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Sărbătorim anul acesta 165 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii. În anul 1848,
bravii ostaşi pompieri au intrat pentru totdeauna în “cartea de aur a eroilor neamului”
şi au înscris, cu propriul sânge, o memorabilã paginã de eroism şi glorie militarã.
Aflaţi în inferioritate numerică, ostaștii pompierii conduşi de căpitanul Pavel
Zăgănescu, au ales să lupte împotriva invadatorilor punând apărarea revoluţiei şi
a ideii naţionale mai presus decât propria viaţă. De atunci, în fiecare an de Ziua
Pompierilor, se elogiază jerfa pompierilor militari care au plătit preţul suprem în acel
însângerat septembrie 1848.
Tradiţiile patriotice şi ostăşeşti ale pompierilor militari au fost îmbogăţite şi
cu prilejul altor evenimente majore din istoria modernă a României, prin remarcabila
participare la operaţiunile militare în cadrul Războiului de Independenţă de la 1877,
precum şi prin admirabilul spirit de sacrificiu şi profesionalism dovedit în numeroase şi riscante misiuni de apărare civilă şi de salvare a populaţiei şi a obiectivelor
economice, sociale şi strategice de furia incendiilor provocate de confruntările armate,
în cele două războaie mondiale.
Cu toate acestea, nu avem voie să uităm zecile, sutele şi chiar miile de lupte
pe care le dau pompierii în fiecare zi pentru apărarea vieţii şi bunurilor cetăţenilor
acestei ţări.
În spiritul glorioaselor tradiţii, pompierii militari, ajutaţi de colegii lor civili,
şi-au onorat, uneori cu preţul sacrificiului suprem, misiunea profund umanitară de
apărare a vieţii şi patrimoniului persoanelor împotriva efectelor distrugătoare ale
incendiilor, catastrofelor, calamităţilor şi a altor situaţii de urgenţă.
Pompierii se află mereu în prima linie a luptei, pentru a ne face viaţa mai
sigură, pentru a ne apăra bunurile, în condiţiile în care natura a pus ţara noastră la
grea încercare în ultimii ani.

PROGRAM
13
septembrie
2013

09.45-10.00
Primirea invitaţilor
Piaţa Tricolorului Târgovişte

10.00-11.00
Serviciul religios, alocuţiuni şi defilarea
trupelor
Piaţa Tricolorului Târgovişte

11.00-11.15
Vizitarea expoziţiei cu tehnică
de intervenţie
Piaţa Tricolorului Târgovişte

11.15-11.45
Excerciţiu complex de intervenţie
pentru salvare de persoane
Piața Tricolorului – Compex Mondial

12.30-13.00
Simpozion dedicat sărbătoririi
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
Corpul K al Universităţii Valahia din Târgovişte
13 septembrie 1848 a fost şi este o dată semnificativă nu doar în tradiţia
Armei Pompierilor, ci şi în istoria modernă românilor, indiferent de epoca
istorică şi regimurile politice prin care a trecut ţara.
Aniversarea de la 13 Septembrie a fost sărbătorită încă din 1863, iar un secol
mai târziu a devenit oficial Ziua Pompierilor din România.
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BĂTĂLIA
DIN DEALUL SPIRII
OSTAȘII POMPIERI ÎN CARTEA DE AUR A EROILOR NEAMULUI

Anul revoluţionar 1848 a consacrat pentru totdeauna
virtuţiile patriotice şi jertfa de sine pentru idealurile
democraţiei şi independenţei, ale pompierilor militari.
Nici nu se vindecaseră rănile incendiului care a devastat
Bucureştiul, în martie 1847, când, la 13 Septembrie 1848,
sângele ostaşilor pompieri din Bucureşti şi a infanteriştilor,
a înroşit cazarma din Dealul Spirii şi împrejurimile sale.
La intervenţia lui Suleiman-Paşa, care, însoţit de o
armată numeroasă, a trecut Dunărea pentru a înăbuşi
revoluţia română, s-a constituit, la 28 iulie/9 august 1848,
o locotenenţă domnească, formată din trei foşti fruntaşi
revoluţionari între care şi fostul ministru de interne
Nicolae Golescu.
Reclamat de boierii reacţionari că a tratat cu SuleimanPaşa a fost înlocuit de Sultan cu Fuad-Efendi, care s-a arătat
mai ferm în înăbuşirea Revoluţiei române. La acuzaţia lui
Fuad-Efendi care a caracterizat revoluţia ca o „rebeliune
izvorâtă din acel duh al comunismului”, împotriva căruia
se ridicase întreaga Europă şi a cererii restabilirii regimului regulamentar şi numirea lui Constantin Cantacuzino
în funcţia de caimacam, majoritatea celor 200 de delegaţi
care au mers în tabăra otomană de la Cotroceni a strigat:
„Moarte, mai bine decât Regulamentul”, fapt pentru care
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comandantul turc a ordonat arestarea delegaţilor protestatari.
Indignaţi de modul cum s-au comportat trupele
turceşti la intrarea în Capitală, când au maltratat cu
săbiile şi lăncile populaţia civilă, trecând cu caii peste cei
căzuţi, şi de arestarea conducătorilor Revoluţiei române,
unităţile militare române ce constituiseră un sprijin serios
al revoluţiei, s-au pus în mişcare în pofida cuvântului de
ordine al Locotenenţei domneşti de a se abţine de la orice
act ostil faţă de armata invadatoare. Trupele otomane, sub
comanda lui Fuad- Efendi, s-au deplasat lent, permiţând
fruntaşilor Revoluţiei române să se refugieze din ţară
pentru a nu fi arestaţi.
Roata de pompieri a oraşului Bucureşti, care, datorită
propagandei în rândurile ei, făcută de Dincă Bălăşeanu şi
Ioan Deivos, devenise un sprijin statornic şi credincios al
Revoluţiei paşoptiste, participând activ la apărarea ei şi
asigurarea pazei bunurilor populaţiei, a părăsit cazarma
de la Agie sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu.
Ea a angajat, în mod spontan, lupta cu a doua coloană
otomană, care, de douăzeci de ori mai numeroasă decât
compania de pompieri, a pătruns în oraş prin bariera
Dealul Spirii şi a staţionat în faţa cazărmii de infanterie.

În cursul luptei inegale, dar eroice, ostaşii roatei de pompieri, sprijinite de celelalte unităţi militare române şi de
cetăţeni înarmati, au asaltat la baionetă artileria duşmană,
capturându-i o parte din tunurile pe care le-a întors apoi
împotriva turcilor, provocându-le sute de morţi şi răniţi.
Au căzut în această eroica bătălie mai mult de
jumătate din efectivul companiei de pompieri, între care
şi ofiţerii Dănescu şi Starostescu, precum şi o parte din
ostaşii Batalionului 2 din Regimentul 2 infanterie, care
participaseră la luptă, trăgând asupra turcilor din interiorul cazărmii.
Şi-au pierdut viaţa în inegala încleştare 200 de otomani, 47 de soldaţi pompieri şi 2 ofiţeri (care au fost
înhumaţi ulterior în curtea Bisericii Sf. Gheorghe Plevenei),
şi au rezultat peste 100 de răniţi. Ceilalţi pompieri, în
frunte cu sublocotenentul Dincă Bălăşeanu, s-au retras,
pentru a continua lupta, în tabăra generalului Gheorghe
Magheru de la Râureni.
După dizolvarea acesteia, eroicii pompieri, alături de
cei care activaseră în gărzile naţionale, au trecut munţii
şi s-au înrolat în armata revoluţionară condusă de Avram
Iancu, unde Dincă Bălăşeanu a ocupat funcţia de centurion.
Toate sursele istorice, martorii oculari, contemporanii
bătăliei, apreciază în unanimitate că majoritatea jertfelor
(din cei peste 100 de morţi şi tot atâţia răniţi) au fost date
de pompieri, ei aflându-se în vâltoarea încleştării.
Un şir de evenimente istorice ulterioare a consacrat
actul eroic al pompierilor. Veteranilor de la 1848 li s-a
acordat prima decoraţie militară românească „Pro virtute
militari”, înfiinţată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Tot ca o recunoaştere a eroismului pompierilor, data
de 13 Septembrie 1863 a fost aleasă pentru înmânarea
noilor drapele de luptă Oştirii Ţării, Batalionul de pompieri Bucureşti (înfiinţat încă din 1861), primind primul
drapel de lupta din mâna domnitorului.
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 sărbatorită
dintotdeauna, ca fiind ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
însă, a fost legal oficializată după război, apoi prin Legea
nr. 121/1996 prinvind organizarea şi funcţionarea Corpului
Pompierilor Militari, dar şi prin H.G.R. nr.1490/2004,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă.
PLACA MONUMENTULUI POMPIERILOR DIN FAȚA
HOTELULUI MARRIOTT DIN BUCUREȘTI

