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 BULETIN INFORMATIV - 11.09.2015 - Pompierii dâmboviţeni, de ziua lor,  

defilează cu tehnica de intervenţie.  
   

Ziua Pompierilor din România, aniversată în fiecare an la 13 septembrie, ne 

oferă ocazia de a rememora un strălucit episod din istoria naţională, scris cu sângele 

ostaşilor din Compania de pompieri a capitalei care, în urmă cu 167 de ani, avându-l în 

frunte pe bravul căpitan Pavel Zăgănescu, au luptat cu eroism, până la sacrificiul 

suprem, împotriva invadatorului otoman venit să înfrângă prin forţa armelor mişcarea 

revoluţionară de la 1848. 

 Cinstind această aniversare, pompierii dâmboviţeni au dorinţa de a-şi sărbători 

ziua armei alături de comunitate, de cetăţenii care îi respectă şi le apreciază eforturile 

depuse pentru siguranţa lor, acordându-le, de fiecare dată, cea mai mare încredere. 

 Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al 

judeţului Dâmboviţa organizează în ziua de duminică - 13 septembrie 2015, la 

Monumentul Eroilor din Piaţa Tricolorului - mun.Târgovişte, începând cu ora 

11:45, un ceremonial militar-religios, în cadrul căruia, în premieră pentru judeţul 

Dâmboviţa, pompierii vor defila şi cu tehnica de intervenţie.     

 Activităţile dedicate acestei zile se vor desfăşura după următorul program: 

 - în intervalul orar 11:45 - 13:30  

 Primirea invitaților 

 Primirea raportului de către prefectul județului; 

 Serviciul religios; 

 Premierea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență; 
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 Premierea cercurilor de elevi ”Prietenii Pompierilor”; 

 Alocuţiuni ale inspectorului şef şi ale oficialităţilor; 

 Defilarea trupelor de pompieri și a tehnicii de intervenție; 

 Vizitarea expoziţiei cu prototipuri de autospeciale RENAULT 

 

Îi aşteptăm pe dâmboviţeni să fie alături de noi, în număr cât mai mare, la acest 

important eveniment. 
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