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Editorial
Începe școala...
Activitatea de prevenire a incendiilor ridică o
serie de probleme a căror rezolvare impune nu
numai efort, dar și responsabilitate. Periodic,
în sălile de clasă, laboratoare, spații de cazare
și magazii este necesar să se execute controale
de prevenire pentru înlăturarea eventualelor
cauze generatoare de incendii. De asemenea,
importanța prevenirii incendiiilor în unitățile
de învățământ (grădinițe, școli, facultăți)
crește și prin faptul că acestor instituții le revine sarcina predării unor cunoștințe teoretice
și desfășurării unor activități practice care să
completeze “sfaturile” date în familie de către
părinți.
Factorii implicați în buna desfășurare a procesului de învățământ trebuie să urmărească depistarea și înlăturarea defecțiunilor la instalațiile
electrice și de încălzit; respectarea normelor
PSI la depozitarea materialelor combustibile, la executarea unor lucrări de reparații și
întreținere, la efectuarea diverselor experiețe
de laborator; menținerea ordinii și curățeniei
în poduri unde trebuie să se interzică depozitarea materialelor combustibile; accesul elevilor
în poduri și subsoluri neînsoțiți de profesori să
ﬁe interzis; întocmirea și aﬁșarea la loc vizibil a planurilor de evacuare; desfășurarea unor
largi activități instructiv-educative în rândul
elevilor, în special al celor din clasele I-VI; activarea cercurilor “Prietenii pompierilor”; dotarea unităților școlare cu mijloace de stingere
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File de istorie

R

evoluţia română de la 1848, de la a cărei desfăşurare
se aniversează 163 de ani, este unul din momentele
cruciale ale istoriei naţionale. În ideile şi înfăptuirile
ei găsim începuturile democraţiei româneşti, bazele
procesului de formare a statului national unitar român,
care a culminat cu organizarea socială şi politică din
secolul trecut şi cu desăvârşirea unităţii statale în 1918.
În Muntenia - începută în ziua de 9 iunie 1848,
prin citirea la Islaz a Proclamaţiei, de către loan Heliade Rădulescu - Revoluţia devine victorioasă la 11 iunie
şi la Bucureşti. Domnitorul Gheorghe Bibescu, sub presiunea maselor, recunoaşte noua constituţie, o semnează
şi părăseşte ţara. Guvernul provizoriu îşi intră în toate
atribuţiile de cârmuire, dar forţele contrarevoluţionare
nu renunţă fără luptă la privilegiile lor. Acestea, de
acord cu o parte a oﬁţerilor - în frunte cu coloneii loan
Solomon şi loan Odobescu - la 19 iunie, îi arestează pe
Heliade, N.Golescu şi Cristian Tell. Planul nu reuşeşte
deﬁnitiv datorită intervenţiei maselor: ştirea arestării
s-a răspândit în Capitală, provocând revolta şi ridicarea
la luptă pentru reinstalarea guvernului. Înarmate cu pietre, scânduri, dar şi cu arme - de la negustori, armurieri şi subunitatea de pompieri din ”comisia de galben”,
comandată de locotenentul Pavel Zăgănescu - mulţimile
s-au îndreptat spre Palat. Locotenentul Zăgănescu ”s-a
dus însuşi cu comanda şi armele de s-au înfăţişat guvernului” - comandantului gărzii naţionale, colonelul Scarlat Brătulescu, pentru a le împărţi membrilor gărzii. În
ajutorul guvernului revoluţionar au intervenit, aşadar,

şi pompierii din ”comisia de galben”, conduşi de locotenentul Pavel Zăgănescu. Compania de pompieri,
comandată de căpitanul Emanoil Boteanu a acţionat, în
după-amiaza aceleiaşi zile, pentru dezarmarea colonelului loan Solomon, refugiat în incinta cazărmii infanteriei.
După lichidarea complotului din 19 iunie, Guvernul Provizoriu a trecut la restructurarea conducerii oştirii
şi a unităţilor militare, prin înlocuirea unor comandanţi,
scoaterea din cadrele active a celor necorespunzători,
avansarea şi promovarea unor oﬁţeri devotaţi revoluţiei.
Cu acest prilej, căpitanul Emanoil Boteanu, comandantul
companiei de pompieri, a fost numit comandant de batalion la Regimentul 1 infanterie şi avansat maior. Comandant al companiei de pompieri a fost numit locotenentul
Pavel Zăgănescu. Cu privire la aceste evenimente, „Gazeta de Transilvania” relata, pe baza unei corespondenţe
primite din Bucureşti, că „Guvernul era acum reîntrunit,
pompierii se adunaseră în apărarea lui şi poporul făcu împrejur patru baricade, spre a înfrâna vreo nouă năvală”.
Uneltirile împotriva Guvernului Provizoriu - atât
din partea Imperiului ţarist şi a Porţii otomane, cât şi a
boierimii reacţionare - au continuat. În demersurile întreprinse la Poartă, guvernul ţarist luase şi unele măsuri
militare; trupele sale ocupă la 28 iunie Iaşul, iar la 13
iulie şi armata otomană soseşte la Rusciuk (Ruse). La
un moment dat, se zvoni că armatele ruse au şi trecut
Milcovul şi se îndreaptă spre Bucureşti, pentru „restabilirea ordinei”. Acest zvon
produse o mare panică. ...continuare în pagina 6
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MESAJUL
MINISTRULUI

Constantin Traian Igaș
cu ocazia sărbătoririi
Zilei Pompierilor
din România

D

espre pompierii români, despre curajul, profesionalismul şi devotamentul cu care îşi fac
datoria nu este nevoie să spunem multe cuvinte. Faptele vorbesc de la sine.
Şi pot spune că nu este vorba numai de profesionalism, atunci când plecaţi de lângă familiile
dumneavoastră pentru a salva oameni, uneori chiar cu preţul propriei vieţi, ci este vorba de o misiune nobilă, pentru îndeplinirea căreia colegi ai dumneavoastră au plătit preţul suprem.
Vreau să subliniez, în calitate de ministru şi de cetăţean, cel mai important atribut al
dumneavoastră: încrederea. Încrederea pe care cetăţenii acestei ţări o au în pompieri, încrederea pe care partenerii externi v-o acordă, încredere pe care aţi câştigat-o prin acţiuni decisive în
situaţii de urgenţă.
Pentru dumneavoastră, pompierii români, acesta trebuie să ﬁe obiectivul principal:
menţinerea la cote înalte a încrederii populaţiei. Şi sunt sigur că veţi atinge acest obiectiv prin ﬁecare misiune la care participaţi, care înseamnă vieţi şi bunuri salvate, oameni feriţi din calea intemperiilor, victorii în lupta cu ﬂăcările. Şi ştim cu toţii că pentru dumneavoastră acest lucru înseamnă
doar datoria împlinită.
Vă cer aşadar, să faceţi cinste, în continuare, înaintaşilor dumneavoastră şi să ﬁţi vrednici
moştenitori ai jertfei lui Pavel Zăgănescu şi a ostaşilor pompieri, care prin faptele lor eroice din
Dealul Spirii au înscris în cartea neamului data de 13 Septembrie 1848.

Acum la aniversarea Zilei Pompierilor din România, vă adresez sincere urări de
sănătate, satisfacţii profesionale şi La mulţi ani !
MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR,

Constantin Traian IGAŞ
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MESAJUL
INSPECTORULUI GENERAL
al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã
cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

