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INFORMARE
În data de 26 februarie 2018 în localitatea Dobra a izbucnit un incendiu, în
locuința cuprinsă de flăcări se aflau singuri doi copii minori, o fetiță de patru ani
și fratele acesteia de 6 luni.
Agentul de poliție Tudor Darie, ajutor șef de post la Postul de Poliție
Dobra, care locuiește în apropierea de casa care a luat foc, a ajuns primul
la locul incendiului şi a pătruns în interior, alertat de plânsetele copiilor aflaţi în
una din camerele imobilului. Iniţial, acesta a reuşit să o scoată afară din casă pe
fetiţa de patru ani, după care a intrat din nou în locuinţă, reuşind să îl salveze şi
pe fratele acesteia, în vârstă de şase luni.
Cei doi copii sunt în afara oricărui pericol, ei fiind internaţi pentru
investigaţii medicale la secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Deva. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că părinţii celor doi
copii au plecat de acasă cu circa o jumătate de oră înainte de izbucnirea
incendiului. Focul s-a declanşat de la o sobă care se afla într-o cameră
alăturată celei în care erau copiii.
Agentul şef de poliţie Tudor Darie, în vârstă de 41 de ani, a fost încadrat
în Poliția Română la IPJ Hunedoara din anul 2000, iar din anul 2009 îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Postului de Poliţie Dobra.
Pentru curajul de care a dat dovadă, salvând viaţa celor doi copii, Corpul
Național al Polițiștilor dorește să evidențieze comportarea exemplară și
profesionalismul polițistului care a venit în sprijinul comunității și a promovat
imaginea poliției. Astfel, potrivit Normelor Metodologice in vigoare, Organizaţia
profesională - analizând cazul mediatizat şi prin mijloacele mass media, luând
în considerare si calitatea de membru CNP a poliţistului, a procedat la
acordarea unei Diplome de Excelență. De asemenea organizația profesională a
propus conducerii profesionale luarea în considerare a posibilității de avansare
a acestuia în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim.
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