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Tel. 0722743485 / 0722534344
E-mail: irp@isudb.ro

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

INVITAŢIE DE PRESĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa are
plăcerea de a vă invita la activităţile organizate cu ocazia sărbătoririi a 167 de ani de la
BĂTĂLIA DIN DEALUL SPIRII şi a ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, care se
vor desfăşura după următorul program:
În data de 11 septembrie 2015
Începând cu ora 10:00, reprezentanţii mass-media sunt invitaţi la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, unde se
va organiza şi desfăşura concursul „Jurnalistul Pompier”, în care jurnaliştii se vor
întrece în două probe desprinse din cele ale Concursurilor Serviciilor Profesioniste
pentru Situaţii de Urgenţă.
Probele de concurs vor fi:
1. - Scara de fereastră - care constă în: alergare pe o distanţă de 20m şi urcarea
pe scara de fereastră până la etajul I al turnului de antrenament;
2. - Desfăşurarea de luptă - care constă în: racordarea furtunului la autospecială,
alergarea cu furtunul pe o distanţă determinată, racordarea ţevii de refulare la furtun şi
dirijarea jetului de apă către un punct fix (ţintă).
Toate detaliile despre desfăşurarea concursului sunt prezentate în „Regulamentul
Concursului - JURNALISTUL POMPIER” (pe care îl aveţi ataşat în format electronic)
şi vor fi comunicate şi în şedinţa tehnică care se va desfăşura între orele 10:00- 10:30.
Participanţii vor avea obligatoriu ţinută sport (trening cu pantalon lung şi
încălţăminte sport) pentru desfăşurarea probelor.
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Vă rugăm, ca până în data de 10.09.2015 - ora 14:00, să ne comunicaţi
jurnaliştii desemnaţi de instituţia dvs. mass-media, în vederea participării la acest
concurs.
În data de 13 septembrie 2015
Activităţile dedicate ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA se vor desfăşura
după următorul program:
PIAŢA TRICOLORULUI - MONUMENTUL EROILOR
11:45-12:00
12:00-13:30

 Primirea invitaților
 Primirea raportului de către prefectul județului;
 Serviciul religios;
 Premierea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență;
 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
CORPUL K AL UNIVERSITĂȚII VALAHIA
Târgovişte, str. Maior Alexandrescu nr.39

13:30-14:30

 Simpozion dedicat sărbătoririi a 167 de ani de la BĂTĂLIA DIN
DEALUL SPIRII şi a ZILEI POMPIERILOR DIN ROMANIA
 brifieng de presă
* * *

În baza bunelor relaţii de colaborare între instituţiile noastre, vă rugăm să onoraţi
invitaţia noastră, participând la aceste activităţi organizate cu ocazia ZILEI
POMPIERILOR DIN ROMÂNIA.
Cu deosebită stimă,
INSPECTOR ŞEF,
Colonel
Mirel PIETREANU

Ofiţer Relaţii Publice
Lt.colonel Eduard ŢELEA
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