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Buletin Informativ – 13.06.2013 - Concursurile profesionale ale SVSU si SPSU 

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

organizează, în perioada 13 – 14 iunie 2013, pe Stadionul Liceului nr.2 Petrol 

Moreni, situat pe strada Garajului din Municipiul Moreni, etapa judeţeană a 

concursurilor profesionale ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă 

(SVSU) de la localitaţi şi a Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU) de 

la instituţiile publice şi operatorii economici din judeţul Dâmboviţa.  

 Concursurile, care se organizează anual, constau in trei etape, respectiv faza 

judeţeană, faza interjudeţeană şi faza naţională şi au drept obiectiv: dezvoltarea şi 

perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii 

acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, evaluarea nivelului de pregătire a 

capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, 

dar şi popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte din specificul activităţii 

acestor servicii. 

 Programul competiţiei este următorul: 

 - Joi - 13 iunie, începând cu ora 09:30, concurează Serviciile Private pentru 

Situaţii de Urgenţă de la operatorii economici şi instituţiile publice; 

 - Vineri - 14 iunie, începând cu ora 09:30, concurează Serviciile Voluntare 

pentru Situaţii de Urgenţă de la localităţi; 

 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă constau în următoarele probe: 

 ştafeta 4x100 m; 

 pista de îndemânare şi viteză; 

 dispozitivul de intervenţie. 

 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor va fi asigurată de o brigadă de 

arbitri formată din cadre ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţa „Basarab I” 

al judeţului Dâmboviţa. 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 