Niciodată capitolul din Istoria Naţională dedicat anului revoluţionar 1848 nu a făcut abstracţie, indiferent
de vremuri, de sângeroasa şi inegala confruntare dintre
ostaşii companiei de pompieri din Bucureşti şi o coloană
a armatei otomane.
Pe timpul domniei lui Cuza, pompierii au beneficiat de
atenţia sa deosebită, capul oştii inspectându-i des şi fiind
mulţumit, de fiecare dată, de modul cum se prezentau
cazărmile şi oamenii.
Tradiţiile consemnează, în acei ani, şi trimiterea în
străinătate (la Paris) pentru perfecţionarea pregătirii, a
primului ofiţer de pompieri.
Caracterul militar şi structura organizatorică specifică
aveau să fie întărite şi statornicite încă din anul 1874, prin
Înaltul Decret Regal nr.702.
Astfel, se cuvine, ca în fiecare an, să cinstim memoria
înaintaşilor, dar în acelaşi timp să ne achităm de prezentele misiuni şi sarcini multiple care ne stau permanent în
atenţie.
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MESAJUL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
CU OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
MINISTRU

RADU STROE

Peste tot în lume, corpul pompierilor
aduce împreună caractere puternice,
oameni dedicați binelui public și
sprijinirii celor aflați la nevoie.”
Ministerul Afacerilor Interne, din perspectiva
instituției care gestionează climatul de ordine și
siguranță publică, asigură prin structurile sale de specialitate – poliție, jandarmerie, pompieri – derularea în
condiții de normalitate a vieții de zi cu zi, iar aici un rol
primordial îl are prevenirea și gestionarea situațiilor de
urgență.
Timpurile în care munca pompierilor se limita la
stingerea incendiilor a trecut demult. În ziua de azi, riscurile, amenințările și provocările sunt mult mai diverse
și mult mai accentuate. Ce a rămas constant este
devotamentul și curajul celor care, îmbrăcând uniforma de pompier salvator, intervin în sprijinul comunității
de fiecare dată, atunci când este nevoie.
Peste tot în lume, corpul pompierilor aduce
împreună caractere puternice, oameni dedicați binelui
public și sprijinirii celor aflați la nevoie. De aceea, acești
luptători cu pericolele reprezintă casta profesională
printre cele mai respectate și onorate de către semeni.
Prin munca și profesionalismul dovedit zi de zi,
pompierii români au câștigat încrederea românilor și,
deja nu mai este o surpriză pentru nimeni, se află pe
primele locuri în simpatia populației, în încrederea pe
care aceștia o acordă instituțiilor statului.
În configurația actuală, ca o componentă a
Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General
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pentru Situații de Urgență a devenit instituția militară
aflată non-stop, 24 din 24 de ore, 7 zile din 7, în stare de
alertă, cu oameni pregătiți să intervină rapid, indiferent
că vorbim de marile aglomerări urbane sau de satele și
comunele României.
Ziua Pompierilor are ca reper un moment eroic
din istoria României, iar din acel 13 septembrie 1848,
pompierii români oferă permanent exemple de eroism
românilor și societății românești, comportându-se ca
un adevărat corp de elită, profesionist, solidar și responsabil.
Iar cel mai important este că pompierii nu își uită
eroii, ceea ce nici noi nu trebuie să facem.
În calitate de decidenți față de ceea ce înseamnă
prezentul și viitorul acestei instituții, avem obligația de
a menține viu acest spirit de devotament, de a promova
ca exemple aceste calități personale ale pompierilor și
de a-i onora pe acești eroi anonimi care, de cele mai
multe ori, fac diferența dintre viață și moarte.
Tuturor pompierilor români le transmit respectul și
aprecierea mea personală pentru ceea ce fac zilnic în
folosul și pentru siguranța cetățenilor.
Cu acest prilej, vă doresc sănătate, satisfacţii şi
reuşite în frumoasa dumneavoastră profesie!

LA MULŢI ANI !

MESAJUL
SECRETARULUI DE STAT ÎN MINISTERUL
AFACERILOR INTERNE CU OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
SECRETAR DE STAT

CĂTĂLIN CONSTANTIN CHIPER

Probitatea lor morală și profesională,
curajul cu care își îndeplinesc misiunile îi
situează în topul încrederii populației.”

Aniversarea a 165 de ani de la lupta din
Dealul Spirii îmi oferă prilejul de a rememora
momente istorice, dar și de a aduce în atenția
cititorilor dăruirea de care dau dovadă pompierii.
1877 constituie anul de referință al eroismului pompierilor militari, când prin jertfa lor,
constituiţi în baterii de artilerie, și-au adus un
aport de necontestat la reuşita operaţiunilor
militare pentru câştigarea Independenţei
României.
De asemenea, prin acțiunile derulate în
primul și în al doilea război mondial, eroismul lor a rămas înscris în istoria neamului
nostru la loc de cinste și exemplu pentru
generațiile ce au urmat.
În zilele noastre, urmând pilda
înaintașilor lor, pompierii români își îndeplinesc cu dăruire misiunea de apărare a vieţii
oamenilor şi a bunurilor acestora. În lupta cu
incendiile, inundaţiile sau alte catastrofe, fac
deseori sacrificiul suprem, punându-şi viaţa
în pericol pentru a o salva pe cea a semenilor.

Pe lângă „tradiţionala” misiune de stingere a incendiilor, acum pompierii serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă
intervin şi la acordarea primului-ajutor - descarcerare, salvarea persoanelor ameninţate
de inundaţii sau de alte calamităţi, accidente
şi avarii.
De fiecare dată, pompierii salvatori
probează curajul şi devotamentul, făcând
dovada capacităţii de intervenţie şi a profesionalismului la cel mai înalt nivel.
Probitatea lor morală și profesională,
curajul cu care își îndeplinesc misiunile îi
situează în topul încrederii populației – clasament ce reflectă aprecierea și respectul de
care se bucură din partea semenilor.
La aniversarea de astăzi, vă urez multă
sănătate, împliniri şi succes în misiunile
viitoare!
LA MULŢI ANI !
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MESAJUL
PREFECTULUI JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA CU
OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
PREFECT
INGINER VICTOR SANDA

De-a lungul timpului, a avut loc un accentuat proces de diversificare şi creştere a
complexităţii misiunilor pompierilor”.

