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 BULETIN INFORMATIV nr.106 – 08.09.2017 

  

CONCURSUL “JURNALISTUL POMPIER” 
   

 Cea de a V-a ediţie a concursului „JURNALISTUL POMPIER”, competiţie 

dedicată jurnaliştilor dâmboviţeni cu ocazia ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, 

s-a defăşurat astăzi - 08 septembrie 2017, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa. 

 Cei patru jurnalişti înscrişi în competiţie, din mass-media locală şi centrală, s-au 

întrecut în cele două probe ale concursului: 

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 (rezervor). 

 Jurnaliştii au avut ocazia de a se “transforma” în pompieri, demonstrînd că au 

reale abilităţi “pompieristice”. 

 A fost o competiţie disputată, mai ales la categoria băieţi, cu momente haioase, 

desfăşurată în spiritul fair-play-ului şi colegialităţii, toţi concurenţii dând dovadă de 

interes şi implicare, concentraţi la ceea ce au de făcut pentru a finaliza probele cu 

punctaj cât mai mare, într-un un timp cât mai bun. 

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


Pagina 2 / 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 

 În urma desfăşurării celor două probe de concurs, clasamentul general a fost 

următorul: 

 La categoria fete: 

 Locul I - CIOBĂNOIU Maria Mihaela - jurnalist MDI TV. 

 La categoria băieţi: 

 Locul I - EREMIA Mihail - jurnalist MDI-TV; 

 Locul II - GĂISEANU Eduard - jurnalist DÂMBOVIŢA-TV; 

 Locul III - SLĂMNOIU Robert Ionuţ - corespondent ANTENA 1; 

 Concurenţii aflaţi pe podium au primit din partea organizatorului premii, 

constând în diplome şi medalii. 

 Şi la această ediţie ediţie am avut un debutant, care a primit  astăzi “botezul” 

intrării în “marea familie a pompierilor”.  

 Le mulţumim “jurnaliştilor pompieri” care ne-au onorat cu prezenţa, felicitându-i 

pentru rezultatele obţinute şi urându-le multă sănătate, fericire, succes şi satisfacţii în 

activitatea profesională. 
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