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BULETIN INFORMATIV
Pompierii timișeni vor defila de Ziua Națională a României

Duminică, 1 decembrie 2013, începând cu ora 10.25, pompierii militari vor defila cu forțe și mijloace
în cadrul paradei militare organizate de autoritățile locale din Timișoara cu ocazia Zilei Naționale a
României.

Parada detașamentului de defilare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,BANAT” al judeţului Timiş
va fi deschisă de drapelul tradițiilor de luptă al unității, purtat de garda port-drapel. Detașamentul va fi
format din 72 pompieri profesioniști, grupați în trei plutoane. Primul pluton va purta ţinuta de reprezentare a
armei pompieri. Cel de al doilea pluton va fi echipat cu ţinuta de intervenție, compusă din echipament de
protecţie, centură de siguranţă, cască şi aparat de respirat cu aer comprimat. Ultimul pluton, format din
personalul care încadrează ambulanţele SMURD, va purta echipamentul de paramedic.
Detașamentul de defilare va fi completat de tehnica de intervenție din dotare, I.S.U. Timiș prezentând 11
autospeciale utilizate pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Coloana va fi deschisă de autospeciala grupă
operativă Volkswagen Touareg, destinată deplasării comenzii unităţii în situaţii operative, urmată de Punctul
mobil de comandă şi control, folosit pentru conducerea, coordonarea şi controlul direct de pe teren al
intervenţiilor complexe. Vor fi prezentate și două tipuri de autospeciale de stingere cu apă și spumă,
autospeciala de descarcerare grea, autospeciala pirotehnică, autospeciala de cercetare C.B.R.N., autospeciala
amfibie și trei tipuri de ambulanțe S.M.U.R.D.
I.S.U. ,,BANAT” al judeţului Timiş este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, care este
organizat şi funcţionează în vederea executării de misiuni de prevenire, îndrumare, control, monitorizare şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă, pe tipurile de risc existente în judeţul Timiş.
Scopurile principale ale inspectoratului judeţean sunt apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva
incendiilor şi dezastrelor, pregătirea populaţiei în vederea reacţionării şi comportării în situaţii de urgenţă
precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă la diferite tipuri de situaţii de urgenţă.

Pentru personalul I.S.U. Timiș fiecare viață este importantă!

