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Oradea, 25.11.2022 

   

  Speranță, sprijin și bucurie - misiuni morale desfășurate dincolo de  

îndatoririle profesionale 
 

 

Implicarea în comunitate reprezintă pentru pompierii bihoreni una dintre 

priorități. Există multe moduri prin care noi, în calitate de salvatori ai vieții, ne implicăm 

extraprofesional în comunitățile noastre. Dintre cele mai frecvente sunt: participarea la 

evenimentele comunitare, oferirea de oportunități educaționale - pregătirea populației 

pentru acordarea primului ajutor, programe de voluntariat, protejarea mediului 

înconjurător prin acțiuni de ecologizare, donarea de sânge, acțiunile caritabile pentru 

categoriile defavorizate ale comunității din care facem parte, îmbogățirea culturii locale 

prin deschiderea unui muzeu al pompierilor bihoreni și alte activități. 

Mulți copii și adulți sunt interesați să vadă „în spatele cortinei” pompierilor. 

Pentru noi este o reală plăcere să le satisfacem curiozitatea. Astfel, periodic îi invităm 

să interacționeze cu noi și chiar să vadă cum e să fii pompier pentru o zi. Un mare succes 

îl au concursurile pentru elevi “Prietenii pompierilor” şi “Cu viaţa mea apăr viaţa” care 

vizează promovarea unor atitudini şi comportamente adecvate în cazul producerii unor 

situaţii de urgenţă şi totodată dezvoltarea spiritului civic în rândul școlarilor. 

Activitățile caritabile pentru ajutorarea celor aflați în suferință sunt frecvente la 

nivelul întregului județ. Pompierii se mobilizează să ajute financiar și material 

persoanele care trec prin greutăți, de cele mai multe ori acestea fiind chiar familiile 

afectate de situațiile de urgență la care au intervenit. De asemenea, zeci de acțiuni 
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caritabile au vizat colegii pompieri care se luptă cu boli sau alte necazuri. Cele mai 

ample acțiuni desfășurate la nivelul anului 2022 au fost cele realizate cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă și Pascale, dar și acțiunile care au vizat persoanele vârstnice și 

copiii, inclusiv copiii ucraineni. În ultimul an au fost ajutate peste 30 de familii prin 

intermediul acțiunilor caritabile. 

Donarea de sânge este o campanie frecventă la nivelul ISU Bihor pentru că știm 

că ea face diferența între viață și moarte.  

Solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială stau 

la baza activităților extraprofesionale de protejare a vieții celor din comunitatea din care 

facem parte. 

 
 
 
 