Dragi camarazi,
Recunoaşterea faptului că 13 Septembrie 1848 este unul dintre
cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara. Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost
sărbătorită dintotdeauna ca fiind ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, însă
a fost legal oficializată începând din 1953, fiind prevăzută şi în Hotărârea
Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Din decembrie 2004, în România funcţionează un nou mecanism
de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu standardele impuse de integrarea în structurile NATO şi ale Uniunii Europene: a fost organizat şi funcţionează Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă. S-au creat cadrul legal şi mecanismele menite să asigure în
mod unitar şi integrat apărarea vieţii cetăţenilor, a bunurilor şi a mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundaţiilor, accidentelor
şi altor tipuri de calamităţi, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă. Alături de “clasica” misiune a pompierilor, aceea de
stingerea a incendiilor, cu timpul alte multe au fost adăugate: descarcerare, acordarea primului ajutor medical calificat, limitarea
şi înlăturarea efectelor accidentelor chimice sau cu materiale periculoase, salvarea animalelor sau bunurilor în caz de inundaţii,
cutremure sau alunecări de teren. Aproape că nu există astăzi, evenimente care pun viaţa omului în pericol la care pompierii să
nu fie solicitaţi. Aceasta presupune pregătire, îndemânare, sânge rece dar şi empatie. Pentru că pompierul nu e prezent doar să
salveze ci să şi înţeleagă suferinţa celui pe care l-a chemat în ajutor. Şi toate astea se măsoară şi se traduc în lungi ore de pregătire
profesională, fizică şi psihologică. pentru că pe lângă informaţii, cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi deprinderi pompierul trebuie să
fie rezistent fizic, robust psihic şi echilibrat emoţional. Viaţa de zi cu zi a pompierilor este una a imprevizibilului. Din experienţa
fiecărui camarad pompier se poate învăţa şi asta pentru că lumea pompierilor e una a camaraderiei, a provocărilor, a înfrângerilor dar şi a victoriilor. E o lume în care nu poţi uita niciodată de cel cu care pleci la intervenţie, de cel cu care intri în foc. Cum nu
poţi uita niciodată care ţi-e menirea: să salvezi viaţa sau bunurile celui care te-a chemat în ajutor. Tot timpul o parte intrinsecă
a fiecărui pompier e reprezentată de grija faţă de camaradul său. Pentru că a fi convins că cel de lângă tine se va întoarce sigur
la familia lui este o onoare dar mai ales o responsabilitate. Pompierii sar în ajutorul oamenilor, le salvează bunurile, îi smulg din
ghearele morţii şi pleacă la alte şi alte ,,lupte cu nenorocirile vieţii”, de cele mai multe ori, fără un simplu mulţumesc sau măcar o
strângere de mână. Aparent sub anonimat, mereu ascunşi de costumele lor de protecţie, care îi fac pe toţi să arate la fel, ei sunt
acei eroi comuni, anonimi, colectivi. Atunci însă, când osteniţi şi transpiraţi, după o îndelungă şi dificilă intervenţie pompierii îşi
dau la o parte căştile sau măştile, eroii aceia colectivi se personalizează, fără însă ca noţiunea de echipă să aibă câtuşi de puţin
de suferit.
Personal am ajuns la concluzia că vorbim prea puţin despre noi, despre ceea ce facem, despre ceea ce simţim, despre
experienţele noastre din viaţa de zi cu zi, despre acele fapte care ne pot defini mai bine şi care ar putea contribui mai mult la
întărirea spiritului de camaraderie în cadrul instituţiei noastre, concentrându-ne prea mult asupra aspectelor formale, oficiale.
Haideţi deci pe viitor să încercăm să trăim altfel această sărbătoare! Să ne întoarcem cu faţa spre noi! Să facem din 13
Septembrie nu doar un moment de aducere aminte, de mândrie şi de recunoştinţă faţă de înaintaşi şi ceea ce am fost de demult
ci şi o sărbătoare a noastră, ca mare familie, o sărbătoare a virtuţilor de care reuşim să dăm dovadă zi de zi şi care ne fac să fim
primii (în momentul de faţă) în topul încrederii cetăţenilor.
Haideţi să începem să ne spunem istoriile şi să încercăm să învăţăm unii de la alţii. Să fim mai uniţi în aceste momente
dificile şi să încercăm împreună să modernizăm instituţia. Să o facem, deopotrivă, instituţie a cetăţeanului dar şi o mare familie a
noastră. Să facem istorie în alt fel: modernizând, implicându-ne, păsându-ne, transformând, pentru că putem, pentru că ne pasă,
pentru că ne doare, pentru că ne interesează. Fie că vrem, fie că nu, meseria noastră este lucrul despre care vorbim întotdeauna
la o bere, în vacanţă, în timpul liber şi mai ales când suntem de serviciu. Haideţi deci, să vorbim de acum…ÎMPREUNĂ, despre
ziua noastră, Ziua pompierilor din România.
Şi chiar dacă la origine cuvintele următoare par un slogan politic, pentru că mie îmi plac, aş vrea să vă provoc la o
meditaţie colectivă:
DACĂ NU PARTICIPI, NU SE SCHIMBĂ NIMIC!
contează să-ţi pese - aşa începe!
La mulţi ani şi sărbătoare frumoasă, dragi camarazi!
contează să vrei - aşa porneşti!
contează să crezi - aşa rezişti!
INSPECTOR GENERAL,
contează să lupţi - aşa construieşti!
conteazã să speri - aşa continui!
Colonel Marcel-Sorin LUCACIU
conteazã să simţi -aşa te bucuri
contează să învingi - aşa reuşeşti!
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PREFECTULUI JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România
niversarea la 13 Septembrie a Zilei Pompierilor
din Romania este un prilej de rememorare a
unui episod din istoria noastră naţională - eroica luptă
purtată în Dealul Spirii, de Compania de pompieri din
Bucuresti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu, împotriva invadatorului otoman venit să înfrângă mişcarea
revoluţionară de la 1848.
Continuându-şi menirea de a fi permanent şi
necondiţionat la datorie în slujba semenilor, pompierii
au demonstrat şi probează, prin întreaga lor activitate
profesională, faptul că merită încrederea de care se
bucură din partea societăţii civile, apărând până la sacrificiul suprem viaţa şi bunurile de efectele negative ale
incendiilor, calamităţilor naturale, catastrofelor şi altor
situaţii de risc.
Cu această ocazie, vreau să vă felicit pentru devotamentul şi dăruirea de care daţi dovadă în nobila misiune
pe care o desfăşuraţi zilnic în slujba dâmboviţenilor.
Sunt convins că, în ciuda lipsurilor de care suntem cu
toţii conştienţi, veţi continua să lucraţi la standarde europene, aşa cum aţi făcut-o şi până în prezent.
Avem nevoie de profesionişti în serviciile de urgenţă,
dar şi de oameni cu suflet mare, care dincolo de faptul
că îşi îndeplinesc atribuţiile înţeleg şi alină suferinţele
semenilor.
Vă doresc dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră
multă sănătate, împiniri şi putere de muncă.

A

La Mulţi Ani!
4

prefect dr. ec. Iancu Caracota
Salvatorii Dâmbovițeni

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

E

roica luptă purtată acum 163 de ani, în Dealul
Spirii, de Compania de Pompieri din Bucureşti
împotriva armatei otomane venită să înfrângă mişcarea
revoluţionară de la 1848, este un prilej de rememorare
a unei pagini importante a istoriei neamului românesc, ziua de 13 Septembrie reprezentând un punct de
referinţă al armatei române moderne şi a trupelor de
pompieri.
Curajul, profesionalismul, determinarea, demnitatea, promptitudinea şi, nu în ultimul rând, spiritul de
sacrificiu sunt doar câteva dintre calităţile ce conturează
profilul pompierilor români.
Dumneavoastră,
pompierii
dâmboviţeni,
demonstraţi aceste calităţi în fiecare zi, în lupta cu focul,
cu apele şi în alte nenumărate misiuni, salvând vieţi şi
oferind siguranţă oamenilor deznădăjduiţi.
Am deosebita onoare şi bucurie să fiu alături de
dumneavoastră în această zi, adresându-vă cele mai
sincere urări de sănătate, fericire, viaţă lungă şi împliniri
profesionale. Fie ca, întotdeauna, să vă încheiaţi misiunile cu succes, cu sentimentul că v-aţi făcut datoria faţă
de semeni!

La Mulţi Ani!
președinte
lect. univ. Florin Aurelian Popescu

MESAJUL

INSPECTORULUI ȘEF
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã Dâmbovița
cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

