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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Petrecerea în siguranţă a minivacanţei prilejuite de Unirea Principatelor Române 

  

La 24 ianuarie 2023 aniversăm 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, prin dubla 

alegere a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, eveniment istoric fundamental pentru națiunea română. 

În vederea menținerii unui grad sporit de siguranță pentru cetățeni, pe timpul minivacanţei 

prilejuite de Mica Unire, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin vor asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și 

acordarea primului ajutor calificat.  

Recomandăm cetățenilor să manifeste responsabilitate maximă în această perioadă, să respecte 

indicațiile organizatorilor și normele de apărare împotriva incendiilor, iar dacă vor fi observate, pe 

durata evenimentelor, probleme medicale ori persoane aflate în situații deosebite, îi rugăm să anunțe 

de îndată echipajele de intervenție pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112! 

Pentru a petrece această minivacanţă în siguranţă, pompierii cărăşeni recomandă respectarea 

următoarelor reguli şi măsuri simple: 

- nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu; 

- nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri şi ţigări aprinse; 

- nu blocaţi căile de acces pentru a permite intervenţia echipajelor în cazul producerii unor 

situaţii de urgenţă; 

- supravegheaţi în permanenţă copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul; 

- anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observaţi la numărul unic de urgenţă 112! 

            Reamintim faptul că activitatea pompierilor se derulează în sprijinul cetățenilor, iar obiectivele 

prioritare ale instituției noastre sunt orientate spre eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a 

situațiilor de urgență. Preîntâmpinarea evenimentelor nedorite rămâne dezideratul comun ce poate fi 

realizat prin dezvoltarea culturii de securitate și responsabilizarea fiecăruia dintre noi. Având speranța 

că aceste zile nu vor fi umbrite de producerea unor evenimente nedorite, transmitem tuturor 

cetățenilor o minivacanţă liniştită alături de cei dragi, fără evenimente care să le pună viaţa în pericol. 

 

La mulți ani, România! La mulți ani, români! 
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