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NU tremur la cutremur!
Joi, 26.02.2015, începând cu ora 11.00, pompierii militari au desfăşurat un exerciţiu
demonstrativ cu forţe şi mijloace, privind intervenţia în caz de cutremur la o clădire cu mari
aglomerări de persoane, de pe Calea Aradului, Timişoara.

8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autoscări de lucru la înălţime, mai multe ambulanţe
SMURD şi SAJ, un miniexcavator şi peste 60 de pompieri militari, împreună cu voluntarii de la
SALVO şi cei de la RESCUE TM şi-au dat concursul pentru a le demonstra cetăţenilor că sunt
pregătiţi de intervenţie, în cazul unui cutremur.
Exerciţiul a avut ca scop, pe de o parte, verificarea modului de intervenţie al personalului propriu, pe
de altă parte, modul de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în gestionarea unei situaţii de
urgenţă provocate de un seism.
Cu ocazia acestui exerciţiu a fost promovată şi campania I.G.S.U. ,,NU tremur la cutremur!”,
campanie ce urmăreşte informare şi pregătirea cetăţenilor pentru o astfel de situaţie de urgenţă,
oriunde s-ar afla în momentul mişcării seismice.
Exerciţiul face parte din programul de activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Protecţiei Civile din
România. Tot în cadrul acestui program, vineri, 27.02.2015, în intervalul orar 12.00 – 14.00, la sediul
Stației de Pompieri Deta va avea loc o amplă manifestare cu forţe şi mijloace în cinstea acestei
aniversări istorice.
Data de 28 februarie reprezintă o sărbătoare naţională: Ziua Protecţiei Civile din România. Iar anul
acesta se implinesc 82 de ani de la atestarea documentară a primelor structuri cu atribuţii de protecţie
civilă din țara noastră. În acelaşi timp se aniversează 82 de ani de când Protecţia civilă din România se
dedică nemijlocit cetăţenilor, economiei şi teritoriului ţării, în condiţiile cele mai dificile, în caz de
război sau de dezastre.
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