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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
   

13 octombrie - Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale 

 

Aniversăm în fiecare an, în data de 13 octombrie, Ziua Internațională pentru Reducerea 

Riscului Dezastrelor Naturale în scopul conștientizării riscului dezastrelor, în vederea luării 

măsurilor necesare pentru prevenirea, pregătirea pentru dezastre și limitarea efectelor negative 

ale acestora. 

Pentru a marca Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, 

pompierii cărășeni împreună cu personalul din cadrul Direcției Generale Anticorupție au 

desfășurat o acțiune de informare preventivă în centrul municipiului Reșița, unde au împărțit 

materiale de informare preventivă și au discutat despre cum pot fi reduse riscurile asociate 

producerii unor dezastre naturale. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “SEMENIC” al județului Caraș-Severin vă 

reamintește că reducerea dezastrelor constituie o responsabilitate comună atât a autorităților, a 

instituțiilor, cât și a cetățenilor și doar printr-o implicare reală se poate împiedica 

transformarea riscurilor în dezastre. 

Apărarea împotriva acestor riscuri presupune în primul rând cunoașterea acestora. 

Informarea corectă conduce la un mod de comportare adecvat, eficient și rapid care poate 

reduce semnificativ pierderea de vieţi omenești și poate limita considerabil pierderile 

materiale. Prin cunoaștere devenim mai puțin vulnerabili în fața dezastrelor. 

 

Reguli generale de comportament în caz de dezastre:  

- rămâneți calmi; 

- ascultați mesajele transmise de posturile de radio și televiziune; 

- respectați indicațiile autorităților locale. 
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Recomandări pentru pregătirea din timp de normalitate pentru eventualitatea producerii 

unui dezastru: 

- stabiliți din timp un loc de întâlnire, cu apropiații dumneavoastră; 

- stabiliți un mijloc de comunicare; 

- toți membrii familiei dumneavoastră să aibă asupra lor documente de identitate sau un 

alt însemn cu date personale; 

- să aveți pregătită o trusă de urgență care să includă lanternă și baterii de rezervă, 

medicamente și alte obiecte de prim ajutor, haine adecvate sezonului, o listă cu telefoane de 

urgență, un radioreceptor, alimente și rezerve de apă pentru câteva zile.  

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
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