MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
”BASARAB I”
AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

Persoana de contact: Lt.colonel Eduard ȚELEA
Tel. 0722743485 / 0722534344
E-mail: irp@isudb.ro

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

BULETIN INFORMATIV - 11.04.2016
I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa participă la programul „ŞCOALA ALTFEL: Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”
Săptămâna 18 - 22 aprilie 2016 este dedicată programului național „ŞCOALA
ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”.
Acest program, care constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ,
a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal, își propune
implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și
extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi
competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.
La acest program educaţional, la care s-a raliat şi Ministerul Afacerilor Interne, va
participa şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
care, în perioada 18 - 22 aprilie 2016, între orele 10.00 - 14.00, va organiza „Ziua
Porţilor Deschise” în toate subunităţile inspectoratului.
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 Garda Potlogi.
Cu acest prilej, copiii şi elevii dâmboviţeni pot vizita aceste subunităţi de
intervenţie, unde vor putea vedea tehnica şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri
de intervenţie, primind informaţii despre misiunile pe care le desfăşurăm.
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Tot în cadrul programului „ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa va
desfăşura şi activităţi de informare preventivă în unităţile de învăţământ care au solicitat
acest lucru, unde participanţii vor primi informaţii şi materiale informative cu privire la
măsurile preventive şi modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă.
Ca şi în anii precedenţi, aşteptăm cu drag şi interes prezenţa copiilor în
subunităţile noastre.
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