A

niversată în fiecare an pe 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România ne oferă ocazia de a rememora un episod glorios din istoria naţională – lupta
purtată cu 163 de ani în urmă, pe Dealul Spirii, de compania de
pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu
împotriva numeroasei oştiri otomane, venită să înfrângă prin
forţa armelor mişcarea revoluţionară de la 1848.
La trei decenii după acea confruntare, pompierii-artilerişti îşi
demonstrau din nou virtuţile ostăşeşti, contribuind la trecerea
Dunării de către armata română şi desfăşurarea, cu succes, a
Războiului pentru Câştigarea Independenţei de Stat a României.
Cu acelaşi devotament şi spirit de sacrificiu, pompierii militari au acţionat şi pe timpul celor două războaie mondiale, pentru apărarea localităţilor şi a populaţiei, prin stingerea incendiilor provocate de bombardamente – unele
dintre ele devastatoare, cum au fost cele din august 1943 din Valea Prahovei şi aprilie-august 1944 la Bucureşti sau
alte zone ale ţării.
Nobleţea misiunilor umanitare, cu care au fost investiţi pompierii, a fost pusă în evidenţă şi pe timp de pace.
Aceasta a presupus asumarea unui risc permanent şi, nu de puţine ori, acesta a fost cel al sacrificiului suprem,
îmbogăţind “galeria eroilor” care s-au jertfit pe altarul datoriei pentru salvarea şi ajutorarea semenilor.
La “clasicele” misiuni ale pompierilor, de intervenţie la stingerea incendiilor s-au adăugat, în ultimul timp şi altele,
precum participarea la acordarea primului ajutor medical, prin Serviciile Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD.
Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă de astăzi intervin şi la salvarea persoanelor şi limitarea pagubelor produse de inundaţii sau alte calamităţi, accidente tehnologice sau de altă natură, acoperind practic întreaga
gamă a misiunilor umanitare.
La ceas aniversar, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa se prezintă ca o structură
flexibilă, modernă şi eficientă în gestionarea intervenţiilor de orice natură, capabilă să asigure un climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor, încadrată cu profesionişti ale căror priorităţi sunt apărarea vieţii, a bunurilor şi protecţia
mediului.
În acest moment de sărbătoare, îmi exprim convingerea că întreg personalul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa va dovedi şi pe viitor aceeaşi responsabilitate şi profesionalism şi, împreună cu serviciile voluntare și private de pompieri, va continua, cu aceeaşi maximă seriozitate şi competenţă să asigure protecţia
cetăţenilor împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă.
Cu acest prilej aniversar aduc mulţumiri Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, structurilor
M.A.I. şi M.Ap.N. din judeţ, tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, consiliilor locale şi
primăriilor judeţului Dâmboviţa, Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa şi O.N.G.-urilor pentru sprijinul acordat şi implicarea în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Aduc, de asemenea, mulţumiri reprezentanţilor din mass-media pentru sprijinul acordat în popularizarea
măsurilor de prevenire şi de comportare a populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi pentru transmisiunile şi relatările de la locul evenimentelor, care sperăm să fie şi pe viitor cât mai obiective, astfel ca
împreună să formăm un comportament preventiv şi să trezim spiritul civic în rândul cetăţenilor.
Cu ocazia Zilei Pompierilor din România, adresez cele mai calde felicitări întregului personal al I.S.U.”Basarab
I” Dâmboviţa, precum şi pompierilor din serviciile publice şi private, urându-le tuturor multă sănătate, putere de
muncă şi împliniri alături de familii şi cei dragi şi succes în nobila misiune pe care o desfăşurăm.

La Mulţi Ani!
Inspector șef colonel Mirel Pietreanu
Salvatorii Dâmbovițeni
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O parte a guvernului provizoriu, inclusiv Heliade, părăsi precipitat, la 29 iunie Capitala, îndreptându-se spre Câmpulung, unde conta pe o rezistenţă
armată sprijinită de lanţul Carpaţilor. De această împrejurare se folosi din nou partida reacţionară, spre a
pune mâna pe putere. Mitropolitul Neoﬁt a trădat din
nou revoluţia. A constituit o căimăcănie care a trecut
la anularea schimbărilor aduse de revoluţie: drapelul
tricolor a fost înlăturat; s-a restaurat „ordinea Regulamentului Organic”; o serie de oﬁţeri îndepărtaţi
de puterea revoluţionară au fost reîncadraţi.
La 1 iulie, dându-şi seama că a fost victima unor
ştiri false, indignată de teroarea pornită împotrivă-i şi
de caracterul samavolnic al măsurilor luate de proaspăta
cârmuire, populaţia bucureşteană se răscoală din nou şi
răstoarnă iarăşi guvernul reacţionar. Potrivit relatărilor
maiorului Lăcusteanu, oﬁţer antirevoluţionar eliberat şi
reîncadrat de noua căimăcănie, pompierii au fost aceia
care au dezlănţuit mişcarea populară ce avea să ducă la
înlăturarea căimăcăniei. Locotenentul loan Deivos - spunea
el - „a ridicat steagul revoluţiei în târg, pe piaţa puşcăriei”.
Guvernul Provizoriu a ştiut să preţuiască aşa cum se
cuvine atitudinea maselor populare şi a militarilor, precum şi aportul lor la apărarea revoluţiei şi lichidarea celor
două comploturi ale reacţiunii. Privind faptele pompierilor
militari, prin Proclamaţia din 12 iulie 1848, mulţumind
celor care au salvat cauza revoluţiei la 9, 11, 19 şi 30 iunie, se arăta: „Guvernul Provizoriu, în numele poporului
în¬treg cu care guvernează, văzând atâta curaj şi atâta
închinare la cauza libertăţii, stimând sentimentele nobile
şi generoase aie cetăţenilor din Capitală şi ale tuturor
celor care au luat parte la cauza sacră, recunoscând că
fără dânsu ar ﬁ fost pierdută pentru totdeauna libertatea
română, simţul de a sa datorie, în numele patriei, a arăta
a sa recunoştinţă... Companiei de pompieri ce, de la început şi până în cele din urmă, fură apărătorii libertăţii”.
S-a mai înscris în amintita Proclamaţie că „Acest decret
de recunoştinţă către poporul întreg al Capitalei şi către
toţi cei ce s-au închinat spre mântuirea patriei se va înscrie în litere de aur şi se va depune în Arhivele statului
spre comemoraţia zilelor de la 9, 11, 19, şi 30 iunie”.
În ziua următoare, 13 iulie, Guvernul Provizoriu, prin
Decretul nr. 245, hotăra: „Fiindcă Compania de pompieri
în tot cursul timpului acesta din urmă s-a purtat cu toată
onoarea cuvenită unui corp de oştire, Guvernul, potrivit
recomandaţiei şefului oştirii, decretă ca, spre încurajarea acestei companii ca să-şi îndeplinească datoriile cu
acelaşi zel, să i se dea gratiﬁcaţie, însă domnilor oﬁţeri
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leafa pe două luni, gradurilor de jos şi sublocotenentului
Bărcăşanu(Dincă Bălăşanu n.n.) tot pe patru luni...”. La
7 iulie 1848, un număr de 25 de suboﬁţeri erau avansaţi
sublocotenenţi, între aceştia găsindu-se şi pompierii Pândele, Starostescu şi Dincă Bălăşanu. La gradul de căpitan
au fost avansaţi, prin alt decret, loan Deivos şi Pavel
Zăgănescu. În raportul colonelului Pleşoianu către generalul Cristian Tell, prin care s-au făcut propunerile de avansare a acestor oﬁţeri şi suboﬁţeri şi a altora, se menţiona:
„în tot cursul slujbei lor şi-au îndeplinit datoriile cu multă
ştiinţă - au dovedit în toate împrejurările adevăratele lor
sentimente şi cu credinţa cu care au îmbrăţişat şi vor
sprijini sfânta noastră constituţie ca militari şi patrioţi”.
Pentru ataşarea lor la idealurile revoluţiei, încrederea de care se bucurau, dar şi pregă¬tirea şi competenţa
în conducerea instruirii, oﬁţerilor companiei de pompieri
li s-au încredinţat şi alte misiuni. Astfel, căpitanul Deivos a
deţinut un timp funcţia de comandant al Gărzii Naţionale,
iar locotenentul Starostescu, împreună cu cinci oﬁţeri
din alte arme, au fost detaşaţi pentru pregătirea acesteia, până la 20 august, când s-au întors la unităţile lor.
Dăruirea şi abnegaţia pe care cadrele şi toți ostaşii
Companiei de pompieri le-au dovedit în apărarea revoluţiei
aveau să ﬁe ridicate pe trepte superioare în lupta cu
oştirea otomană, în memorabila zi de 13 septembrie, zi
înscrisă pentru totdeauna în istoria neamului românesc.
La trei decenii după acea confruntare, pompieriiartilerişti îşi demonstrau din nou virtuţile ostăşeşti,
contribuind la trecerea Dunării de către armata
română şi desfăşurarea, cu succes, a Războiului pentru Câştigarea Independenţei de Stat a României.
Acelaşi devotament şi spirit de sacriﬁciu a fost
călăuza pompierilor militari care au acţionat şi pe timpul celor douã rãzboaie mondiale, pentru apărarea
localităţilor şi a populaţiei, prin stingerea incendiilor
provocate de bombardamente – unele dintre ele devastatoare, cum au fost cele din august 1943 din Valea Prahovei
şi aprilie-august 1944 la Bucureşti sau alte zone ale ţării.
1953 este anul în care, ziua de 13 septembrie a fost declarata Ziua Pompierilor din Romania.
Paginile istoriei contemporane consemnează tragedia de la Mihăileşti din 24 mai 2004 ca un alt moment
de jertfă al pompierilor militari, în care și-au pierdut
viaţa, la datorie, șapte pompieri alături de alți 11 oameni (localnici și jurnaliști). În acea dimineaţă, două
explozii violente au zguduit pământul după ce un TIR
încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi a luat foc.

