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Buletin Informativ –  18.01.2013  

- Procedura de acreditare sau actualizare a acreditărilor jurnaliștilor - 

 
 

CĂTRE,  

 

Instituţiile mass-media şi jurnaliştii care doresc să se acrediteze pe lângă  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa 

   

  În vederea continuării şi dezvoltării relaţiilor de colaborare între Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa şi instituţia de presă pe 

care o conduceţi (reprezentaţi), precum şi a informării oportune şi corecte a opiniei 

publice, ne adresăm dvs. cu rugămintea de a vă desemna reprezentanţii în vederea 

acreditării acestora pe lângă instituţia noastră, pentru anul 2013, conform prevederilor 

Legii nr.544/2001. 

  În acest sens vă înaintăm (în anexă) regulile stabilite pentru acreditare la 

nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" Dâmboviţa și modelul 

cererii de acreditare.  

  Vă rugăm să ne transmiteți până pe data de 08 februarie 2013, la 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice (prin fax: 0245634020, e-mail: 

irp@isudb.ro sau personal la sediul inspectoratului), cererea completată cu toate 

datele solicitate și ștampilată de instituția pe care o reprezentați (conform modelului 

anexat), copie după legitimația dvs. de presă și o fotografie tip buletin.  

   

  Cu deosebită stimă! 

 

Ofițer Relații Publice 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice 

Lt.colonel Eduard ȚELEA 

 

 

ANEXA 



 

 

REGULAMENT ACREDITAR E 

  

 Acreditarea jurnaliştilor se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 

544/2001.  

 Reprezentanţii mass-media care doresc să se acrediteze la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă "Basarab I" Dâmboviţa sunt rugaţi să se adreseze 

Compartimentului Informare şi Relaţii Publice : 

 Adresa: Târgoviste, Şoseaua Găeşti nr.9 

 Telefon: 0245611212 interior 27127; 

 Mobil : 0722743485 / 0722534344; 

 Fax: 0245634020; 

 Persoană de contact :  

 - locotenent colonel Eduard ŢELEA  

 Program de lucru: luni-vineri 08
00

-16
00

 

 Date referitoare la regulamentul de acreditare se pot obţine şi pe www.isudb.ro, 

secţiunea "Informaţii Publice/Acreditare jurnalişti". 

 Documente necesare pentru acreditare:  

 Cerere de acreditare (completată cu toate datele şi ştampilată) 

 Copie după legitimaţia de presă 

 Fotografie recentă tip buletin (de preferat in format electronic) 

 

NOTĂ: Acreditarea este valabilă un an, putând fi reînnoită la începutul fiecărui 

an. 

 

 

 

 

 

 



SOCIETATEA ________________ 

REDACŢIA __________________ 

Adresa: _______________________ 

 ________________________ 

C.U.I.   _______________________ 

Telefon: _______________________ 

Fax: __________________________ 

Nr. __________ din ___/___/______ 

 

 

C E R E R E  DE  A C R E D I T A RE  

 

 

 Vă rugăm să acreditați pe lângă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barasab I" 

Dâmboviţa pe: 

 

Numele                 _______________________________ 

Prenumele            _______________________________ 

 

Data  ziua ___luna ___anul _____ 

naşterii: Localitatea __________________ 

  Judeţul __________________ 

  B.I. sau C.I seria ___ nr. _______  

Adresa ___________________________________________________________________ 

  

Nr. de telefon - din redacţie:   tel:  __________________ 

     fax : __________________  

         mobil : __________________  

         adresa e-mail : ___________________________________ 

Nr. legitimaţiei de presă : __________  

Emisă de : ___________________________________________________________________ 

Valabilitate : __________________  

 

 

Data __________________    Semnătura __________________ 

  


