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BILANȚ SĂPTĂMÂNA PROTECȚIEI CIVILE 

 

”Săptămâna Protecției Civile”, care a marcat 90 de ani de la înființarea 

Protecției Civile din România, a debutat sâmbătă 25 februarie, personalul ISU 

Maramureș desfășurând o serie de activități în acest sens. Acțiunile desfășurate au 

fost destinate tuturor locuitorilor județului Mramureș și au avut ca scop dezvoltarea 

unui comportament preventiv în diverse situații de urgență. 

Printre activitățile desfășurate atât de către personalul Inspecției de Prevenire, cât 

și de către personalul oprativ s-au numărat: 

1. Expoziții de tehnică de intervenție, care au avut loc la sediile subunităților 

ISU Maramureș sau la unitățile de învățământ din județ. Cu această ocazie  

s-au distribuit materiale de informare preventivă pentru diferite tipuri de risc. 

Sute de copii din județul Maramureș au profitat de ” Ziua Porților Deschise” 

în cadrul căreia au aflat, de la salvatorii maramureșeni, multe lucruri legate de 

activitatea pompierilor; 

2. Ziua educației preventive în lăcașurile de cult, prilej cu care specialiștii 

instituției noastre au desfășurat acțiuni de informare preventivă cu privire la 

regulile ce trebuie respectate în lăcașurile de cult; 

3. Exerciții de evacuare în caz de cutremur la unitățile de învățământ din județ, 

ocazie cu care  a fost prezentat modul corect de acțiune înainte, pe timpul și 

după producerea unui seism, dar și tehnici de acordarea a primului ajutor. La 

aceste exerciții au participat elevi, cadre didactice și personal auxiliar, 

coordonați de personalul ISU Maramureș. Totodată, timp de trei zile, la 
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Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-a desfășurat ”Maratonul 

Resuscitării Junior”, acțiune în cadrul căreia peste 1000 de elevi, cadre 

didactice și nedidactice au învățat manevrele de prim ajutor. 

4. Au fost constituite 23 de puncte de informare preventivă cu tematică de 

protecție civilă, în zonele cu un aflux ridicat de persoane, scopul acestora 

fiind creșterea gradului de conștientizare în rândul populației și familiarizarea 

acestora cu măsurile și regulile de comportare ce trebuie adoptate în cazul 

producerii unor situații de urgență. În toată această perioadă au fost 

mediatizate campaniile naționale de prevenire desfășurate de Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență și partenerii. 

De asemenea, membrii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență 

de la localitățile din județ au fost angrenați în distribuirea materialelor-suport, 

cu precădere în zonele unde sunt familii/comunități vulnerabile, dar și în 

desfășurarea unor exerciții demonstrative de stingere a incendiilor. Totodată, 

voluntarii S.M.U.R.D. Maramureș, dar și voluntarii Serviciului Maltez- 

sucursala Baia Mare- și ai Crucii Roșii au fost în permanență alături de 

personalul ISU Maramureș în desfășurarea tuturor activităților.  

5. Miercuri, 1 martie, Exercițiul national de alarmare publică „Miercurea 

Alarmelor” a fost reluat și a avut drept scop antrenarea autorităţilor 

administraţiei publice locale și  verificarea funcţionării sistemului de 

alarmare.  

Le mulțumim tuturor locuitorilor județului că în această săptămână au 

fost receptivi și s-au implicat alături de noi în toate activitățile desfășurate.  

Doar ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI PREGĂTIȚI! 
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