13

Septembrie constituie, în
fiecare an, un prilej de evocare
a faptelor de arme săvârșite
de militarii pompieri, dar și o zi în care
se sărbatoresc eroii fără nume, angrenați
în salvarea vieților omenești, a celor care
sunt direct implicați să asigure liniștea și
siguranța semenilor.
Sărbătorim pompierii români din data
de 13 septembrie 1953. De asemenea,
astăzi este marcat momentul eroic din
1848, când pompierii militari din Bucureşti
au luptat împotriva otomanilor. Bătălia
din Dealul Spirii de la Bucureşti este
considerată un act eroic al pompierilor
militari în apărarea revoluţiei de la 1848
şi prima afirmare patriotică a calităţilor
morale şi de luptă ale ostaşilor tinerei
armate române moderne, constituită în
urma Păcii de la Adrianopole din 1829.
De-a lungul timpului, a avut loc un
accentuat proces de diversificare şi creştere
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a complexităţii misiunilor pompierilor; pe
lângă misiunea de intervenţie la stingerea incendiilor, s-au adăugat și cele de
acordare a primului-ajutor în accidente
de circulaţie, prin serviciile medicale de
urgenţă, reanimare şi descarcerare, misiuni de salvare a persoanelor şi limitare a
pagubelor produse de inundaţii sau alte
calamităţi, decontaminări, accidente chimice, nucleare sau de altă natură.
Institutia Prefectului dorește să exprime
prețuirea față de pompierii români, și
mai ales față de pompierii dâmbovițeni,
fiind preocupată în continuare să asigure
pe deplin sprijinul unei colaborări solide,
concentrată pe răspunsul direct și rapid la
realitățile și necesitățile cotidiene.

La Mulți Ani! Pompieri Români,
La Mulți Ani! Pompieri Dâmbovițeni

MESAJUL
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA CU
OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
PREŞEDINTE
LECT. UNIV. DR. ADRIAN ŢUŢUIANU

Pompierii dâmboviţeni au dovedit cu prisosință
că fac parte din acea categorie de oameni care
s-a pus în slujba comunității pe care o apără”.
niversarea Zilei Pompierilor din
România îmi oferă deosebitul prilej de
a-i felicita pe pompierii dâmboviţeni,
din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa pentru dăruirea, curajul şi profesionalismul cu care
activează pentru binele cetăţenilor.
Jertfa pompierilor din 1848 – an crucial în istoria
civilizaţiei europene - este parte a patrimoniului
de suflet al poporului nostru. Exemplul acelor eroi
trebuie să rămână un reper al demnităţii naţionale
şi al comportamentului civic.
Pompierii dâmboviţeni au dovedit cu prisosință
că fac parte din acea categorie de oameni care
au pus în slujba comunității pe care o apără,
o pregătire de excepție dublată de un profund
umanism. Curajul cu care ați înțeles să acționați
în situații de dificultate extremă, solicitudinea cu
care ați răspuns la apelurile cele mai disperate şi
responsabilitatea cu care vegheați la siguranța
noastră, au făcut ca lupta cu flăcările şi apele să
fie bătălii încununate de izbândă.
În sprijinul activităţii pe care cadrele
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
o desfăşoară, dar şi pentru a răspunde aşteptărilor
de siguranţă publică ale dâmboviţenilor, Consiliul

A

Judeţean Dâmboviţa, în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii
de Urgenţă Sud – Muntenia” a obţinut finanţare
europeană pentru două proiecte ce au ca obiectiv
dotarea cu echipamente şi tehnică de lucru, necesare pompierilor pentru a interveni în situaţii de
urgenţă.
După primul proiect încheiat cu succes, dovadă
fiind îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii
de urgenţă la nivelul Regiunii Sud Muntenia,
instituţia noastră va susţine în continuare şi derularea celui de-al doilea proiect, menit să vă ajute
în îndeplinirea misiunilor de apărare civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.
Calamităţile din ultimii ani au solicitat permanent experienţa şi devotamentul pompierilor şi, de
fiecare dată, aţi demonstrat că sunteţi profesionişti
desăvârşiţi, fie în lupta cu focul sau cu apele. Cu
siguranţă, mulţi români vă datorează, şansa la o
nouă viaţă.
Astăzi, de ziua dumneavoastră, vă felicit şi vă
asigur de recunoştinţa noastră, pentru implicarea,
loialitatea, perseverenţa şi grija nemărginită faţă
de cei aflaţi în situaţii critice.
LA MULŢI ANI !
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MESAJUL
INSPECTORULUI GENERAL AL
INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ CU OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
INSPECTOR GENERAL
COLONEL DR. ION BURLUI

Prezenţi acolo unde datoria le-a cerut-o,
pompierii au demonstrat profesionalism
şi devotament.”

A

niversăm în acest an, la 13
septembrie, 165 de ani de
la o dată memorabilă în
tradiţia Armei Pompierilor,
dar şi în istoria modernă a
românilor: lupta eroică purtată la 13 septembrie 1848 de Compania de Pompieri
din Bucureşti împotriva trupelor venite să
înfrângă mişcarea revoluţionară română,
moment semnificativ al istoriei naţionale.
Tradiţia pompierilor militari cuprinde
şi alte pagini memorabile: în Războiul
de Independenţă din 1877-1878 ostaşii
pompieri din Calafat şi Giurgiu, constituiţi
în baterii de artilerie sau coloane de
transport muniţie, au contribuit la succesul
operaţiunilor militare pentru câştigarea
independenţei României.
În momentele grele ale retragerii
administraţiei române în Moldova, din
timpul primului război mondial, Corpul
Pompierilor a rămas în teritoriul vremelnic
ocupat, îndeplinind misiunea de apărare
a vieţii oamenilor şi bunurilor împotriva
incendiilor. Şi în al doilea război mondial companiile de pompieri au intervenit
cu eroism pentru stingerea incendiilor
provocate de bombardamentele inamice
în Valea Prahovei, în Capitală sau alte
localităţi ale ţării.
Ducând mai departe această tradiţie,
pompierii români şi-au îndeplinit mereu
misiunea de apărare a vieţii oamenilor şi
bunurilor împotriva efectelor distrugătoare
ale calamităţilor. În confruntarea cu incendiile, inundaţii ori alte catastrofe, ei au
făcut uneori sacrificiul suprem, punându-şi
viaţa în pericol pentru a o salva pe cea a
semenilor.
România a adoptat în 2004 un mecanism
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complex de gestionare a situaţiilor de
urgenţă la nivel naţional şi local, în conformitate cu standardul de ţară membră
a NATO şi Uniunii Europene: Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă. S-au creat cadrul legal şi structurile care să asigure în mod unitar şi integrat apărarea vieţii cetăţenilor, a bunurilor
şi mediului împotriva efectelor negative
ale incendiilor, inundaţiilor, accidentelor şi
altor tipuri de calamităţi.
Integrator al acestor activităţi,
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă coordonează acţiunile instituţiilor
participante la managementul situaţiilor de
urgenţă, fiind şi punct naţional de contact
în relaţia cu organizaţiile internaţionale
cu responsabilităţi în domeniu.
Organizaţi în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, pompierii militari şi-au însuşit, pe lângă “clasica” intervenţie de stingere a incendiilor,
şi multe alte misiuni: de descarcerare,
acordare a primului ajutor medical, limitare şi înlăturare a efectelor accidentelor de materiale periculoase, intervenţia
la inundaţii, cutremure sau alunecări de
teren şi alte catastrofe.
Structurile operative dispun astăzi de
tehnică şi echipamente moderne de lucru,
strict necesare asigurării unor intervenţii
eficiente şi asigurării gradului de securitate a salvatorului şi celui salvat.
Aproape că nu există evenimente
care pun în pericol viaţa omului la care
pompierii să nu fie solicitaţi, ceea ce
presupune o bună pregătire, cunoştinţe şi
deprinderi profesionale, disciplină şi muncă
în echipă. Complexitatea intervenţiilor
solicită la maxim capacităţile fizice şi

