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INVITAŢIE DE PRESĂ 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa are plăcerea 
de a vă invita să participaţi la a VI-a ediţie a concursului „JURNALISTUL 
POMPIER”, activitate organizată cu ocazia sărbătoririi a 170 de ani de la Bătălia din 
Dealul Spirii şi a ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA. 

Marţi - 11 septembrie 2018,  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. Căutare, cu masca pe figură - care constă în: găsirea şi identificarea, pe pipăite, a 
cinci obiecte aflate în spaţiul stabilit, pe parcursul a 3 minute; 

2. Dispozitivul de intervenţie - 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.  

Vă rugăm să ne comunicaţi jurnaliştii desemnaţi de instituţia dvs. mass-media, în 
vederea participării la acest concurs. 
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În baza bunelor relaţii de colaborare între instituţiile noastre, vă rugăm să onoraţi 
invitaţia noastră, participând la această competiţie organizată anual, pentru 
dumneavoastră, cu ocazia ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA. 

Cu deosebită stimă, 

Ofiţer Relaţii Publice 
Colonel Eduard ŢELEA 
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