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ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
Vă adresăm invitaţia de a fi alături de noi la manifestările prilejuite de Ziua
de 13 Septembrie, Ziua Pompierilor din România, moment adânc întipărit în
conştiinţa salvatorilor români, în care, acum 169 de ani, în Dealul Spirii,
Compania de Pompieri București, condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu, a
înfruntat cu preţul vieţii trupele otomane inamice covârşitoare ca număr, venite
să înăbușe idealurile Revoluţiei de la 1848.
Activitățile organizate în contextul acestui moment de înaltă trăire pentru
pompierii români vor debuta miercuri, 13 septembrie a.c., la ora 11.00, în
Parcul Carol din Capitală (zona Monumentului Eroilor Neamului), cu cea
mai grandioasă festivitate din istoria armei din ultimii ani - înmânarea
Drapelelor de Luptă pentru 11 unități aflate în subordinea IGSU, de către
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis.
Drapelul de Luptă, simbol al onoarei, vitejiei şi gloriei militare, evocă
trecutul glorios pentru libertate naţională al poporului român şi tradiţiile unităţii,
şi îi reamintește fiecărui militar de datoria sacră de a servi cu credinţă patria.
Evenimentul va fi urmat de defilarea efectivelor de pompieri şi prezentarea
tehnicii de intervenție specifice.
Evenimente dedicate Zilei Pompierilor din România
Totodată, pentru a celebra această zi, care stă la baza identităţii
instituţionale, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă vor organiza o serie de
evenimente menite să cinstească curajul, gloria şi istoria îndelungată a armei
pompierilor. Astfel, vor avea loc, la nivel naţional, ceremonii militare şi religioase,
depuneri de coroane şi jerbe de flori la monumentele ridicate în cinstea eroilor
pompieri, exerciţii şi aplicaţii demonstrative, organizarea unor puncte mobile de
informare preventivă, prezentarea tehnicii de intervenţie utilizată în misiunile
specifice, competiţii sportive, expoziţii, precum şi alte activităţi interactive pe care
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă le dedică publicului larg.
De ziua armei, în intervalul orar 09.00 – 20.00, subunităţile operative ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov îşi vor deschide
porţile pentru cei care doresc să se familiarizeze cu specificul profesiei de salvator
şi să cunoască misiunile şi activităţile acestei arme.
Totodată, Ziua Pompierilor din România va fi sărbătorită şi la Muzeul
Naţional al Pompierilor (Foişorul de Foc), publicul larg având posibilitatea
vizionării, în regim gratuit, în ziua de 13 septembrie a.c., în intervalul orar 08.00
– 16.00, a exponatelor specifice ce reflectă istoria şi evoluţia pompierilor români.
De asemenea, vineri, 15 septembrie a.c., edificiul de cultură va găzdui
simpozionul „Foişorul de Foc – 125 de ani de la inaugurare”, susţinut de istorici
de prestigiu, urmat de vernisajul expoziţiei de pictură “Locul meu”, a colegei
noastre Larisa Mutu, subofiţer în cadrul ISU Mehedinţi.
DETALII ORGANIZATORICE
sunt

Jurnaliştii care doresc să participe la festivitatea din Parcul Carol,
rugaţi să confirme prezenţa, astăzi, la numărul de telefon

0746.269.323 sau e-mail informare.publica@mai.gov.ro.
Accesul presei în zonă se va realiza începând cu ora 09.30 (intrarea
de la Arenele Romane/Cuţitul de Argint).
Pentru accesul cu auto, vă adresăm rugămintea de a ne comunica,
astăzi, numărul de înmatriculare şi marca autoturismului, precum şi
numărul, numele şi prenumele ocupanţilor. Accesul cu auto se va realiza
până la ora 09.00.
Totodată, facem precizarea că TVR va fi official broadcaster al
evenimentului. Pentru semnalul video, persoana de contact este: Laura
Neagu – 0723.200.878, 0747.069.955.
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