profesionale ale pompierilor, care uneori
au plătit preţul suprem pentru salvarea
semenilor lor.
Viaţa de pompier militar nu e uşoară:
ea obligă la multe privaţiuni şi oferă
puţine privilegii, pentru că pompierul e
prezent nu doar ca să salveze, ci şi să aline
suferinţa celui care l-a chemat în ajutor. Cel mai adesea anonim, el este eroul
cotidian care vine în ajutorul semenilor
şi îi apără de ameninţarea catastrofelor.
Riscându-şi viaţa pentru a o apăra pe cea
a aproapelui său, pompierul este astăzi
printre cei mai iubiţi cetăţeni, iar el se
mândreşte cu asta.
Dragi colegi,
Efortul şi rezultatele muncii noastre
sunt preţuite de societate şi concetăţeni.
Să dovedim şi pe viitor aceeaşi seriozitate
şi profesionalism în tot ce facem, pentru a
păstra şi pe mai departe respectul câştigat.
Să confirmăm la acest 13 Septembrie că
suntem o echipă şi să parcurgem această
sărbătoare ca o mare familie, însumând
rezultatele care ne fac să fim de atâtea ori
primii în topul încrederii cetăţenilor. Să
fim uniţi în momente grele şi să încercăm
să dezvoltăm acest spirit de echipă, să
facem din structura proprie o instituţie a
cetăţeanului şi o mare familie a noastră.
Vă rog să primiţi, la această frumoasă
aniversare, felicitări pentru munca
desfăşurată, stima şi aprecierea pe care
le binemeritaţi. Vă doresc multă sănătate,
fericire şi împliniri, dumneavoastră şi
familiilor dumneavoastră!
La mulţi ani, dragi camarazi!

MESAJUL
INSPECTORULUI ŞEF AL
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ “BASARAB I“ DÂMBOVIŢA
CU OCAZIA ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
INSPECTOR ŞEF
COLONEL MIREL PIETREANU

Pompierii și-au asumat un risc permanent,
chiar al sacrificiului suprem, pentru
salvarea și ajutorarea semenilor.”

î

n fiecare an, pe 13 Septembrie,
aniversăm Ziua Pompierilor
din România, rememorând
sacrificiul ostaşilor pompieri care,
în urmă cu 165 de ani, pe 13 septembrie 1848, au scris o pagina
de devotament şi eroism în istoria neamului. Atunci, în Bătălia
din Dealul Spirii, Compania de
Pompieri din Bucureşti condusă
de bravul căpitan Pavel Zăgănescu
a înfruntat cu eroism numeroasa
oaste otomană venită să înăbuşe
revoluţia paşoptistă şi aspiraţiile
de emancipare socială şi naţională
ale românilor.
De-a lungul timpului, pompierii militari au participat activ,
atât ca apărători ai vieţii semenilor
şi bunurilor acestora, dar şi ca
apărători ai patriei, remarcânduse prin curaj, devotament, spirit
de sacrificiu şi profesionalism şi
cu ocazia altor evenimente din
istoria României – Războiului
de Independenţă şi cele două
conflagraţii mondiale, implicânduse ori de câte ori a fost nevoie
împotriva efectelor distrugătoare

ale incendiilor, calamităţilor naturale şi altor situaţii de risc.
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.
Astăzi,
pompierii
români
constituiţi în servicii profesioniste, voluntare sau private pentru
situaţii de urgenţă, intervin la o
gamă variată de evenimente, de
la stingerea incendiilor, descarcerare şi ajutor medical de urgenţă
la asanarea terenului de muniţia
rămasă neexplodată din timpul
celor două războaie mondiale, precum şi alte acţiuni de protecţie
civilă, la inundaţii, avarii ori alte
catastrofe naturale.
La ceas aniversar, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab
I” Dâmboviţa se prezintă ca o
structură modernă, flexibilă şi

eficientă în gestionarea situaţiilor
de urgenţă, capabilă să asigure un climat de încredere şi
siguranţă cetăţenilor, încadrată cu
profesionişti ale căror priorităţi
sunt salvarea și protejarea vieții
oamenilor, a bunurilor materiale şi
a mediului.
Cu acest prilej aniversar aduc
mulţumiri membrilor Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență
pentru sprijinul acordat şi implicarea pentru îndeplinirea în bune
condiţii a misiunilor de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă.
Cu ocazia Zilei Pompierilor din
România, adresez cele mai calde
felicitări tuturor colegilor mei, precum şi pompierilor din serviciile
voluntare 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 Multi Ani!

Salvatorii Dâmboviţeni • Ziua Pompierilor • 11

EVOLUȚIE ÎN TIMP
45 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA GRUPULUI DE POMPIERI DÂMBOVIȚA

PLUTONIER ADJUTANT GABRIEL GĂTEJ

S

erviciul de stingere a
incendiilor în Dâmbovița a trecut
prin mai multe reforme care au avut loc la nivel
administrativ-teriorial.
Structura celor 10 “ţinuturi”, ce grupau mai
multe judete, a găsit pompierii de pe teritoriul actual al
judeţului Dâmboviţa, în următoarea organizare:
- Secția de Pompieri Târgoviște;
- Secția de pompieri Moreni;
- Secția de pompieri Pucioasa;
- Secția Arsenal Mija.
Noua organizare la nivel de Corp al Pompierilor Militari
a fost completată în anul 1940 prin înfiinţarea la 31 mai, a
Grupului de pompieri “REGIUNEA PETROLIFERĂ” a cărui misiune era prevenirea și stingerea incendiilor în zona Ploiești. În
componenţa acestuia intrau: Compania Ploiești și secţiile
Câmpina, Târgovişte, Sinaia și Văleni, acestea constituindu-se
într-un batalion.
O modificare importantă în organica Corpului Pompierilor
Militari s-a produs în primăvara anului 1945,
când
Comandamentul s-a transformat în Inspectorat general al
pompierilor militari. Tot acum, cele 2 batalioane de pompieri,
București și Ploiești, s-au transformat în grupurile respective.
Tot în anul 1945, luna august, se realizează trecerea structurii pompierilor militari la Ministerul Afacerilor Interne. Cu
această ocazie, subunităţile Arsenal din Târgovişte si Mija au
rămas în structura M.Ap.N., desfiinţându-se ulterior.
După cel de-al doilea Război Mondial, în anul 1946, se
înfiinţează serviciul de pompieri şi în oraşul Găeşti. Astfel, în
cadrul “Regiunii Ploiești”, în afară de subunităţile din Prahova şi
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Buzău, funcţionau următoarele subunităţi dâmbovitene:
- Compania Târgovişte;
- Compania Moreni;
- Compania Pucioasa;
- Secția Găeşti;
- Secția Gura Ocniţei
În anul 1956, Secţia Găeşti şi Secţia Gura Ocniţei îşi
încetează existenţa.
În anul 1968, în urma reorganizării teritorial administrative a luat fiinţă, prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.
3061 din 01 octombrie – Grupul de pompieri Dâmboviţa, având
următoarele subunităţi:
- Compania 1 Târgovişte;
- Compania 2 Moreni;
- Compania 3 Pucioasa.
În 1983 se constituie Plutonul de Pompieri Titu în cadrul
Companiei Târgovişte, iar în anul 1985 se transformă în Pichet
de pompieri, în cadrul aceleiaşi companii.
După anul 1990, eforturile sunt concentrate pentru
înfiinţarea de noi subunităţi de pompieri pentru o acoperire cât
mai eficientă zonei de competenţă şi scurtarea timpilor operativi de intervenţie:
- 1994 – se constituie Compania de pompieri Titu;
- 1995 – se înfiinţează Pichetul de pompieri Găeşti;
- 1995 – se înfiinţează Pichetul de pompieri Voineşti;
- 1995 – se înfiinţează Pichetul de pompieri Corneşti;
- 1995 – se înfiinţează Pichetul de pompieri Răcari.

