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INVITAȚIE DE PRESĂ
Activități prilejuite de aniversarea Zilei Pompierilor din România – 13 septembrie
Pe 13 Septembrie, de ziua lor, pompierii dâmboviţeni sărbătoresc aniversarea celor 174
de ani de la Bătălia din Dealul Spirii.
Vă invităm să participați la ceremonialul militar și religios care va avea loc la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, dedicat
Zilei Pompierilor din România.
Începând cu ora 10:00, în cadrul ceremonialului se vor desfășura următoarele activități:
primirea raportului de către prefectul județului;
serviciul religios;
alocuţiuni ale oficialităţilor şi ale inspectorului şef;
avansarea în gradul următor a cadrelor militare care s-au evidențiat în activitatea
desfășurată;
• acordarea de diplome unor cadre care au obținut rezultate foarte bune;
• defilarea pompierilor militari dâmbovițeni;
• exercițiu demonstrativ;
• vizitarea expoziției cu tehnică de intervenție.
În intervalul orar 10:00 - 14:00, în toate subunităţile Inspectoratului pentru Situații de
Urgență “Basarab I” al județului Dâmboviţa (Detaşamentul Târgovişte, Garda
Voineşti, Detaşamentul Pucioasa, Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti,
Detaşamentul Titu, Garda Răcari, Garda Potlogi, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina),
va fi organizată „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 intervenţii.
În fiecare an, în această zi de 13 septembrie, se cuvine să cinstim memoria eroilor
pompieri care şi-au dat viața pentru dreptate şi libertate, pentru independenţa de stat a
României şi pentru apărarea şi salvarea vieţii semenilor, ducând mai departe nobila
misiune încredinţată.
“CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI EROILOR POMPIERI !”
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