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Buletin Informativ – 30.03.2012 - ”ȘCOALA ALTFEL” - un program la care
participă şi I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

Programul ”ȘCOALA ALTFEL”, care se derulează în perioada 02 - 06
aprilie 2012, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, își propune implicarea,
deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități nonformale, interesante, care să le
valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai
diverse şi interesante.
În baza protocolului încheiat la nivel naţional între Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, privind derularea în
perioada 02 - 06 aprilie 2012 a programului „Şcoala Altfel”, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa va organiza în toată această
perioadă, între orele 10.00- 14.00, „Ziua Porţilor Deschise”. Activitatea se va
desfăşura în toate subunităţile I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, conform aceluiaşi
program orar.
Vor putea fi vizitate: Detaşamentul Târgovişte, Garda Voineşti, Detaşamentul
Pucioasa, Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti, Detaşamentul Titu,
Garda Răcari, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina şi Pichetul Potlogi.
Cu acest prilej, elevii dâmboviţeni pot vizita aceste subunităţi de intervenţie,
unde vor putea vedea tehnica şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri de
intervenţie, câteva exerciţii demonstrative din programul de pregătire al pompierilor
militari, primind şi informaţii despre misiunile pe care le desfăşurăm.
Tot în această perioadă, personal din cadrul Serviciului Protecție, pregătire și

acestei activităţi în program.
De asemenea, în perioada 02 - 04 aprilie 2012, cadrele Serviciului Proteție,
pregătire și educație preventivă a populației vor participa şi la fazele locale ale
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pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în şcolile care au solicitat introducerea
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educație preventivă a populației al I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, va prezenta teme

concursului pe teme de protecţie civilă “CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA“ ce se
vor desfăşura după următorul program:
 în data de 02 aprilie - pentru liceele din Mun.Târgovişte şi în data de 03
aprilie - pentru liceele din Pucioasa, Fieni, Moreni şi Voineşti, competiţia va
fi găzduită de Grupul Şcolar „Nicolae Mihăescu” din Mun.Târgovişte;
 în data de 04 aprilie, pentru liceele din Găeşti, Titu şi Vişina, competiţia va fi
găzduită de Grupul Şcolar „Iordache Golescu” din oraşul Găeşti;
Echipele clasate pe primele locuri se vor califica pentru faza judeţeană a
concursului.
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