Istoria
Pompierilor Dâmboviteni


L

a 11 ianuarie 1907 comisia interimară a Comunei
Târgoviște dispunea încheierea
unui contract cu antreprenorul
Ghiță Steriu pentru construirea Cazarmei de Pompieri după
planurile și devizele lui Enachie
Lăzărescu și aprobate de comisia interimară în ședința din 15
aprilie .
La 10 iulie 1908 comitetul
comunal
aproba
contractul
de antrepriză între Primăria
Târgoviște și Enalio Zenelli – antreprenor de lucrări publice care
urma să construiască turnul
de observație de la noua
clădire a cazarmei pompierilor de pe strada G.Gr.Cantacuzino .
La 1913 personalul
serviciului de pompieri era
constituit dintr-un sergent,
un ajutor, un brigadier și 18
pompieri.
În 1914 serviciul de
stingere a incendiilor trecea în subordinea Arsenalului Armatei unde se amenaja
o cazarmă nouă, Compania
Arsenal Târgoviște, serviciul
de stingere urmând să ﬁe
asigurat de militari. Primăria
Târgoviște transferă astfel
întregul instrumentar al serviciului de pază și stingere a
incendiilor și acordă și o subvenție
anuală de 10000 lei .
Din procesul verbal de predare-primire a materialului de incendiu şi a căilor, dintre Primăria
Târgovişte şi Administratorul De-

pozitului de Armatură Târgovişte,
din data de 11 noiembrie 1914,
reiese dotarea la acea dată a
serviciului de pompieri: 1 pompă
Knaust; 1 pompă franceză; 1 car
cu unelte; 3 sacale de lemn; 8 cai
și hamuri.
În această situaţie au surprins serviciul de pază şi stingere
a incendiilor evenimentele din
toamna anului 1916. În noiembrie
1916, pe timpul ocupaţiei germane, serviciul de pompieri se
desﬁinţează. Activitatea acestuia
se reia abia după 2 ani, în 1918,

după terminarea războiului.
În anul 1918 corespondența
dintre Primăria Târgoviște și
Marele Stat Major al Armatei
conținea darea de seamă referitoare la dezorganizarea servi-

ciului de pompieri al orașului
Târgoviște în timpul ocupației
germane și necesitatea înﬁințării
unui nou serviciu de stingere a incendiilor .
În ședința consiliului comunal din 15 martie se discuta asupra situației serviciului de pompieri. Primăria construise în incinta
Arsenalului o cazarmă de pompieri și o dotase cu toate cele necesare, plus o subvenție de 10000
lei. În retragerea militarilor
fuseseră luate toate instrumntele
de stingere. Se decide mărirea
subvenției la 30000 lei .
Darea de seamă asupra activității primăriei pe
anul 1919 arată că serviciul
de pompieri al orașului a
fost desﬁințat în noiembrie
1916 odată cu retragerea
militarilor în Moldova, în anul
1919 încercându-se reorganizarea acestuia prin acordarea
unei subvenții de 10000 lei .
Corespondența dintre
Ministerul de Interne și Ministerul de Război arată că primul
dorește reînﬁințarea Secției
de Pompieri Târgoviște,
înﬁințată inițial în anul 1915
de Ministerul de Război, care
fusese dezorganizată pe perioada ocupației germane între
anii 1916-1918 . La 24 februarie 1920 primăria Târgoviște
primește o adresă de la Ministerul
de Interne prin care anunță că
Ministerul de Război nu a aprobat reînﬁințarea secției de pompieri militari și astfel renunță la
Salvatorii Dâmbovițeni
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subvenția de 10000 lei .
În ședința consiliului comunal din 26 octombrie 1920 s-a
aprobat reînﬁințarea serviciului
de pompieri comunali cu un personal de 20 de oameni care urmau să ﬁe folosiți și la curățenia
coșurilor conform hotărârii consiliului din data de 5 noiembrie
1920 prin care se înﬁnțează un
serviciu de curățenie a coșurilor
instituțiilor publice ”pentru ca
acești pompieri să se obișnuiască
cu înălțimea caselor din oraș și cu
cunoșterea situațiunii coșurilor
de la aceste case” . La 25 noiembrie 1920 este numit comandantul serviciului plutonierul major
Gr.Corcoz – intrat în serviciu la
11 octombrie , care este înlocuit
la 15 februarie 1921 de Vasile
Gr.Alexandrescu. Acesta din urmă
este schimbat la 1 noiembrie 1921
de Gh.Bădău .
La 5 noiembrie 1921, consiliul local dezbate asupra propunerii Ministerului de Război de a
cumpăra Cazarma Pompierilor din
incinta Arsenalului.
În același an Regimentul
Carelor de Luptă se oferă să pună
la dispoziția primăriei personalul
necesar serviciului de incendii, 20
de oameni și să asigure instrucția
acestora. Solicită deasemenea și
cedarea localului pompierilor:
remiza, dormitor și camere de
locuit, aici urmând a se instala
Compania de autoblindate. Consiliul Local aprobă, în principiu,
această propunere . În anul 1922
serviciul de pompieri se efectua
de către o echipă de la Regimentul Carelor de Luptă .
Bugetul pentru anii 19211922 aloca o sumă considerabilă
de 108000 lei pentru reînﬁințarea
serviciului de pompieri . Pentru
anii 1922-1923 se alocă suma de
100000 lei cu același scop .
Un control al Inspectoratului Pompierilor Militari din 23-24

8

Salvatorii Dâmbovițeni

mai și 28 iulie 1926 constată starea foarte bună a Secției de Pompieri Târgoviște din punctul de vedere al instruirii în ”meseria lor
de specialitate; caii bine îngrijiți;
cazarma curată și bine ținută;
gospodăria bine condusă de comandant; materialul de incendiu bine îngrijit.” . Același raport solicită Primăriei Târgoviște,
având în vedere ”întinderea mare
a orașului și construcțiile sale
destul de mari”, să doteze secția
cu o autopompă cisternă mașină,
justiﬁcând că ”făcând acest ultim
sacriﬁciu pentru pompieri va avea
un adevărat serviciu de siguranță
contra incendiilor, așa că avutul
cetățenilor și cel public va putea
ﬁ cu drept cuvânt, la adăpost de
surprizele nenorocite”.
Raportul Secției de Pompieri
nr.37 din 3 februarie 1927 către
Primăria Târgoviște aducea la
cunoștință efectivul de 32 de
oameni ai secției
și că va ﬁ suplimentat până la
35-36 și mai avea
nevoie de paturi și restul cazarmamentului
pentru acestea.
Făceau referite
la necesitatea
unui ”lavabou” pentru spălarea
oamenilor și ca ﬁecare ”să aibă
patul lui și ștergarul lui pentru a
nu se îmbolnăvi de vre-o boală de
ochi etc. ”
Prin raportul nr.90 din
28 martie 1927 către Primăria
Târgoviște, Secția de Pompieri
prezintă starea din teritoriu a
intervenției la incendii ”Orașul
Târgoviște, ﬁind foarte întins,
periferiile neavând telefoane, iar
gurile de apă foarte departe și
chiar prin centru unde sunt câteva telefoane particulare, nu le
pot utiliza după ora 12 noaptea,
nefuncționând oﬁciul telefonic,
așa că anunțarea pompierilor în
caz de incendii va ﬁ foarte târzie,
după ce focul va lua proporție.
După anunțare se va pierde un

timp prețios până să ajungem
cu caii, mai ales la periferii. Apa
din cele trei sacale ce avem va ﬁ
insuﬁcientă, chiar numai pentru
localizare (stropitoarele primăriei
și caii, ziua ﬁind la muncă, sunt
prea grele și ar sosi cu foarte
mare întârziere) iar alimentarea sacalelor de la guri de apă
îndepărtate foarte greoae și ne
îndestulătoare”. În același raport este justiﬁcată și cererea de
achiziționare a unei autopompe
cisternă mașină ”pornește automat; se transportă cu motor, repede, ducând cu ea și servanții
respectivi; aduce o cantitate de
apă de 3500 litri apă; se poate
încărca singură din orice loc gură
de apă, lac, fântână etc; aruncă
apă pe 4 guri odată” . De asemenea se solicită amenajarea a unei
camere din scândură în care să
ﬁe depozitate ”efectele”, iar în

foișorul companiei să înﬁințeze
un post de santinelă pentru a
putea observa ”focul ce a ieșit
prin acoperiș” pentru a scuti timp
până să ﬁe anunțați prin orice mijloc. Se solicita și înﬁințarea în
anumite locuri de la periferii a
unor telefoane de unde să poată
face anunțarea în caz de incendiu.
În anul 1928 Inspectoratul
Pompierilor Militari respinge cererea Primăriei Târgoviște prin care
aceasta din urmă solicita ca oamenii de la serviciile subunității
să servească masa cu pompierii
datorită ”inﬂuenței negative pe
care o pot avea asupra pompierilor” . O altă adresă a Secției de
Pompieri, din 30 aprilie, arată că
sălile de
continuare în pagina 10

