată atunci a fost una de succes.
Aţi reuşit să răspundeţi cu promptitudine provocărilor prin care structura dumneavoastră a trecut în ultimii
ani, continuând procesul de modernizare şi flexibilizare instituţională. Vă bucuraţi acum și de încrederea,
respectul partenerilor internaţionali şi puteţi fi mândri de faptul că progresele dumneavoastră au fost
recunoscute de aceştia în numeroase ocazii.
Astăzi, îi regăsim pe membrii Protecţiei Civile intervenind alături de pompierii militari în cele mai dificile
situaţii. Fie că vorbim despre inundaţiile sau ninsorile din ultimii ani, despre alunecările de teren sau
incendiile de proporţii, fie că ne referim la asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul
conflictelor armate, subofiţerii şi ofiţerii Protecţiei Civile au fost mereu la datorie, acolo unde viaţa
oamenilor şi bunurile acestora erau puse în pericol.

În calitate de secretar de stat şi coordonator al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, mă simt
onorat să mă adresez celor care continuă şi astăzi, cu profesionalism şi dedicare, tradiţia unei arme
atât de prestigioase.
Departamentul pentru Situații de Urgență va funcționa ca un sistem unitar în domeniul prevenirii și al
gestionării situațiilor de urgență, integrând în mod eficient atribuții ale Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Aviație, serviciilor de Ambulanță și Unităților/
Compartimentelor de Primiri Urgență, dar și ale serviciilor publice de Salvomont. În acest nou cadru
legislativ trebuie să ne unim forțele, să găsim cele mai bune soluții și proceduri de intervenție
integrată pentru a garanta cetățenilor servicii de calitate.
Cunosc foarte bine sistemul naţional de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi oamenii ce acţionează
în cadrul acestuia. De aceea sunt convins că împreună, beneficiind de sprijinul şi expertiza pe care le-aţi
dobândit în anii de pregătire şi muncă, vom putea perfecţiona acest sistem instituţional ce face deseori
diferenţa între viaţă şi moarte. Putem împreună să eliminăm orice ezitare ce ar putea afecta caracterul
coordonat, rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor noastre, pentru a avea astfel garanţia datoriei pe
deplin împlinite.
În acest Departament al Situațiilor de Urgență, rolul Protecției Civile este deosebit de important
pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor ce ne revin.
De asemenea, cred că activitatea fiecăruia dintre dumneavoastră trebuie să îmbine în mod armonios două
dimensiuni - să preveniţi nenorocirile ce pot fi împiedicate şi să limitaţi consecinţele dezastrelor ce nu
pot fi prevenite.
Cel mai important lucru însă rămâne încrederea şi aprecierea de care vă bucuraţi din partea celor pe
care îi slujiţi. Acestea nu v-au fost însă oferite în mod gratuit. Ele sunt rodul profesionalismului cu care aţi
intervenit pentru salvarea celor aflaţi în situaţii critice, a dedicării şi altruismului personalului Protecţiei
Civile ce a mers de multe ori până la sacrificiu. O încredere ce reprezintă de fapt recunoaşterea publică a
capacităţii dumneavoastră de a vă îndeplini vocaţia de salvatori, aceea de a pune viaţa şi sănătatea celuilalt
înaintea propriei siguranţe.
În final, permiteţi-mi ca, de ziua armei dumneavoastră, să vă felicit pentru devotamentul şi
profesionalismul de care daţi dovadă zi de zi, să vă urez sănătate, putere de muncă şi fericire alături de cei
dragi!
La mulţi ani!
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