
Fondata in 1929, publicatia apare

lunar si are difuzare nationala, sub

forma de abonamente. 
 Abonamente la revistă se pot realiza:
- la orice oficiu poștal, pe baza Catalogului 
Presei Române, cod publicație 19089;
- la redacție, plătind suma corespunzatoare 
abonamentelor pe care le solicitați în contul: U.M. 0276 
București, nr. RO 57 TREZ 700 5003 XXX 000 111, deschis 
la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a 
Municipiului București, cod fiscal 4203997 (se pot 
comanda reviste și retroactiv);
- trimițând solicitarea dvs. la adresa de e-mail: 

 (și efectuând plata în 
contul specificat mai sus și adresa la care solicitați 
abonamentele);
- prin difuzorii de presă și publicații din țară.
Detalii privind realizarea de abonamente găsiți și pe 
pagina de internet: . Costul 
unui abonament este de 5 lei lunar.

revistapompierii@mai.gov.ro

revista.pompieri.go.ro

Revista POMPIERII ROMANI este o 

publicatie de analizã si sintezã, culturã 

tehnicã si informare publicã privind 

managementul situatiilor de urgentã.
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