Centru de
formare
Î

n data de 04 iulie 2011, ISU ”Basarab I” Dâmbovița
a dat startul primului curs de formare în cadrul
Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și
Asistență Medicală de Urgență, acreditat pentru formarea
viitorilor paramedici.
Deschiderea oficială a avut loc la sediul
Detașamentului de Pompieri din Pucioasa, b-dul
Trandafirilor nr.185, în prezența inspectorului șef al ISU
”Basarab I” Dâmbovița, a formatorilor care vor asigura
pregătirea, precum și a primei serii de viitori paramedici.
Centrul de la Pucioasa se alătură celor din: Craiova,
Galaţi, Iaşi, Oradea, Timişoara, Târgu Mureş, municipiul
Bucureşti, precum şi celui de la Şcoala de Subofiţeri de
Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti,
care vin în sprijinul activităţii SMURD, ce se desfăşoară
în prezent în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de
Urgenţă.
Atât cursanţii, cât şi instructorii formatori SMURD
provin din rândurile angajaţilor unităţilor Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă. Noul centru asigură
în acest moment cursurile de prim-ajutor, descarcerare
și salvare pentru personalul din serviciile pentru situații
de urgență din județele: Dâmbovița, Călărași, Ialomița și
Teleorman.
Echipamentele și toate celelalte condiții necesare
bunei desfășurări a activiății de pregătire au fost asigurate de ISU ”Basarab I” Dambovița cu sprijinul Fundației
pentru SMURD.
Centrul de la Pucioasa are o capacitate de formare
de 16 viitori paramedici, iar cursurile se vor desfășura

Î

SMURD
în decursul a 30 de zile. La finalul acestor cursuri vor fi
susținute examene, pe baza cărora absolvenții vor primi
calificarea de paramedic.
În data de 29 iulie 2011, primii 14 paramedici
“formaţi” la Centrul de la Pucioasa (4 cursanţi de la ISU
Dâmboviţa, 4 cursanţi de la ISU Călăraşi, 4 cursanţi de la
ISU Ialomiţa şi 2 cursanţi de la ISU Teleorman), au primit
certificatele de absolvire a cursului și felicitări din partea
prefectului județului Dâmbovița, ec. Iancu Caracota și
a inspectorului șef al ISU ”Basarab I” Dâmbovița, colonel Mirel Pietreanu, urându-le succes în misiunile ce le
vor desfăşura ca “salvatori de vieţi”. Alți 14 paramedici
au absolvit cursurile pe data de 02 septembrie 2011, iar
începând cu 12 septembrie 2011 urmează cursurile din
cadrul centrului alți 20 de paramedici.
plt.adj.Gabriel Gãtej

n data de 27 aprilie 2011, în comuna Valea Lungă a avut loc festivitatea de
inaugurare a unui punct de intervenție în domeniul situaţiilor de urgenţă,
aparţinând Detaşamentului de pompieri Moreni din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. Înﬁințarea
acestui punct de intervenție a avut drept scop reducerea timpului de răspuns
în cazul producerii unor situații de urgență şi necesitatea de a ﬁ cât mai
aproape de cetăţeni, asigurând asfel o intervenție rapidă și profesionistă
într-o zonă cu drumuri greu practicabile din cauza conﬁgurației reliefului,
speciﬁce zonei de deal. Pentru înﬁinţarea acestui punct de lucru, Primăria
Valea Lungă s-a preocupat de asigurarea şi amenajarea spaţiului destinat
desfăşurării în condiţii optime a activiţăţii echipajului de intervenţie de la
Detaşamentul de Pompieri Moreni.
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spectacol din oraș sunt improprii din
punct de vedere al siguranței
spectatorilor și al incendiilor
(scaunele și băncile erau mobile
și nu ﬁxate, dar și foarte apropiate) evacuarea ﬁind foarte greoaie, creându-se panică, nu erau
guri de alimentare cu apă în interior și nu erau lumini de siguranță
la ieșirea din săli . Bugetul Secției
de Pompieri Târgoviște era de
986504,45 lei la care urma să se
adauge subvenția acordată de
primărie.
În anul 1929 un raport al
Poliției orașului Târgoviște adresat
Prefecturii face cunoscută slaba
dotare cu materiale a Secției de
Pompieri văzută cu ocazia incendiilor de la cinema Isidor Fromnea
și a celui din Mahalaua Sârbi unde
a ars apropae tot cartierul. Mare
parte din pompieri nu aveau căști
și din cele 3 sacale una avea roata
putredă . În incendiul produs la
10 septembrie 1929 în Mahalaua
Sârbi 85 de oameni au rămas
fără locuințe. Dintre aceștia 59
de locuitori și-au reclădit singuri
locuințele .
Spre sfârșitul anului 1929,
Inspectoratul Pompierilor Militari face o solicitare pentru
achiziționarea unei autopompe
cisternă specială pentru incendiu
justiﬁcându-se necesitatea dând
exemplu cele două incendii de
la sala de spectacol din centru și
cel din Mahalaua Sârbi. Bugetul
Secției de Pompieri fusese stabilit la suma de 2311626,75 lei
din care 1,3 milioane pentru autopompe .
În anul 1930 ”onor” Primăria
Orașului Târgoviște este întiințată
prin adresa 433 din 21 mai că
”materialul de incendiu ce avem,
ﬁind foarte vechi, aproape la ﬁecare exercițiu ce facem, avem
câte o roată ruptă”. Reparația
acestora dura o săptămână, timp
în care nu se puteau folosi toate
pompele, drept pentru care se
solicita aprobarea cumpărării ”a
4 roate (2 pentru căruciorul care
transportă furtunurile, 1 pentru
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pompă și 1 pentru sacale), costul
acestor roatre este de 5000 lei”
. În acest an apare pentru prima
dată ștampila Secției de Pompieri
Târgoviște, avându-l comandant
pe căpitanul Cristu.
Anul 1931 este cu diﬁcultăți
pentru Primăria Târgoviște fapt
ce se răsfrânge și asupra Secției
de Pompieri. Primăria comunică
printr-o adresă Comandamentului
Pompierilor Militari subvențiile
pe care le-a făcut Secției de
Pompieri din 1925 până în 1930
speciﬁcând și că secția a avut
același efectiv din 1926 (1 oﬁțer,
2 sergenți, 4 caporali, 24 soldați și
10 cai). Primăria solicită reducerea efectivului datorită situației
grele, care și intră în imposibilitatea plății subvenției prevăzută
în acest an. Consiliul comunal a
refăcut bugetul secției și a aprobat suma de 665305 lei.
La 6-7 iunie 1932 un puternic incendiu distruge Școala Sârbi
ﬁind considerată ca sursă a aprinderii o peroană necunoscută care
a incendiat pentru răzbunare.
Pompierii erau acuzați că au intervenit târziu, justiﬁcarea comandantului de atunci, sublocotenentul Sotir, a fost că incendiul
a fost anunțat cu întârziere .
În 1934 bugetul subvenționat
de Primărie pentru Secția de
Pompieri era de 469825lei și avea
un efectiv de 1 oﬁțer, 2 suboﬁțeri,
1 sergent, 2 caporali și 16 soldați
. Tot în acest an are loc și un
serviciu religios cu ocazia Zilei de
13 Septembrie . Se pare că este
și prima referire
la desfășurarea
unei festivități
prilejuite de Ziua
de 13 Septembrie
care, astăzi, este
Ziua Pompierilor
din România.
Tot în acest
an este consemnat un proces verbal întocmit între
Secția de Pompieri și Primăria
Târgoviște referi-

tor la reparații și amenajări, materiale de întreținere și combustibil, necesare secției de pompieri.
La 19 august 1935 are lor
un puternic incendiu la Fabrica
de extras de benzină din gaze
a societății ”Bozoline” Viforâta
unde au participat la stingere
pompierii secției târgoviștene cu
”o mașină stropitoare” sub comanda locotenentului Gh.Sotir .
Preocuparea pompierilor
târgovișteni pentru asigurarea
surselor de alimentare cu apă
este consemnată în anul 1937
când a fost întocmită o listă a
celor 116 hidranți din oraș. Tot în
acest an primăria solicită prefecturii procurarea unei mașini pentru secția de pompieri necesară
deplasării inspecției de prevenire
care participă la stingerea incendiilor și în județ (Răzvad, Pucioasa etc). Pompierii aveau în dotare
1 pompă + 1 scară Magirus, pompe
de mână Knaust și 1 car Omnibus .
În anul 1938, Mihail Al.
Costescu, reprezentant al auto
Ford-Lincoln, oferă o pompă de
incendiu – stropitoare serviciului
de pompieri fapt menționat și de
raportul întocmit către Ministerul
de Interne pentru aprobarea ofertei . Se menționa în acest an
că în județ nu există un serviciu
organizat de pompieri, ci numai 2
cisterne la Târgoviște și Pucioasa
și mai erau necesare încă 9 cisterne .
va urma...
prof. Mariana State - D.A.N. Dâmbovița
plt.adj.Gabriel Gătej - I.S.U. Dâmbovița





Evoluţia celor mai vechi formaţii de pază contra incendiilor.
Formaţia Civilă de Pază Contra
Incendiilor Gura Ocniţei.