În data de 10.10.1997, prin Decretul Prezidenţial nr.
512/1997, se acordă DRAPELUL DE LUPTĂ – Grupului de
Pompieri “BASARABI” al judetului Dâmbovita.
Conform ordinului
ministrului de interne nr.
I/01022 din 01.05.1998
privind noul stat de
organizare al unităţii se
operează următoarele
modificări în structura
unităţii:
1. Se constituie
Detaşamentul de pompieri Târgovişte, cu
subunităţile:
a. Garda de intervenţie
nr.1 Târgovişte;
b. Garda de intervenţie
nr.2 Târgovişte;
c.Garda de intervenţie
nr.3 Voineşti.
2. Se constituie Detaşamentul de pompieri Titu, cu
subunităţile:
a. Garda de interventie nr.1 Titu;
b. Garda de interventie nr.2 Răcari;
c. Garda de interventie nr.3 Găeşti.

La 01.09.2003, unitatea avea zona de competență împărțită
în 4 raioane pentru descarcerare şi asistenţă medicală de
urgenţă. Serviciile de descarcerare erau asigurate de Grupul de
pompieri, iar cele de
asistență medicală de
urgență erau asigurate de Serviciul de
ambulanță județean.
Începând cu 15
Decembrie
2004,
prin
reorganizarea
Grupului de Pompieri
”Basarabi” Dâmbovița
şi a Inspectoratului
Judeţean
pentru Protecţie Civilă
s-a
înfiinţat
o
nouă
structură
:
Inspectoratul Pentru
Situaţii de Urgenţa
“Basarab I” Dâmboviţa.
Este o nouă instituţie cu atribuţii clare privind prevenirea, monitorizarea și gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Începând cu 01.01.2007, data la care s-a renunţat la obligativitatea satisfacerii stagiului militar, s-a demarat un proces de
profesionalizare pe parcursul a trei etape urmărindu-se crearea

3. Se constituie Secția de pompieri Moreni, cu subunităţile:
a. Garda de intervenţie nr.1 Moreni;
b. Garda de intervenţie nr.2 Moreni;
c. Garda de intervenţie nr.3 Corneşti.
4. Se constituie Stația de pompieri Pucioasa.
La 01.07.1998, se înființează Garda de intervenţie Vişina, în
cadrul Detaşamentului Titu.
La 15 ianuarie 2000, prin desfiinţarea Detaşamentului Titu,
se constituie:
- Secția de pompieri Titu, având în structură:
- Garda de intervenție Titu și Răcari;
- Secția de pompieri Găeşti, având în structură:
- Garda de intervenție Găeşti și Vişina.
La 14.08.2001, se organizează la Secţia Titu, Staţia de
Intervenție pentru Asistenţă Medicală de Urgenţă și Descarcerare,
astfel:
- modulul de descarcerare – încadrat cu 3 militari angajaţi
pe bază de contract şi 2 militari in termen;
- modulul medical – conducători auto (3 militari angajaţi pe
bază de contract) asiguraţi de Secţia Titu – personalul medical
fiind asigurat de Spitalul orăşenesc Titu.
Începând din anul 2001, în cadrul Grupului de pompieri
“BASARABI” al judeţului Dâmboviţa, se constituie Staţii de
intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare, astfel:
- 14.08.2001 – Titu și Pucioasa
- 01.01.2003 – Târgovişte
- 30.08.2003 – Găeşti

unui serviciu profesionist în vederea intervenției specializate în
situații de urgență.
În anul 2008, s-au înființat alte două subunități și anume:
Garda de Interventie Potlogi (21.05.2008) și Garda de
Interventie Fieni ca parte a Detaşamentului de Pompieri
Pucioasa (13.07.2008).
În data de 05.06.2009, s-a operaționalizat Serviciul Mobil
de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare Dâmbovița (SMURD) cu
două două echipaje medicale la Detașamentele de Pompieri din
Târgoviște și Titu.
Cu data de 04.07.2011, își începe activitatea Centrul de
Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de
Urgență, acreditat pentru formarea viitorilor paramedici, care
funcţionează la Detaşamentul de pompieri Pucioasa.
În decembrie 2011, Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi
Descarcerare Dâmbovița își extinde capacitatea cu 3 echipaje şi
la Detaşamentele de pompieri din Moreni, Găeşti şi Pucioasa,
iar, din 01 februarie 2013, SMURD Dâmbovița cu încă 4 echipaje
în cadrul Gărzilor de Intervenţie de la Fieni, Potlogi, Voineşti şi
Corneşti.
La această dată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Basarab I” Dâmbovița asigură o intervenție rapidă și eficientă
prin cele 11 subunități operative în: Târgoviște, Moreni, Pucioasa,
Titu, Găești, Voinești, Cornești, Răcari, Vișina, Fieni și Potlogi.
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ȘCOALA ALTFEL
”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
Programul educaţional „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” şi-a propus implicarea tuturor
copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și
capacitățile acestora în domenii cât mai diverse şi interesante, în contexte nonformale.

LOCOTENENT COLONEL EDUARD ȚELEA

La acest program educaţional, la care s-a raliat şi
Ministerul Afacerilor Interne, a participat şi Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului
Dâmboviţa care, în perioada 01 - 05 aprilie 2013, între orele
10.00- 14.00, şi-a deschis larg porţile tuturor subunităţilor,
pentru toţi copiii care au dorit să cunoască mai multe
despre activitatea salvatorilor dâmboviţeni.
Cu acestă ocazie, peste 2000 de copii şi elevi din
instituţiile de învăţământ dâmboviţene, ne-au fost oaspeţi
în toate subunităţile de intervenţie, unde au admirat tehnica
şi echipamentele utilizate pentru diferite
tipuri de intervenţie,
primind informaţii
despre misiunile pe
care le desfăşurăm.
Cei mai mici au
fost foarte încântaţi
să urce în “maşinile
de pompieri spaţiale
cu laser” (aşa cum
le cunosc dintro reclamă TV) şi
să probeze “pe viu”
câteva accesorii din
costumele de intervenţie ale pompierilor, marea majoritate
având dorinţa de a se poza cu casca de pompier.
În afara autospecialelor de intervenţie, cei mai mari
şi-au manifestat interesul faţă de “bombiţele” (machetele
de muniţie) expuse la atelierul pirotehnic, unde au primit
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explicaţii despre modul în care trebuie să acţioneze în
cazul găsirii unor elemente de muniţie rămase neexplodate din timpul celor două conflagraţii mondiale.
De asemenea, vizitatorii au trecut şi pe la punctul
de informare preventivă, unde au primit diverse materiale informative (reviste, pliante, flayere) care conţin date
despre activitatea pompierilor dâmboviţeni, măsuri preventive şi modul de acţiune în diferite situaţii de urgenţă.
Tot în cadrul programului „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII
MAI BUN!”, în data de 04 aprilie 2013, în „Orăşelul Copiilor”
organizat în parcul „Chindia” din municipiul Târgovişte,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al
judeţului Dâmboviţa a organizat un punct de informare
preventivă, care a
primit peste o mie
de copii şi elevi.
A
fost
cu
adevărat o încântare
pentru noi toţi să-i
vedem pe aceşti copii
admirându-ne munca
pe care o desfăşurăm
zi de zi, în folosul
comunităţii, pentru
protejarea şi salvarea vieţii, a bunurilor
materiale şi a mediului.
Poate că, în viitor, o parte dintre aceşti micuţi ne vor
înlocui, îmbrăţişând această nobilă meserie de pompier,
devenind astfel generaţia de salvatori de pe “maşinile de
pompieri spaţiale cu laser”.

