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INVITAȚIE
Vineri, 27.02.2015, începând cu ora 12.00, în incinta Stației de Pompieri Deta, pompierii militari
sărbătoresc Ziua Protecției Civile din România și aniversarea a 82 ani de devotament în slujba
comunității.

La ceas aniversar, vă invităm să ne fiți alături la ceremonia dedicată acestei aniversări istorice,
eveniment la care vor participa reprezentanți ai autorităților județene și pompieri militari din cele șapte
subunități ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență BANAT al județului Timiș.
În cadrul festivității, pompierii militari vor intona imnul național al României, se va desfășura serviciul
religios, vor fi citite mesajele de felicitare din partea autorităților naționale, vor fi avansați în grad
pompierii cu rezultate deosebite, se vor prezenta echipamentele și tehnica de intervenție din dotarea
subunității din Deta, se vor desfășura două exerciții demonstrative (pirotehnic și CBRN), iar în final,
cadrele ISU Timiș vor defila pe ritmurile fanfarei militare.
Acest eveniment se înscrie în programul pregătit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT
al județului Timiș în săptămâna premergătoare Zilei Protecției Civile din România. Astfel:
•
•

•

Joi, 26.02.2015, ora 11.00, la sediul S.C.Aquatim S.A. se va desfășura un simpozion dedicat
Zilei Protecției Civile
Joi, 26.02.2015, ora 11.00, pe amplasamentul fostei tipografii Helicon de pe Calea Aradului,
Timișoara, se va desfășura un exercițiu demonstrativ privind intervenția la un cutremur.
Exercițiul este organizat de ISU Timiș, în cooperare cu SALVO Timișoara și Rescue TM.
Vineri, 27.02.2015, în intervalul orar 10.00 – 14.00, la sediul tuturor subunităților din județ, cu
excepția Stației de Pompieri Deta, se va organiza Ziua Porților Deschise.

Data de 28 februarie reprezintă o sărbătoare naţională: Ziua Protecţiei Civile din România. Iar anul
acesta se implinesc 82 de ani de la atestarea documentară a primelor structuri cu atribuţii de protecţie
civilă din țara noastră. În acelaşi timp se aniversează 82 de ani de când Protecţia civilă din România se
dedică nemijlocit cetăţenilor, economiei şi teritoriului ţării, în condiţiile cele mai dificile, în caz de
război sau de dezastre.
D:\Sindia V\BULETINE INFORMATIVE\2015\2015.02.24 - Invitatie Ziua Protectiei Civile.doc