Prevederile decretului nr.41 din 1951 al consiliului de miniştrii a pus bazele înﬁințării Formaţiunii
Voluntare de Pază Contra Incendiilor în comuna Gura
Ocniţei. FPCI a luat ﬁinţă urmare a desﬁinţării în
anul 1956 a Secţiei de Pompieri Militari din această

localitate. Printre cei ce au pus bazele acestei
formaţiuni voluntare se numără: Matei Ion, Tudorache Petre, Ceremovici Ilie, Barbu Nicolae, Lupu
Ion, Oprin Nicolae, Ilie Nicolae, Stăncescu Vasile,
Olaru Ion şi Cristecu Ilie. Datorită muncii depuse în
pregătirea şi instruirea membrilor formaţiei, chiar
din anul înﬁinţării FPCI a ocupat la întrecerile organizate cu ocazia Zilei de 13 Septembrie locul 1 pe
Raionul Târgovişte.
Raionul de intervenţie al FPCI cuprindea
localităţile: Racoviţă, Hăbeni, Bucşani, Lazuri,
Comişani, Gorgota, Răzvad, Ocniţa, Săcuieni, Adânca, Răţoaia.
În anul 1957 după ce localitatea a fost împărţită
pe sectoare, membrii formaţiei au fost repartizaţi
pe acestea pentru a duce o intensă activitate de
prevenire, cu prioritate gospodăriile cetăţenilor.
Controalele se executau în baza manualului de prevenire la sate. În acest an s-a pus un accent deosebit pe activitatea de pregătire şi instruire a membrilor FPCI.

Şi în acest an, cu ocazia întrecerilor organizate
cu ocazia Zilei de 13 Septembrie, FPCI Gura Ocniţei
a ocupat locul 2 pe Regiunea Ploieşti şi Locul 1 pe
Raionul Târgovişte.
În anul 1958 tânăra formaţie a continuat activitatea de pregătire şi instruire, dar şi activitatea de
prevenire a incendiilor bazându-se şi pe sprijinul
autorităţilor locale. Este anul în care formaţia a
primit în dotare o hipocisternă urmare a eforturilor
depuse. Acest an a adus, cu ocazia festivităţii Zilei
de 13 Septembrie, „diploma de formaţie fruntaşă
pe ţară” şi a fost acordat însemnul onoriﬁc „Fruntaş
în PCI” unor membrii. Tot cu această ocazie a fost
primită drept recompensă o motopompă.
Anul 1959 a fost unul dintre cei mai importanţi
pentru tânăra formaţie de pompieri voluntari. S-a dus
o intensă activitate de prevenire prin desfăşurarea
de controale la gospodăriile cetăţeneşti şi prin organizarea şedinţelor de instruire pentru înlăturarea
într-o măsură cât mai mare a cauzelor generatoare
de incendii. În cadrul acestor şedinţe, şeful formaţiei
a făcut mai multe expuneri asupra activităţii de
p.c.i., dar şi asupra neregulilor persistente la unele
obiective şi gospodării. Activitatea de prevenire a
fost marcată şi la nivel vizual prin montarea de panouri cu unele reguli mai importante de p.c.i. şi s-a
organizat o expoziţie la Căminul Cultural cu principalele reguli de p.c.i. care trebuiesc respectate
în toate anotimpurile completate cu exempliﬁcări.
Acest an a adus locul 1 la întrecerile pe ţară organizate cu ocazia
Zilei Pompierilor.
Festivitatea
de
acordare a premiilor a avut loc
pe stadionul din
comună
ocazie
cu care a fost
acordat şi drapelul de „Formaţie fruntaşă” şi medalia „Fruntaş în
PCI” şefului formaţiei Matei Ion. De asemenea, cu
Salvatorii Dâmbovițeni
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această ocazie formaţia a primit şi o autopompă cele mai grele obstacole ce le barează calea către
cisternă marca Mercedes pentru merite deosebite. ţelul propus. Este vorba de PASIUNE, și Nea Matei
a avut din plin. La onorabila vârstă de 84 de ani
încă este mândru pentru ceea ce a realizat pentru
protejarea avutului public şi a vieţii oamenilor în
toată perioada cât a fost şeful formaţiei civile de
pază contra incendiilor din Gura Ocniţei de la care
s-a “pensionat” în 2006. Cel care a fost Matei Ion,
suﬂetul acestei formațiuni civile de pompieri timp
de peste 50 de ani, în anul 2009 a pierdut bătălia cu
viața. Devotamentul arătat meseriei de pompier l-a
făcut ca de multe ori să renunțe la liniștea familiei
și să “alerge” să stingă un incendiu ﬁind ajutat chiar
de soție și copii. Dragostea pentru această meserie a
fost la loc de cinste în familia lui NeaMatei. A fost un
La festivitate au fost prezenţi delegaţi ai diferitelor om cu care instituţia noastră a colaborat mai bine
formaţii din ţară, organe de conducere din cadrul de 5 decenii, a fost un sprijin, un bun sfătuitor, un
localităţii şi reprezentanţi din cadrul Grupului PCI
Târgovişte – lt.maj. Oprişan Ion – şi din partea Grupului Regional PCI Ploieşti – maior Negrea Nicolae.
Toate aceste însemne, diplome şi steagul de
formaţie fruntaşă în PCI primite de formaţia din
Gura Ocniţei erau răsplata eforturilor depuse de
membrii acesteia pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. Succesul pompierilor din Gura Ocniţei
nu era întâmplător, formaţia dorindu-şi încă de la
înﬁinţare cucerirea „drapelului roşu de formaţie
fruntaşă”. Încadrată în majoritate cu muncitori de
la „secţia petroliferă”, cetăţeni devotaţi şi cu simt
de răspundere faţă de apărarea vieţii şi bunurilor
materiale, formaţia a mers din succes în succes,
obţinând un loc bun de ﬁecare dată. Tradiţia s-a exemplu de dăruire pentru noi toţi, un om pe care
păstarat şi în zilele noastre, anul trecut (2007) întotdeauna ne-am bazat în
obţinându-se locul I la faza judeţeană şi Cupa „Fair- acţiunile noastre, un om care
play” la faza interjudeţeană de la Curtea de Argeş. ne-a fost mereu aproape şi la
A trecut timpul şi trupurile şi-au cedat vigoarea, bine şi la rău.
părul a albit, dar acea
În prezent, SVSU Guradragoste nestinsă pen- Ocniţei dispune de o dotare
tru paza contra incendi- modernă, având o frumoasă
ilor, momentele pline de remiză ce adăposteşte două
succes trăite de-a lungul autospeciale de stins incenanilor l-a făcut să reziste dii. Aceste autospeciale au
trecerii timpului. Consid- intrat în dotarea serviciuer necesar să menţionez lui prin eforturile Primăriei
că interlocutorul meu a Gura-Ocniţei care are strânse
omis, din modestie, să relaţii de colaborare cu o
arate încă ceva care, fundaţie româno-germană,
după părerea mea, a în anul 2007, primindu-se o
stat la baza succeselor autospecială cu apă şi spumă Magirus-Iveco, iar în
obţinute cu formaţia, anul 2010 o autospecială cu apă şi spumă Mercedes.
condusă de el, în munca De asemenea tot cu aceste ocazii a intrat în dotarea
de prevenire şi stingere a incendiilor. Este vorba de serviciului şi echipament de protecţie individuală a
ceea ce îi însuﬂeţeşte pe oameni în toate acţiunile servanţilor, scule, accesorii şi materiale necesare
pe care le iniţiază şi care le dă forţă să depăşească intervenţiei în diferite situaţii de urgenţă.
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Formaţia Civilă de Pază Contra
Incendiilor Pietroşiţa