SFÂNTUL IOSIF CEL NOU
PATRONUL SPIRITUAL AL POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
Sfântul Ierarh Iosif cel nou de la Partoş, a cărui prăznuire are loc la 15 septembrie - a fost desemnat ca patron spiritual al pompierilor români prin binecuvântarea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din februarie 1997.
Canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1956 pentru
faptele şi minunile sale, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş,
ale cărui moaşte sunt păstrate în Catedrala Ortodoxă din
Timişoara, constituie o pildă pentru slujitorii ei.
Pornit pe drumul credinţei şi trecut prin înţelepciunea
mânăstirilor de la Muntele
Athos, tânărul călugăr Iosif s-a
dăruit cu toată fiinţa Bisericii şi
credincioşilor. Ca mitropolit al
Timişoarei, în ciuda stăpânirii
otomane, Iosif a obţinut libertatea de a-şi păstori credincioşii
prin atitudine blândă, purtare corectă şi prestigiul de
care se bucura, atât în mijlocul poporului, cât şi la înalta
stăpânire bisericească şi de la
Constantinopol.
Războaiele şi răzmeriţele,
domnia regilor şi a feudalilor
romano-catolici şi stăpânirea
de o sută de ani a turcilor
mahomedani n-au zdruncinat
credinţa ortodocşilor bănăţeni,
la aceasta contribuind şi
mitropolitul Iosif, cu înfăţişare
de patriarh şi privire de sfânt:
“înfigând adânc plugul învăţăturii,
al rugăciunii, al virtuţilor, al privirii spre cele înalte, reuşind să
schimbe în întregime inima şi
faţa, atât a păstorilor sufleteşti,
cât şi a păstoriţilor”. Secretarul
său, diacul Damaschin Udrea, scria: “vreme de 3 ani o orânduit
fără hodină toate năcazurile cu episcopii şi preoţii şi popii. O
deschis iară bisericile, le-o noit şi o zidit altele. Şi o fost Părinte
la toţi săracii şi la toţi bolnavii”.
Semnele şi minunile pe care le făcea în văzul şi pentru
binele tuturora au avut o înrâurire binefăcătoare asupra atitudinii faţă de creştini şi Biserică. Între acestea s-a aflat şi
salvarea cetăţii Timişoarei de un mare foc izbucnit în ziua
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel “cu vâlvătăi până la cer”, când
se serba şi hramul «Sfintei Biserici vlădiceşti vechi de lemn
din maidanul Rădăuţilor», unde «Sfântul Mitropolit a mers să
slujească» sfânta liturghie.
Un vânt puternic a adus focul spre Palanca Mare,
aruncând “scântei peste Cetate şi s-au aprins şi dughenele jidovilor de supt zidul Iosimii, iar acolo focul s-o întins către casele
topciilor şi-au început să ardă de la apus Cetatea. Şi-au ars din
trei părţi Pălăncile, şi pârjolu’ o ajuns şi la oboru vaidei şi d-acolo

la casa paşei, iar în jos până aproape la biserica unde-o slujit
Sfântul Mitropolit. Iară lumea peste tot a fugit ţipând. Şi-au ars
case şi oameni, şi muieri şi copii au murit arşi.”
În acestă mare nenorocire, privirile credincioşilor s-au
îndreptat către mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. Atunci,
spune cronicarul: “Sfântul
Mitropolit a ieşit în odăjdii din
Biserică şi s-a întors cu faţa spre
foc şi a privit prăpădul pe care
vântul l-a adus aproape de sfânta Biserică şi s-a uitat la lumea
ce-a înnebunit de spaimă. Şi
căzând în genunchi pe treptele
Bisericii a atins ţărâna cu fruntea şi-a stat aşa şi s-a rugat”.
În timp ce era cufundat în
rugăciune: “de la miazăzi nouri
negri s-au văzut nălţându-se şi
fulgere au tunat cu grozăvie,
iară într-o nimica de ceas s-a
pornit o ploaie cum nu s-a mai
pomenit, de-au curs apele ca
potopul şi-au înecat focul şi-au
stins tăciunii şi-au spălat toate
urmele prăpădului”.
Iar când a fost aproape
de chindie, s-a luminat
ceriul iară şi-au ieşit 7 curcubeie unul preste altul. Atunci
Sfântul Mitropolit s-a sculat
din genunchi şi odăjdiile lui au
fost uscate, neatinse de niciun
strop de ploaie, şi aşa s-a dus
şi s-a închis în chilia lui şi 3 zile n-a ieşit, nu l-a văzut nimeni.
Iară după aceea când a ieşit şi s-a arătat la lume a avut semnul sfintei cruci ars pe dosul palmei de la mâna stângă, dar
semnul nu a fost roşu, ci a fost ca aurul de curat şi-a luminat
la umbră. Şi acest semn l-a avut până l-au pus în mormânt”.
În ultimii ani ai vieţii Iosif s-a retras din mitropolie lângă
Timişoara, la Mânăstirea Partoşului, de unde i s-a tras şi
numele purtat mai târziu, ca sfânt ocrotitor. Aici a închis ochii
şi s-a înălţat la ceruri, şi tot aici a fost îngropat, până când
moaştele sale au fost depuse, cu mare cinste, în Catedrala
Ortodoxă a Timişoarei.
Viaţa Sfântului Iosif este o împletire de fapte, semne
şi minuni, de înfăptuiri de mare răsunet. Poate şi de aceea,
ca patron al pompierilor, luminează cu puterea pildei sale
curajul şi vrednicia “cavalerilor focului”, în neobosita lor luptă
cu stihiile naturii şi calamităţile, în slujba aproapelui, a semenilor lor.
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ȘCOALA ALTFEL
”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
Preşcolarii s-au jucat „de-a cutremurul” alături de
specialiştii Geo - Sting

î

n cadrul săptămânii de şcoală “Să ştii mai multe, să
fii mai bun“, Grădiniţa Nr.1 Târgovişte a organizat
în parteneriat cu SC Geo-Sting SRL Târgovişte şi
Crucea Roşie Dâmboviţa, o simulare de cutremur, la
care copiii s-au mobilizat foarte bine. A fost o simulare
organizată ca la carte. După ce s-au pus la adăpost sub
mese sau în locurile unde au învăţat că trebuie să se
ascundă de cutremur, copiii au văzut cum se stinge şi un
mic incendiu la bucătărie, cum se acordă primul ajutor
“răniţilor”, după care au fost evacuaţi în curtea grădiniţei,
unde au fost premiaţi cu diplome de Geo-Sting şi felicitaţi
de educatoare, părinţi, directorul unităţii de învăţământ şi
reprezentanţii instituţiilor care au organizat activitatea.
La sfârşit, micuţii au demonstrat că şi-au însuşit
noţiuni elementare, răspunzând corect la întrebările care
le-au fost adresate, pentru a se verifica dacă acţiunea a
avut succes. Organizatorii spun că astfel de activităţi sunt
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esenţiale în unităţile şcolare şi că ele vor continua să aibă
loc în perioada următoare.
“Acţiunea de astăzi a fost una dintre cele mai bune de
până acum, fiind în a doua zi a programului şi consider că
cei mici au învăţat multe lucruri. În situaţii de urgenţă, este
important ca preşcolarii să ştie astfel de lucruri“, a declarat
directorul grădiniţei, Tatiana Dăscălescu.
“Rolul acestor activităţi este de a pregăti, să zicem, din
timp de pace, atunci când nu este un fenomen, populaţia şi
copiii pentru a şti cum să se comporte într-o situaţie reală…
Părerea mea este că acest exerciţiu s-a desfăşurat în condiţii
foarte bune şi vom mai insista. Normele legale ne obligă
ca, de două ori pe an, pe toate instituţiile şi societăţile,
să facă exerciţii de acest tip, mai ales pentru cutremure.
Dorim să colaborăm, în continuare, cu această grădiniţă şi
să organizăm şi activităţi legate de incendii“, a declarat
Nicolae Roman, directorul executiv al firmei SC Geo-Sting
SRL Târgovişte.
“Prezentăm, astăzi, un
model de bună practică. GeoSting, alături de Crucea Roşie,
a demonstrat că se poate să
pregătim şi generaţia tânără pentru efectele unui seism. Alături
de Inspectoratul petntru Situaţii
de Urgenţă şi Geo-Sting, dorim
să organizăm cât mai multe astfel de exerciţii, pentru pregătirea
populaţiei de a face faţă dezastrelor“, a încheiat Eugen Florea,
directorul adjunct al Crucii
Roşii Dâmboviţa.

