MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ORDIN DE ZI
Nr. 40 din 28.02.2014
la aniversarea
Zilei Protecţiei Civile din România

Aniversăm la 28 februarie Ziua Protecţiei Civile din România, dată la care Regele Carol al II-lea
semna Înaltul Decret Regal din 28 februarie 1930, publicat la 23 martie 1933 în Monitorul Oficial al
României ca Regulamentul Apărării Pasive contra atacurilor aeriene.
Sărbătoarea este un prilej de retrospectivă a activităţilor desfăşurate de-a lungul timpului, în
misiunile de salvare a cetăţenilor ameninţaţi de conflagraţii militare, calamităţi naturale şi alte catastrofe.
Dacă la înfiinţare structura s-a subordonat Ministerului de Interne, pe timpul celui de-al II-lea
război mondial aceasta a funcţionat în Comandamentul Apărării Pasive din Ministerul Aerului şi Marinei,
iar în perioada postbelică a fost transferată la Ministerul Forţelor Armate. În 1952 se înfiinţa Apărarea
Locală Antiaeriană şi Comandamentul Apărării Locale Antiaeriene, cu primele state-majore regionale şi
servicii specializate la nivelul localităţilor şi unităţilor economice.
Mereu gata de intervenţie, alături de celelalte structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, specialiştii protecţiei civile au participat cu profesionalism şi devotament la
misiunile de salvare a oamenilor şi diminuare a pagubelor materiale.
România a realizat în 2004 un proces de reformă instituţională, reunind protecţia civilă şi
pompierii militari într-o structură unitară – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din
Ministerul Afacerilor Interne. Mecanismul contemporan de gestionare a situaţiilor de urgenţă, adaptat
standardelor UE şi NATO, a adus tot mai variate responsabilităţi protecţiei civile.
Aceasta a solicitat implicare şi viteză de reacţie, sub semnul solidarităţii umane şi o reală
responsabilitate civică. Inundaţiile din ultimii ani, fenomenele meteo deosebite ale iernilor aspre sau alte
accidente şi calamităţi au dat măsura implicării şi experienţei cadrelor protecţiei civile.
Continuând tradiţia înaintaşilor, specialiştii în domeniu se preocupă de creşterea nivelului
profesional şi a capacităţilor operaţionale, pentru a răspunde cu succes misiunilor conferite prin lege.
La această aniversare, vă rog să primiţi sincere urări de împliniri şi satisfacţii în activitatea
profesională, sănătate şi bucurii în viaţa personală!
La Mulţi Ani!
(Î) INSPECTOR GENERAL,

Colonel dr. Nicolae CORNEA
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