În urma decretului nr.41 din 1951 al consiliului
de miniştrii s-a înﬁinţat pe raza comunei Pietroşiţa
Formaţiunea Voluntară de Pază Contra Incendiilor.
La înﬁiţare formaţiunea nu avea în dotare mijloace
de stingere a incendiilor. Şef al acestei formaţii a
fost numit Roşu Tudor în vârstă de 42 de ani. Prin
talentul avut şi ﬁind devotat meseriei a reuşit să
atragă în cadrul formaţiunii voluntare o serie de
cetăţeni de seamă din comună cinstiţi şi destoinici, curajoşi care nu ezitau să ﬁe prezenţi la orice
solicitare a şefului formaţiei în caz de incendiu.
Neavând mijloace de stingere conducerea din acea
vreme a încercat să doteze cu utilaje formaţiunea şi
a reuşit prin preluarea de la gara CFR din Pietroşiţa
a unei pompe manuale de stins incendii. Când au
preluat pompa manuală aceasta nu era în stare de
funcţionare. Priceperea şi implicarea unora dintre
voluntarii formaţiei au pus în funcţiune această
pompă, aceasta putând ﬁ utilizată pentru stins incendii. Ulterior, formaţiunea s-a dotat şi cu o „saca”,
asigurându-se în acest fel o cantitate de cca. 500
litrii de apă pentru stins incendii. Cu timpul statul a
început să aloce fonduri pentru dotarea formaţiilor.
A fost adusă încă o pompă manuală de stins incendii
şi accesorii pentru intervenţie. Pompele despre care
relatăm funcţionează şi astăzi.
Cu sprijinul unităţilor militare de pompieri şi conform planurilor întocmite la acea vreme, personalul
din FPCI au început să efectueze controale de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţenilor din
localităţile unde aceştia îşi desfăşurau activitatea.
Se constituiau echipe de control şi erau întocmite
caiete de control unde erau trecute încălcările la
regulile de prevenire ale vremurilor respective,
pe ﬁecare gospodărie în parte. Un accent deosebit puneau pe gospodăriile izolate, de la marginea
comunei şi din zonele greu accesibile. Practica vremurilor din punct de vedere al deplasării echipelor
de control la gospodăriile cetăţeneşti s-a menţinut
până astăzi. Şi în prezent voluntarii de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pietroşiţa
efectuează controale de prevenire cu exigenţă,
dovedită prin numărul mic de incendii produse în
această localitate şi de mândria voluntarilor de
aici care susţin au existat foarte multe perioade de
timp, destul de lungi, când pe teritoriul comuniei nu
au avut evenimente.
Odată înﬁinţate FPCI, s-a observat că este
necesară dotarea acestora cu utilaje şi materiale. Ca urmare, a crescut considerabil capacitatea
combativă a FPCI, acestea ﬁind în măsură să intervină

cu succes pentru stingerea majorităţii incendiilor izbucnite pe raza localităţii. În practica acelei perioade unele incendii, deşi mici ca proporţii, nu puteau ﬁ stăpânite de către FPCI, situaţie generată în
principal de insuﬁcienta cunoaştere de către şeﬁi
FPCI a procedeelor şi mijloacelor de stingere. Era
necesar a ﬁ pregătit personalul care acţiona pentru stingerea incendiilor, apărând în acest fel „programul de pregătire”. În aceste condiţii s-a simţit
nevoia ca Direcţia de PCI de la Ministerul Afacerilor
Interne să editeze instrucţiuni destinate pregătirii
formaţiunilor p.c.i. şi a şeﬁlor acestora pe linia
tacticii stingerii incendiilor. Astfel, în anul 1963 au
apărut instrucţiunile F4 privind Tactica Stingerii Incendiilor pentru FPCI. Aceste instrucţiuni descriu
pe scurt principalele fenomene ce au loc în timpul incendiilor, principalele mijloace şi procedee
de stingere, caracteristicile diferitelor incendii şi
modul cum trebuie acţionat, dar şi unele probleme
principale menite să orienteze şeﬁi de formaţii în
organizarea stingerii incendiilor în condiţii grele:
vânt puternic, lipsă de apă etc.
Editarea de materiale de instruire a început
din anul 1959 cu instrucţiunea F1 privind instrucţia
formaţiilor voluntare de pază contra incendiilor din
localităţi la pompa manuală şi hipocisternă. Au urmat
instrcţiunea F3 în 1961 pentru cunoaşterea utilajului de luptă p.c.i. din dotarea FPCI, instrucţiunea F5
în 1962 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale între FPCI şi instrucţiunea F2 în
1963 privind pregătirea FPCI la autopompa cisternă
şi motopompă.
Venind vorba de concursuri profesionale, fostul şef al SVSU Pietroşiţa, Nea Roşu, îşi aminteşte
că în anul 1954,
tatăl
acestuia,
Roşu Tudor, şeful
formaţiei la acea
vreme, a chemat la întrecere
toate formaţiile
din
Raionul
Târgovişte.
În urma acestor
concursuri
FPCI Pietroşiţa a
ocupat locul 1 pe
Raionul Târgovişte
şi locul 1 pe Regiunea Ploieşti.
Cu această ocazie
FPCI Pietroşiţa a
câştigat o autopompă cisternă marca Klogner Deutz
cu 4000 l de apă, dar şi steagul de formaţie fruntaşă.
Salvatorii Dâmbovițeni
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Din 1954, an de an au avut loc concursuri între
FPCI. Cel mai aprig adversar la aceste concursuri s-a
dovedit FPCI Gura Ocniţei condus la acea vreme de
Matei Ion. An de an FPCI de la Pietroşiţa ocupa numai locuri fruntaşe, intotdeauna un loc în primele
trei.
În anul 1963 FPCI Pietroşiţa a fost dotată cu o
autopompă cisternă marca Praga-Victoria şi a fost

casată în anul 1968, principalul motiv de casare a
acesteia ﬁind lipsa pieselor de schimb. După casarea maşinii a fost adusă la formaţie o motopompă
uşoară IMB 53.
Tot în 1968, acelaşi an cu dotarea cu motopompa
IMB-53, s-a început construcţia la actuala remiză de
pompieri. Fondurile pentru construcţie au fost alocate de administraţia publică a acelor vremuri şi cu
forţă de muncă voluntară, în principal din partea
pompierilor voluntari. Lucrările la construcţia
remizei au fost ﬁnalizate în anul 1972.
Era şi o tradiţie a pompierilor voluntari din
Pietroşita ca în ﬁecare an să se deplaseze prin
comună cu „pluguşorul”. Se formau mai multe
echipe voluntarii ﬁind îmbrăcaţi cu ţinuta de pompier, iar cu banii strânşi la această activitate mai
achiziţionau diverse bunuri, îşi confecţionau pe plan
local echipament etc., necesare activităţii în cadrul
remizei de pompieri.
În anul 1974 şeful formaţiei din acea vreme a
decedat. Până să moară, aşa bolnav cu era, a predat
formaţia, tot în familie, unui nepot, Popa Ion, care
era atras de această meserie ﬁind considerat un bun
organizator şi devotat meseriei şi care merita să
preia funcţia de şef de formaţie.
În 1975 conducerea ţării a dispus dotarea serviciilor de la oraşe cu APCT Roman, iar la comuna
Voineşti şi Pietroşiţa, FPCI au fost dotate cu câte
o autocisternă SR 132 care funcţiona pe benzină şi
avea o capacitate mai mică de apă.
Activitatea voluntarilor în cadrul FPCI nu era
plătită, singura persoană angajată de consiliul local
era şoferul care activa pe autospeciala de stins incendii. Cheltuielile de carburanţi, lubriﬁanţi, piese
de schimb şi accesoriile erau suportate de primărie
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pe baza unui necesar întocmit de şeful formaţiei, iar
pentru ceea ce făceau la remiză mai aduceau câte
ceva şi de acasă, că aşa era în practica vremurilor.
În 1978 Popa Ion, datorită unor probleme familiale a demisionat din funcţia de şef de formaţie,
dar a rămas ca voluntar. În locul lui a fost numit
Puşcaru Dorin care făcuse armata la unităţile militare de pompieri dar care nu corespundea foarte
bine funcţiei: era prea tânăr şi nu avea autoritate în
faţa celorlaţi fapt ce a făcut ca pentru o perioadă
de timp să se dezorganizeze formaţia. Cei de la
primărie nu erau mulţumiţi de activitatea formaţiei.
În anul 1980, la un incendiu mai mare s-a remarcat Nea Roşu, cum era cunoscut de săteni, prin spirit
de iniţiativă, curaj şi bun organizator. Administraţia
locală a propus numirea lui Roşu Tudor la conducerea
formaţiei. Imediat ce a fost numit, a schimbat de
pe funcţii toţi voluntarii care nu erau dedicaţi meseriei fapt conﬁrmat şi prin rezultatele obţinute la
concursurile profesionale unde, în 1982, au ocupat
locul 1 pe judeţ şi locul 4 pe ţară. Referitor la aceasta, putem aminti faptul că, prin anul 2002 primăria
localităţii, nu a mai dorit obţinerea primului loc,
deoarece nu le putea asigura bani pentru deplasarea la următoarele faze ale concursurilor.
Pentru îmbunătăţirea pemanentă a activităţii,
aveau loc în mod frecvent şedinţe de instruire (o
dată pe lună) şi aplicaţii (de 3-4 ori pe lună), iar
datorită controalelor dese pe care le efectuau,
numărul incendiilor pe zona lor de intervenţie
(Pietroşiţa, Runcu, Bezdead, Moroieni, Dealu Frumos) a fost întotdeauna redus.