COLONEL (R)

LA UN PAS
DE PODIUM

NICOLAE ROMAN

FOCUL CONCURSURILOR
PROFESIONALE
Şi anul acesta, la concursurile
profesionale, pompierii Geo – Sting
au fost la înălţime.
În perioada iunie – august 2013, s-au desfăşurat Concursurile
Profesionale ale Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă
(SPSU).
Ca în fiecare an, selecţia pe etape s-a făcut pe criterii stricte,
iar exigenţele au fost mari, pe măsura riscurilor pe care această
meserie le implică.
Geo – Sting, o societate cu experienţă în astfel de competiţii,
şi-a desemnat în concurs echipe formate din servanţi foarte bine
pregătiţi, mizând din start pe ocuparea unor locuri de top.
Într-adevăr, rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor.
Pompierii Geo – Sting ai Formaţiei de Intervenţie, Salvare şi Prim
– Ajutor (FISPA) Târgovişte s-au descurcat exemplar la probele
practice – pistă de obstacole pe 100 m, 4 x100 m ştafetă, dispozitiv de intervenţie – obţinând locul I la faza judeţeană desfăşurată
în Municipiul Moreni.
Faptul că societatea Geo – Sting are în componenţă un
Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă cu peste 10 ani
experienţă şi-a spus cuvântul şi la nivelul naţional al concursului. Astfel FISPA Iaşi a Geo – Sting a câştigat faza interjudeţeană,
obţinând în final locul IV pe ţară, un loc merituos având în vedere
nivelul competiţional.
Cu prilejul Zilei Naţionale a Pompierilor, le urăm băieţilor
din cadrul SPSU Geo – Sting felicitări pentru rezultatele obţinute
şi mult succes pe mai departe în misiunea nobilă de apărare a
vieţilor şi bunurilor materiale!

MESAJ CU OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN
ROMÂNIA
Ziua de 13 septembrie, declarată Ziua Națională
a Pompierilor, marchează un moment istoric crucial
pentru națiunea română. În toamna lui 1848, prin actul
eroic înfăptuit pe Dealu Spirii de Compania de Pompieri
comandată de bravul căpitan Pavel Zăgănescu, s-a
consfințit dorința de autodeterminare și de făurire a
statului român modern.
Pompierii continuă să dovedească zi de zi atașament
față de valori precum devotamentul, disciplina, curajul,
spiritul de sacrificiu. Nu de puține ori, pompierii militari
și civili își onorează, cu prețul sacrificiului suprem, misiunea de apărare a vieții și bunurilor împotriva efectelor
distrugătoare ale incendiilor, catastrofelor, calamităților
și a altor situații de risc.
Lupta cu flăcările este permanentă, iar pompierii se numără printre categoriile profesionale care se
bucură de prețuirea și respectul cetățenilor, venind în
permanență în întâmpinarea nevoilor comunităților.
În calitate de manager al societății Geo – Sting care
activează în domeniul Apărării Împotriva Incendiilor,
având constituit de peste un deceniu un Serviciu Privat
pentru Situații de Urgență, doresc să transmit tuturor
colegilor pompieri din structurile de stat și private, cele
mai bune gânduri de viață lungă, sănătate și împliniri.
Nu în ultimul rând, îi asigur că vor găsi întotdeauna
în firma Geo – Sting un colaborator serios și implicat în
misiunea de apărare a bunurilor și vieții semenilor.
LA MULȚI ANI,
tuturor pompierilor din România!
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O MISIUNE
SALVATOARE
„L-am prins pe băiat de mână, moment în
care acesta m-a strâns cu o forţă incredibilă
şi m-a privit în ochi. Nu a spus nimic, dar ochii
lui mi-au spus totul. Atunci am înţeles ce
înseamnă să salvezi o viaţă”

M-am gândit, de multe ori, că noţiunea de salvator
este cel puţin neinspirată. De ce? Pentru că, atunci când
spui salvator, aştepţi să constaţi că cineva a fost salvat
şi este în viaţă. Din păcate, nu întotdeauna acţiunea de
salvare a unei persoane are final fericit.
Cu toate acestea, daca am socoti una din zece
intervenţii ca fiind cu final fericit, probabil că noţiunea
de salvator îşi dovedeşte pe deplin esenţa, cu atât
mai mult dacă ne gândim la ceea ce simte salvatorul:
„Această persoană este în viaţă şi datorită mie”.
Noi, servanţii pompieri din cadrul ISUJ Dâmboviţa,
avem o paletă largă de atribuţii cu obiectiv central
„salvarea vieţii” şi, tocmai de aceea, ne dăm seama că
pregătirea noastră nu se termină niciodată. Imediat
ce ajungem să credem că „acoperim” un domeniu,
ca un făcut, apare o nouă situaţie, auzim de o altă
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MAIOR MARIUS GĂTEJ
COLABORATORI:
Căpitan Cătălin NENCESCU
Plutonier Florin NEDELCU
Detașament de Pompieri Găești

intervenţie deosebită desfăşurată de structuri din cadrul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi,
inevitabil, fiecare dintre noi îşi creează propriul scenariu: care au fost pericolele, ce aş fi făcut eu, ce nu au
făcut bine colegii mei etc. În majoritatea cazurilor, ne
dăm seama că mai avem ceva de reglat, ceva de citit,
ceva de pregătit.
Dar toate gândurile se şterg când sună alarma,
deoarece ştim că, în aceste momente, nu avem timp de
bilanţuri, ci trebuie să ne concentrăm doar pe acţiunea
respectivă, astfel încât să venim întregi la subunitate şi
să avem, în final, o intervenţie reuşită.
22 ianuarie 2013, Detaşamentul Găeşti,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I”
Dâmboviţa. Activităţile din programul subunităţii s-au
desfăşurat fără probleme deosebite, ne pregăteam

