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COMUNICAT DE PRESĂ 

DGASPC Vaslui marchează însemnătatea zilei de 28 februarie printr-o sesiune de informare și 
conștientizare în situații de urgență 

 

Cu prilejul îndeplinirii a 83 de ani de la emiterea Înaltului Decret nr. 468 din 28.02.1933 prin 
care Regele Carol al II-lea aprobă Regulamentul Apărării Pasive (astăzi cunoscută drept Apărare 
Civilă), consfințind apariția primelor structuri cu atribuții de protecție civilă în țara noastră și, totodată, 
pentru a marca 48 de ani de la funcționarea primelor astfel de structuri pe teritoriul județului Vaslui, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, își exprimă respectul și 
solidaritatea cu instituțiile ce au competențe în domeniul protecției civile. În acest sens, astăzi, la sediul 
central a avut loc o sesiune de diseminare a informațiilor din domeniul prevenirii dezastrelor și de 
conștientizare a angajaților asupra necesității participării la eforturile de protecție a instituțiilor de 
asistență socială în situații de urgență. 

De-a lungul timpului, cadrele acestor structuri s-au aflat mereu acolo unde semenii noștri au 
fost în suferință, amenințați de numărul tot mai mare e riscuri și dezastre, care s-au produs din ce în ce 
mai des pe întregul cuprins al țării. 

Profesionalismul cadrelor a fost probat în multe ocazii în cei 83 de ani de experiență: 

-salvarea persoanelor surprinse sub ruine; 

-colectarea munițiilor rămase neexploatate din timpul conflagrațiilor militare; 

-intervențiile în cadrul inundațiilor catastrofale, cutremurelor devastatoare, secetelor prelungite, 
accidentelor aviatice sau accidentelor tehnologice, alunecărilor și prăbușirilor de teren cu incidență 
dezastruoasă asupra localităților. 

În semn de recunoștință și prețuire pentru instituțiile și oamenii dedicați misiunilor de prevenire 
și intervenție în situații de urgență, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, prin intermediul celor peste 40 de centre subordonate, a inserat în pregătirea profesională a 
salariaților reguli generale de comportare în situații de risc, și-a propus și a materializat antrenarea 
personalului în organizarea și desfășurarea operațiunilor de primă intervenție și evacuare a salariaților 
și beneficiarilor până la sosirea forțelor profesioniste. 

Biroul de presă al D.G.A.S.P.C. Vaslui 

 