În cadrul serviciului de prevenire la localitate,
realizau dosare cu materiale instructiv-educative,
lipeau aﬁşe, atenţionau cetăţenii cu privire la pericolele la care se expun dacă nu-şi remediază problemele pe care le constatau şi notau în caietele
de control. Participau lunar la şedinţele care se
desfăşurau în Căminul Cultural, iar atunci când vremea permitea pe islazul comunal, unde puteau veni

cetăţenii în număr mai mare. Se efectuau instruiri
inclusiv cu copiii din localitate.
În timp ce era angajat la Steaua Electrică SA
Fieni, era şef la formaţiunea de pompieri. În acest
timp a avut parte de înţelegerea şeﬁlor, astfel încât
era lăsat sa meargă la intervenţii sau ori de câte ori
era necesar.
În anul 1947, a devenit şeful formaţiei de pompieri
Steaua Electrică SA Fieni de unde s-a şi pensionat pe
caz de boală. Şi astăzi acest destoinic pompier este
la conducerea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din Pietroşiţa având peste 40 de ani de meserie ca pompier voluntar.
Tradiția participării la concursurile pe teme profesionale este păstrată de peste 60 de ani ﬁind o
continuă competiție între aceste două servicii.
Le urăm în continuare succes în activitatea pe
care o desfăşoară, mulţumindu-le totodată şi pentru
sprijinul acordat la intervenţiile la care au participat
alături de echipajele I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa de
ﬁecare dată când situaţia a impus.
Plutonier adjutant Gabriel Gătej


 






Anul 2011 a fost declarat Anul European al Activitatilor de Voluntariat care Promoveaza Cetatenia
Activa prin Decizia Consiliului Uniunii Europene Nr. 15658/09 din 24 noiembrie 2009.
Principalele argumente care au stat la baza acestei decizii bazate pe documente si politici europene
existente pot ﬁ sumarizate astfel:
- Incurajarea cetateniei active constituie un element cheie pentru consolidarea coeziunii si pentru
dezvoltarea democraţiei;
- Voluntariatul reprezintă una dintre componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi democraţiei,
care concretizează valori europene, precum solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie prin
aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţilor europene;
- Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de
capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la solidaritate;
- Activităţile de voluntariat sunt beneﬁce pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane, sociale,
intergeneraţionale şi de mediu.
Scopul general al anului european este acela de a încuraja şi sprijini - îndeosebi prin schimburile de
experienţă si de bune practici - eforturile depuse de Comunitate, de statele membre, de autorităţile
locale şi regionale pentru a crea la nivelul societăţii civile condiţii favorabile voluntariatului în Uniunea
Europeană (UE) si pentru a spori vizibilitatea activităţilor de voluntariat în UE.
Salvatorii Dâmbovițeni
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sfaturi

care va feresc de ...
1. Siguranțele fizibile din tablourile electrice
să fie calibrate și omologate.
2. Întrerupătoarele, prizele, cablurile și aparatele electrice se exploatează fără defecțiuni
și improvizații.
3. Sobele vor fi verificate și reparate de personal specializat și autorizat.
4. Pardoseala combustibilă din fața sobei se
protejează împotriva căderii accidentale a
jarului sau lemnelor aprinse.

8. Lângă coșurile, burlanele și canalele de fum
vor fi nu se depozitează materiale combustibile.
9. Focul deschis în curte sau grădină se face
la distanțe de siguranță față de vecinătăți și se
supraveghează permanent până la stingerea
completă.
10. Focul deschis în curte sau grădină nu
se face pe timp de vânt și în perioadele de
caniculă și secetă prelungită.

11. Lichidele inflamabile se păstrează în
metalice sau ambalajele originale
5. Focul la aragaz sau sobe alimentate cu gaze recipiente
departe de surse de aprindere (foc deschis,
naturale se aprinde după principiul ”gaz pe
temperaturi ridicate etc.).
flacără”.
12. Copiii vor fi supravegheați în permanență
6. Etanșeitatea buteliei sau instalației de ali- pentru a nu se juca cu focul.
mentare cu gaze se verifică cu emulsie din apă
și săpun.
13. În caz de incendiu apelați 112, număr
unic de urgență.
7. Coșurile, burlanele și canalele de fum vor
RESPECTAȚI-LE! și veți fi în siguranță!
fi verificate, curățate și reparate cel puțin o
dată pe an și vor fi izolate față de elemenISU ”Basarab I” Dâmbovița
tele combustibile ale pereților, planșeelor și
Târgoviște, CP 130087, Dâmbovița, www.isudb.ro
acoperișurilor.
Revista realizată cu sprijinul
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GeoSting srl și ComInCom srl

POMPIERII

BÃTÃLIA CU FOCUL

N

u o să pot
înţelege ﬁlosoﬁa de viaţa
a celor care aleg să devină
pompieri. Îşi riscă viaţa în ﬁecare
minut, salvează mii de vieţi şi nu
aşteaptă medalii şi recunoaşteri
pentru aceste fapte.
De la începutul acestui an,
pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab
I” Dâmboviţa au avut peste 3000
de intervenţii, dar, de departe,
incendiul din 31 august 2011 de la
fabrica de vopseluri şi fabrica de
lapte din Târgoviște a fost cel mai
diﬁcil.
Peste 60 de pompieri cu 12
autospeciale au muncit la foc
continuu pentru lichidarea acestui incendiu. Fără nici o ezitare,

pompierii au intrat în mijlocul
iadului. Unul a avut nevoie de
îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum gros şi înecăcios ce
se degaja de la recipientele chimice ce ardeau. Chiar şi-aşa nimic
nu i-a făcut să renunţe. În stânga
şi în dreapta explodau recipientele pline cu diluanţi de la fabrica de vopseluri, cea de la care
a izbucnit de fapt incendiul. ”Vaporii de soluţii folosite la fabricarea vopselurilor se ridicau greu şi
ameninţător, dar niciun coleg nu
a bătut în retragere. A trebuit
să stăm cu toţii acolo pentru a
stinge incendiul şi a restrânge
aria pe care ardea, pentru a nu
se intinde”, îmi spunea un pomp-

ier scăpat din iadul ﬂăcărilor.
Inițial lupta cu ﬂăcările, părea să
o câştige focul, ajutat de vânt şi
de vaporii degajați de solvenți.
Flăcările s-au întins şi la fabrica de lapte ce se aﬂa perete în
perete cu depozitul de la care
pornise incendiul. Nu totul era
pierdut. Se pierduse o bătălie
cu ﬂăcările, dar nu se pierduse
războiul. Au continuat să intre în
ﬂăcări şi le-au venit în sprijin şi
alţi colegi de la Pucioasa, Moreni,
Titu, Găeşti şi Răcari şi de la Serviciile de pompieri ale primăriei şi
ale unor operatori economici.
“Colegii se stropeau ei între
ei. Servantul din stânga îl stropea pe cel din dreapta pentru a-l
răci. În cinci minute ţinuta acestora era uscată, uscată, iar apa
începea să ﬁarbă instantaneu în
momentul în care se apropiau de
vâlvătaie”, povesteşte colonelul
Mirel Pietreanu inspectorul şef
de la ISU “Basarab I” Dâmboviţa.
Nici nu e de mirare. Temperatura
pe care pompierii au îndurat-o
depășea 300 de grade, iar vântul
putea schimba oricând direcţia
ﬂăcărilor. Cel mai mare dușman,
la un moment dat, nu era focul,
ci fumul gros și înecăcios degajat de materialele care ardeau.
Pompierii de la ISU “Basarab I”
Dâmboviţa s-au luptat cu ﬂăcările
aproape trei ore şi în ﬁnal au
reuşit să câştige bătălia cu focul.
Chiar dacă iniţial aceasta părea
pierdută, chiar dacă pe ici pe colo
au fost voci care au contestat
timpii de intervenţie, pompierii
au ieşit cu fruntea sus, reuşind
să stingă ﬂăcările ce mistuiau o
investiţie de milioane de euro şi
un loc de muncă a peste 200 de
suﬂete.
Loredan Bouroșu
Jurnalist
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