
 

 

SĂPTĂMÂNA PROTECȚIEI CIVILE 

 

În data de 28 februarie se sărbătorește Ziua Protecţiei Civile din România. 

Anul acesta se împlinesc 90 de ani de la constituirea primelor structuri cu acest rol 

în ţara noastră. Instituţia Protecţiei Civile a apărut ca o necesitate pentru protejarea 

populaţiei, ca o măsură de asigurare a climatului de securitate individuală şi 

colectivă, consecinţă a numărului ridicat de victime din rândul civililor, raportat la 

cel al militarilor participanţi la războaiele din secolul trecut.  

 În Romania, actul de naștere al protecţiei civile este considerat a fi Înaltul 

Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933, prin care se aproba Regulamentul 

apărării pasive contra atacurilor din aer.  

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate, 

printre care și I.S.U. Maramureș, organizează, în perioada 25 februarie - 4 martie,  

“Săptămâna Protecției Civile”, o suită de acțiuni, practice și teoretice, de informare 

preventivă, menită să readucă în conștiința cetățenilor importanța acestui tip de 

activități.  

Rolul acțiunilor de informare preventivă este de a crea o cultură a prevenirii 

în rândul cetățenilor, prin cunoașterea tipurilor de riscuri specifice și a măsurilor de 

prevenire a acestora, precum și a comportamentului, ce trebuie adoptat, în vederea 

preîntâmpinării apariției sau a diminuării efectelor situațiilor de urgență asupra 

comunităților, astfel încât acestea să participe activ la prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă cu care se pot confrunta. 

Pe durata “Săptămânii Protecției Civile”, personalul I.S.U. Maramureș, dar și 

voluntari SMURD, personalul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din 

județ și reprezentanți ai ONG-urilor vor fi angrenați într-o suită de acțiuni în acest 

sens.   
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Calendarul activităților cuprinde, printre altele: 

- acțiuni teoretice și practice de instruire privind tehnicile de acordare a primului 

ajutor și modul de comportare specific tipurilor de risc generatoare de  situații de 

urgență, desfășurate în unități de învățământ de toate nivelurile; 

- acțiuni de instruire a populației în acordarea măsurilor de prim ajutor, organizate în 

spații comerciale; 

- activități de informare preventivă cu sprijinul personalului clerical la obiectivele de 

cult; 

- organizarea „Zilelor porților deschise” și a unor expoziții de tehnică la toate sediile 

subunităților de intervenție, în fiecare zi din perioada mai sus amintită; 

- desfășurarea de către serviciile voluntare pentru situații de urgență a unor acțiuni 

de informare preventivă a populației, mai ales în mediul rural; 

- desfășurarea exercițiului de alarmare publică – „Miercurea Sirenelor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


