
                     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  Persoana de contact: Lt.colonel Eduard ȚELEA 

        DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  Tel. 0722743485 / 0722534344 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ                E-mail: irp@isudb.ro 

       INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

                                            ”BASARAB I”  

                             AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA  

                                            
 

                COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

Pagina 1 / 2 

 
Șoseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087 

Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020, Web: www.isudb.ro, E-mail: contact@isudb.ro 

  

 

 BULETIN INFORMATIV - 19.05.2017  

“NOAPTEA MUZEELOR” supravegheată de pompierii dâmbovițeni 

 

 Sâmbătă 20 mai 2017, în România se va desfășura tradiționalul eveniment 

„Noaptea Muzeelor”, organizat de către Reţeaua Naţională a Muzeelor din România. 

La acest eveniment se preconizează o afluență mare de public, iar pentru 

siguranţa cetăţenilor şi a unităților muzeale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Basarab I“ Dâmbovița a dispus măsuri de creştere a operativităţii, cu accent pe 

prevenirea şi intervenţia în caz de urgenţă, astfel: 

- premergător desfășurării evenimentului, inspectorii de prevenire au efectuat 

controale tehnice de prevenire, sprijin şi îndrumare la obiectivele muzeale din judeţ, în 

vederea înlăturării cauzelor potenţial generatoare de incendiu, asigurarea condiţiilor de 

acces şi evacuare a persoanelor, verificarea existenţei şi fiabilităţii mijloacelor tehnice 

de intervenţie din dotare, precum şi instruirea personalului cu privire la modul de 

comportare şi de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.   

- pe timpul desfășurării evenimentului „Noaptea Muzeelor”, cadre ale Inspecţiei 

de Prevenire vor efectua activităţi de informare preventivă cu vizitatorii muzeelor din 

mun.Târgovişte; 

- la Muzeul de Istorie şi Expoziţia “Metamorfozele unui loc al memoriei de la 

Cavalerismul Şcolii de Ofiţeri “Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei 

soţilor Ceauşescu şi al regimului totalitar din România” din mun.Târgovişte se va 

asigura intervenţia operativă prin prezenţa unor echipaje de intervenţie la faţa locului; 
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- un echipaj de intervenţie de la Garda Potlogi va fi prezent la Palatul 

Brâncovenesc Potlogi unde, pe lângă asigurarea intervenţiei operative va efectua şi 

activităţi de informare preventivă.   

 Pentru siguranţa cetăţenilor şi a obiectivelor muzeale, Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa recomandă vizitatorilor respectarea 

următoarelor măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor şi de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă: 

 nu vă înghesuiţi în muzeu, aşteptaţi calm să intraţi în spaţiile expoziţionale, 

respectaţi întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările 

personalului care asigură ghidajul; 

 supravegheaţi permanent copiii şi păstraţi-vă calmul în cazul unor situaţii 

neprevăzute (de exemplu, întreruperea alimentării cu energie electrică a 

iluminatului); 

 nu uitaţi că telefonul dumneavoastră mobil are şi lanternă, folosiţi-o în caz de 

nevoie! 

 în cazul în care sesizaţi o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui 

eveniment deosebit în spaţiile vizitate, anunţaţi imediat personalul muzeului; 

 în situaţia utilizării toaletelor, asiguraţi-vă că aţi închis robinetele de alimentare 

cu apă. 
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