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Buletin Informativ – 31.07.2013  

Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă – faza zonală.

 Astăzi, 31 iulie 2013, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa se desfăşoară Concursurile serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă – faza zonală, competiţie găzduită de către 

Detaşamentul Moreni. 

 La această etapă a concursurilor profesionale se întrec echipajele 

reprezentative de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor 

Dâmboviţa, Buzău, Ilfov şi Prahova. Probe de concurs (desprinse din specificul 

acţiunilor de intervenţie) sunt: 

- scara de fereastră (probă individuală care urmăreşte deprinderile 

servantului de a urca, în cel mai scurt timp şi în siguranţă până la nivelul trei al unei 

construcţii); 

- pista cu obstacole pe 100 m (probă individuală care urmăreşte abilităţile 

servantului de a găsi gardul de 2 m, de a trece cu furtunurile în mână peste bârna de 

echilibru şi de a realiza un dispozitiv de stingere, în cel mai scurt timp); 

- ştafeta 4 x 100 m (probă de echipă care urmăreşte realizarea unei suite de 

activităţi care se pot întâlni pe timpul intervenţiei: trecerea peste macheta unei 

căsuţe, trecerea peste gardul de 2 m, trecerea peste bârna de echilibru şi stingerea 

unui incendiu real, în timpul cel mai scurt); 

- realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă (probă de echipă care 

urmăreşte realizarea în timpul cel mai scurt a unui dispozitiv de stingere cu apă, 

alimentarea motopompei din sursă fără presiune şi acţiunea cu jet compact asupra 

unor ţinte). 
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