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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Dezastrele naturale reprezintă fenomene climatice sau meteorologice în faţa cărora civilizaţia stă
ca un spectator neputincios. Cu toate acestea, oamenii pot acţiona preventiv pentru a reduce riscurile
apariţiei dezastrelor anturale. Pentru a conştientiza acest lucru, la nivel internaţional, în luna octombrie,
se sărbătoreşte Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, care anul acesta a fost
stabilită pentru data de 12.10.2012.
Evenimentul este promovat şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş,
instituţie care se confruntă zi de zi cu diferite riscuri naturale care pot determina dezastre în judeţul nostru:
fenomene meteo periculoase, incendii de pădure, alunecări de teren şi cutremure.
Pentru prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale în judeţul Timiş, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş desfăşoară permanent următoarele activităţi:
-

Pregătirea elevilor, cadrelor didactice şi a directorilor în baza Protocolului privind pregătirea în
domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învătământul naţional
preuniversitar şi superior nr. 250 din 12.07.2007/13527 din 07.09.2007;
Organizarea de concursuri pentru copii, cu tematică de protecţie civilă, „BUM – pericolul şi
intervenţia la dezastre”, „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor”;
Distribuirea de materiale de informare preventivă şi efectuarea de controale de prevenire la
unităţile administrativ-teritoriale;
Întocmirea planului de alarmare şi evacuare în cazul unei situaţii de urgenţă, pentru unităţile
administrativ - teritoriale;
Pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
Actualizarea sitului www.isutimis.ro cu materiale de informare preventivă;
Desfăşurarea de programe şi campanii pentru eliminarea riscurilor şi pregătirea pentru situaţii
de urgenţă;
Exploatarea Centrului regional transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de inundaţii în
comuna Giroc.

Pentru promovarea eveniementului, uşile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al
judeţului Timiş vor fi deschise tuturor categoriilor de public, vineri, 12.10.2012, în intervalul 09.00 –
12.00. Accesul în unitate se realizează pe baza actului de identitate.

RISCURILE NU TREBUIE SĂ DEVINĂ DEZASTRE!

