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 BULETIN INFORMATIV - 09.09.2015 - Pompierii dâmboviţeni în straie de 

sărbătoare.  
   

MESAJUL INSPECTORULUI ŞEF 

al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" Dâmboviţa 

cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România 

 Ziua Pompierilor din România ne oferă prilejul de a evidenţia spiritul de 

sacrificiu dovedit de înaintaşii noştri. În fiecare an, la 13 Septembrie, comemorăm cu 

respect şi recunoştinţă jertfa eroilor pompieri care, acum 167 de ani, în Bătălia din 

Dealul Spirii, conduşi de bravul căpitan Pavel Zăgănescu, şi-au vărsat sângele în 

înfruntarea cu puternica oştire otomană venită în capitala Ţării Româneşti să înfrângă 

mişcarea revoluţionară de la 1848. 

În vremurile care au urmat, cronicile timpului au consemnat, cât se poate de 

elogios, participarea pompierilor militari la toate evenimentele istorice care au marcat 

făurirea României moderne: în Războiul de Independenţă din 1877 şi cele două 

Războaie Mondiale, atât ca apărători ai patriei, luptând cu arma în mană, dar şi ca 

apărători ai vieţii oamenilor şi bunurilor acestora, intervenind pentru stingerea 

incendiilor provocate de confruntările armate. 

Ducând mai departe aceste tradiţii, instituţia pompierilor români a cunoscut o 

continuă dezvoltare, de la primele intervenţii pentru stingerea incendiilor la actuala 

gestionare complexă a situaţiilor de urgenţă. Integraţi în inspectorate pentru situaţii de 

urgenţă şi dezvoltând un mecanism complex de reacţie la urgenţe civile, pompierii 

români desfăşoară o laborioasă activitate, răspunzând solicitărilor cetăţenilor şi nevoilor 

comunităţii. Intervenţiilor la stingerea incendiilor li s-au adăugat cele la inundaţii, 
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alunecări de teren, mişcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, descarcerare 

şi asistenţă persoanelor aflate în situaţii critice, interventia la accidente tehnologice, 

radiologice, nucleare, biologice sau alte calamităţi naturale sau antropice. 

Rezultat al unui concept modern, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a devenit, în timp, o instituţie modernă, flexibilă şi 

eficientă în gestionarea situaţiilor de urgenţă, fiind încadrată cu profesionişti ale căror 

eforturi permanente sunt concentrate pe realizarea obiectivelor propuse, de reducere a 

timpului de răspuns la solicitări şi de asigurare a unui climat de încredere şi siguranţă, 

prin oferirea unor servicii de înaltă calitate cetăţenilor dâmboviţeni afectați de 

consecințele negative ale situaţiilor de urgenţă. Rezultatele muncii noastre depuse în 

slujba comunităţii, în a cărei slujbă suntem 24 de ore din 24, sunt răsplătite de cetăţeni 

prin acordarea celui mai ridicat nivel de încredere acordat instituţiei pompierilor, 

situându-ne pe prima poziţie în topul încrederii populaţiei, fapt care ne onorează şi ne 

obligă la obţinerea unor rezultate cât mai bune în misiunile la care participăm. 

Îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă apărute la nivelul judeţului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul nemijlocit al 

Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, structurilor M.A.I. şi M.Ap.N 

din judeţ, serviciilor descentralizate şi deconcentrate cu atribuţii specifice privind 

siguranţa cetăţeanului, consiliilor locale şi primăriilor judeţului Dâmboviţa, Filialei de 

Cruce Roşie Dâmboviţa şi O.N.G.-urilor cărora, cu acest prilej aniversar, ţin să le aduc 

mulţumiri pentru sprijinul acordat, pentru disponibilitate şi consecvenţă, având 

convingerea unei colaborări fructuoase şi pe viitor. 

Un sprijin important în formarea unui comportament preventiv al cetăţenilor 

dâmboviţeni, prin popularizarea măsurilor preventive şi a modului de comportare a 

populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, l-am primit din partea 

reprezentanţilor mass-mediei locale şi centrale, cărora ţin să la mulţumesc pentru foarte 

buna colaborare, echidistanţa şi obiectivitatea manifestate în realizarea materialelor de 

presă, asigurându-i şi pe viitor de disponibilitatea şi conlucrarea noastră pentru 

realizarea scopului comun - informarea corectă şi obiectivă a cetăţenilor. 
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 Cu ocazia zilei de 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din România, adresez 

mulţumiri şi sincere felicitări tuturor colegilor mei, precum şi pompierilor din serviciile 

voluntare şi private din judeţul Dâmboviţa, urându-le tuturor multă sănătate, fericire şi 

împliniri alături de familii şi cei dragi, putere de muncă şi succes în în nobila misiune pe 

care o desfăşurăm. 

„LA MULŢI ANI !” 
 

INSPECTOR ŞEF 

Colonel Mirel PIETREANU 

*  *  * 

 Pe 13 Septembrie, de ziua lor, pompierii dâmboviţeni sărbătoresc aniversarea a 

167 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii şi a Zilei Pompierilor din România. 

 Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al 

judeţului Dâmboviţa organizează activităţi dedicate acestei zile, care se vor desfăşura 

după următorul program: 

în ziua de duminică - 13 septembrie 2015 

 Piaţa Tricolorului - Monumentul Eroilor din mun.Târgovişte 

 - în intervalul orar 11:45 - 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 

în perioada 11 - 13 septembrie 2015 

 - în intervalul orar 10:00 - 14:00, în toate subunităţile Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență “Basarab I” Dâmboviţa (Detaşamentul Târgovişte, Garda Voineşti, 

Detaşamentul Pucioasa, Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti, 

Detaşamentul Titu, Garda Răcari, Garda Potlogi, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina,), 

http://www.isudb.ro/
mailto:contact@isudb.ro


Pagina 4 / 4 
   

Șoseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087 

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

se va desfăşura „ZIUA PORŢILOR DESCHISE”, prilej cu care, îi invităm pe 

cetăţenii dâmboviţeni să viziteze aceste subunităţi de intervenţie, unde vor vedea tehnica 

şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri de intervenţie, exerciţii demonstrative 

din programul de pregătire al pompierilor militari, dar şi modul de alertare şi ieşire la 

intervenţie. 

în perioada 12 - 13 septembrie 2015 

 Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

“Basarab I” Dâmboviţa organizează puncte de informare-documentare, în Piaţa 

„Tricolorului” din mun.Târgovişte (13 septembrie) şi în centre comerciale din 

mun.Târgovişte (12 septembrie), ocazie cu care, cadrele inspecţiei vor desfăşura 

activităţi de informare preventivă a cetăţenilor privind riscurile generatoare ale unor 

situaţii de urgenţă, măsuri de prevenire a acestora şi reguli de comportare în momentul 

producerii unor situaţii de urgenţă, iar vizitatorii vor primi diverse materiale informative 

(broşuri/pliante/flyere). 

 Toate aceste activităţi vin în întâmpinarea dorinţei noastre şi a cetăţenilor de a ne 

cunoaşte mai bine, de familiarizare a acestora cu mediul în care ne desfăşurăm 

activitatea de zi cu zi şi situaţiile în care suntem solicitaţi pentru protejarea comunităţii, 

pentru apărarea şi salvarea vieţii, bunurilor materiale şi mediului înconjurător.  
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