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 Aniversăm astăzi 79 ani de existenţă a unei instituţii a cărei menire a fost, încă 
de la început, protejarea populaţiei în situaţii dificile. Militarii din cadrul acestei 
nobile arme s-au aflat permanent acolo unde semenii noştri au fost în suferinţă, 
ameninţaţi de dezastre naturale. 
 
         Şi nu cred că trebuie să mergem mai departe de perioada pe care tocmai am 
depăşit-o pentru a evidenţia eforturile pe care oamenii Ministerului Administraţiei şi 
Internelor le-au făcut pentru a sprijini populaţia din zonele afectate de căderile 
abundente de zăpadă. În gestionarea acestei situaţii, un rol esenţial a revenit 
Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă, din care şi dumneavoastră faceţi 
parte. 
 
 Şi trebuie să vă mărturisesc - am mai spus-o şi cu alte prilejuri - sunt mândru 
că în structurile M.A.I. exista oameni pentru care sacrificiul de sine a devenit 
meserie - aveţi o misiune unică, tot ceea ce faceţi are un singur scop: protejarea 
semenilor, adesea punându-vă în pericol propria viaţă.   
 
 Apreciez calităţile care v-au călăuzit către o meserie deloc uşoară, respect 
capacitatea de a vă asuma zilnic riscuri pe care mulţi nu le cunosc şi vă apreciez 
profesionalismul dovedit în activitatea depusă. Valorile profesionalismului, curajului 
şi dăruirii de sine trebuie să rămână, în continuare, obiectivul dumneavoastră, pentru 
ca, alături de celelalte componente ale sistemului naţional de management al 
situaţiilor de urgenţă, să vă duceţi la îndeplinire misiunile încredinţate. 
 
 Nu putem vorbi de profesionalism fără a vorbi de integritate. Este ceea ce am 
cerut tuturor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor: integritate, 
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toleranţă zero când vine vorba de corupţie; şi vă cer acest lucru chiar dacă, în cazul 
dumneavoastră tentaţiile sunt mai mici. 
    
 Cunosc şi dificultăţile pe care le întâmpinaţi. Tocmai de aceea, în sensul 
îmbunătăţirii activităţii acestei structuri a Ministerului Administraţiei şi Internelor 
avem în vedere investiţii în logistica I.G.S.U.. De altfel, unul dintre obiectivele 
prioritare ale Ministrului Administraţiei ţi Internelor, pentru anul 2012, este creşterea 
capacităţii de intervenţie şi micşorarea timpilor de răspuns în cazul urgenţelor civile. 
 
  În contextul în care, uneori se acţionează şi cu tehnică învechită, eforturile 
dumneavoastră sunt cu atât de apreciat, fie că vorbim de inundaţii, incendii sau de 
intervenţia pentru sprijinirea deszăpezirii. 
 
          Sunt convins că fiecare cetăţean nutreşte un sentiment de siguranţă ştiind că 
este protejat de apărători devotaţi care îşi fac datoria. Încrederea cetăţenilor în 
I.G.S.U. se află la cea mai înaltă cotă din ultimii 20 de ani, iar pentru asta vă felicit. 
 
  La această zi aniversară vă urez succes în activitate şi 
 
  
 

„La mulţi ani!” 
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