INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Nesecret
Reşiţa, 12.10.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale
În anul 1989, prin Rezoluţia nr. 44/236, Adunarea Generală a O.N.U. a desemnat a doua zi de
miercuri din luna octombrie, ca fiind „Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor”, iar prin
rezoluţia nr. 64/200 din 21 decembrie 2009, aceeaşi adunare a decis să desemneze 13 Octombrie drept
„Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor” şi să menţină respectarea acesteia ca un
vector de promovare a culturii globale, cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv
prevenirea şi pregătirea împotriva dezastrelor.
Pentru a marca Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, la nivelul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin se desfășoară o serie de
activităţi:
-

organizarea de Puncte mobile de informare preventivă în zona Govândari – Parcul
Tricolorului, în data de 13.10.2018, în intervalul orar 11.00-13.00;

-

organizarea de activităţi “Ziua porţilor deschise” în data de 13.10.2017, în intervalul orar
11.00-13.00, la sediul inspectoratului şi la sediul subunităţilor din subordine pentru
prezentarea tipurilor de misiuni la care participă pompierii, a tehnicii de intervenţie și a
echipamentelor din dotare;

-

desfășurarea în comun cu mai multe servicii voluntare pentru situații de urgență din județ, a
unor activități de informare și pregătire a populației;

-

pregătire în domeniul situațiilor de urgență a beneficiarilor centrelor de zi și cluburi pentru
persoane vârstnice din municipiul Reșița, ce include prezentarea riscurilor naturale și modul de
comportare corect pentru limitarea efectelor dezastrelor;

-

instruiri și exerciții de evacuare în caz de cutremur, la unitățile de învățământ de pe teritoriul
județului.

Specialiştii dau diferite definiţii dezastrelor, dar toate reflectă gravitatea consecinţelor manifestării
acestor fenomene: “o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale
sau modificări nefaste ale mediului, care nu poate fi refăcută prin resursele acesteia” sau “fenomene
naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de
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persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă” (cutremure, alunecări şi prăbuşiri de
teren, inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, epidemii, epizootii).
Reducerea riscurilor dezastrelor constituie o responsabilitate comună - atât a autorităţilor, a
instituţiilor, cât şi a cetăţenilor - şi doar printr-o implicare reală şi conjugată se poate împiedica
transformarea riscurilor în dezastre. Apărarea împotriva acestor riscuri presupune, în primul rând,
cunoaşterea acestora. Informarea corectă conduce la un mod de comportare adecvat, eficient şi rapid care
poate reduce semnificativ pierderea de vieţii omeneşti şi poate limita considerabil pierderile materiale.
Prin cunoaştere devenim mai puţin vulnerabili în faţa dezastrelor.
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