pentru a servi o gustare, când, la orele 16.18, sună strident alarma.
Brusc, lăsăm orice activitate şi alergăm către garaj.
Ne echipăm, timp în care şeful gărzii de intervenţie
primeşte anunţul. Este vorba de solicitarea intervenţiei
pentru salvarea unei persoane căzute într-o fântână.
Presiunea psihică este în creştere; ştim că, în
această situaţie, o secundă chiar contează. Ştim,
de asemenea, că dotarea subunităţii pentru astfel
de intervenţii nu este completă, aşa că va trebui să
improvizăm ceva, astfel încât să reuşim să salvăm
persoana.
Ne deplasăm cu o autospecială în Găeşti, pe strada Ecaterina Teodoroiu, la o distanţă de aproximativ 2
km de subunitate, sub conducerea comandantului de
detaşament, cpt. Cătălin.
Ajunşi la eveniment, comandantul trece imediat la
recunoaştere pentru a se stabili concepţia de acţiune.
Timpul se oprise în loc. Un tânăr neajutorat, lipsit
de puteri şi fără discernământ, trebuia scos din tubul
fântânii, „îngrozitor de îngust” (cum mărturisea, ulterior, un coleg participant). Tânărul se afla la o adâncime
de 6,5 metri.
Preventiv, pentru asigurarea suportului logistic
necesar, comandantul intervenţiei solicită deplasarea
la faţa locului a unui buldoescavator de la SC YGO SA
Găeşti, operator economic cu care s-a mai cooperat şi
la alte intervenţii.
Automat, simţim imboldul de a întreprinde
imediat măsuri de salvare, însă suntem temperaţi de
comandant, care ne aminteşte că trebuie să asigurăm
mai întâi măsurile de protecţie ale salvatorului. Aici,
problema se complică: aproape niciodată, situaţia de
la locul evenimentului nu se aseamănă cu scenariile
de antrenament; aşa şi aici, spaţiul îngust de lucru,
lipsa materialelor de stabilizare a malurilor, precum şi
lipsa unor accesorii de extragere a victimei din spaţii

înguste ne împiedică să realizăm măsurile de protecţie
ca la carte.
Tubul fântânii este îngust, victima este în viaţă,
astfel încât primim un prim ordin de intervenţie, prin
care ni se stabileşte misiunea de salvare a persoanei
cu ajutorul cordiţelor de salvare din dotare. Trecem
la aplicarea ordinului, dar renunţăm în scurt timp,
deoarece persoana nu cooperează.
Tensiunea psihică este în creştere, astfel că ni se
transmite un al doilea ordin de intervenţie: să salvăm
persoana printr-un alt procedeu, şi anume: săparea
pământului din jurul fântânii şi extragerea tuburilor
acesteia, bucată cu bucată.
Înarmaţi cu cazmale şi lopeţi, săpăm fără oprire, în
speranţa că eforturile noastre nu sunt în zadar. Facem
cu schimbul, ne îndemnăm reciproc, cerem ajutorul
membrilor familiei pentru a crea o legătură cu victima.
În lupta cu secundele, săpăm chiar şi cu mâinile goale.
Peste murmurul mulţimii adunate, se aude o voce:
„Vine escavatorul !”.
Suntem cuprinşi de un sentiment de uşurare şi de
un entuziasm ieşit din comun. Săpăm în continuare,
fără oprire, alături de „ajutorul” primit.
Groapa se adânceşte, cinci tuburi sunt scoase şi,
într-un amurg târziu, unul dintre salvatori exclamă:
„am ajuns la el, l-am prins de mână”. Era clar, tânărul
era salvat.
Cu frunţile ude de sudoare, fără să simţim frigul
pătrunzător al acelei zile de ianuarie, ovaţionaţi de
mulţimea de oameni din zonă, toţi salvatorii ne-am
adunat în jurul tânărului, încurajându-l să mai lupte
câteva secunde cu frigul, până când va fi preluat de
paramedici.
Eram mândri de reuşita noastră şi ne-am simţit, în
adevăratul înţeles al cuvântului, SALVATORI...
Ne-am întors la subunitate. Eram extenuaţi, dar
fericiţi că am reuşit. Într-un moment de relaxare,
fiecare dintre noi a povestit ce a simţit pe timpul
intervenţiei; vrând-nevrând, am
retrăit secvenţele operaţiunii de
salvare, dar în amintirea noastră
au rămas cuvintele celui care
a ajuns primul la victimă: „L-am
prins pe băiat de mână, moment în
care acesta m-a strâns cu o forţă
incredibilă şi m-a privit în ochi. Nu
a spus nimic, dar ochii lui mi-au
spus totul. Atunci am înţeles ce
înseamnă să salvezi o viaţă”

Pregătirea noastră nu se
termină niciodată.”
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112

DISPECERAT
INTEGRAT

ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE

Crearea acestui dispecerat medical integrat
urmăreşte reducerea timpului de reacţie şi a celui de
răspuns la solicitările specifice medicinii de urgenţă

LOCOTENENT COLONEL GHEORGHE MIHĂESCU

Anterior punerii în funcţiune a dispeceratului integrat, pentru intervenţia integrată a echipajelor SMURD
şi SAJ, exista o sincopă în cooperare, determinată de
locaţiile diferite unde îşi defăşurau activitatea operatorii 112 ai celor două structuri. Colaborarea se făcea prin
telefon, staţii 112 sau radio, ceea ce ducea la întârzieri
în decizii, determinând mărirea timpului de răspuns.
Studiind în materialele de profil publicate, am constatat
că aceste disfuncţionalităţi sunt eliminate prin decizia
de unificare a dispeceratelor ISU şi SAJ.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006
privind Sistemul naţional de asistenţă medicală de
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urgenţă şi de prim ajutor calificat, în luna iulie, la nivelul unităţii a fost inaugurat înfiinţarea dispeceratului
integrat ISU-SAJ, fiind al 30-lea dispecerat integrat
funcţional la nivel naţional.
La acest moment inaugural, au fost prezenţi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne - Constantin
Cătălin Chiper, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii
- dr. Raed Arafat, inspectorul general al I.G.S.U. - colonel
dr. Ion Burlui, care s-au alăturat şefilor inspectoratelor
pentru situaţii de urgenţă din judeţele Dâmboviţa,
Argeş, Braşov, Teleorman, respectiv al municipiului
Bucureşti, precum şi ai oficialităţilor judeţene şi locale.

Dispeceratul integrat asigură permanent preluarea
apelurilor de urgenţă transmise prin sistemul unic pentru apeluri de urgenţă 112, cunoaşte permanent capacitatea operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, misiunile
care au fost executate sau sunt în curs de executare,
situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în
acţiuni, transmite şi urmăreşte executarea ordinelor
şi dispoziţiilor, primeşte rapoartele operative de la
subunităţile de intervenţie, asigură menţinerea legăturii
neîntrerupte cu subunităţile operative, precum şi cu
forţele cu care cooperează în zona de competenţă,
alertează de îndată subunitatea de intervenţie, asigură
şi menţine permanent legătura cu resursele proprii
dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din
care provin acestea.
De asemenea, prin intermediul acestui dispecerat
integrat se asigură o integrare a deciziei şi o utilizare mai bună a resurselor. Acest lucru va permite
o eficientizare a întregii activităţi, atât a ISU, cât şi a
Serviciilor de Ambulanţă. Pe fiecare tură, activitatea
este coordonată, alternativ, de câte un medic/asistent
medical cu experienţă de la Serviciul de Ambulanţă
Dâmboviţa, care decide cu ce fel de efective se va
interveni, în funcţie de solicitările primite.
Prin crearea acestui dispecerat medical integrat se urmăreşte reducerea timpului de reacţie şi a
celui de răspuns la solicitările specifice medicinii de
urgenţă, îmbunătăţirea conlucrării structurilor din cele
două instituţii, în domeniul primului ajutor calificat
şi asistenţei medicale de urgenţă, eliminarea suprapunerii forţelor şi evitarea disfuncţionalităţilor în cazul
urgenţelor medicale, precum şi creşterea eficienţei
utilizării resurselor umane, materiale şi financiare
alocate de către
instituţiile publice.
Aceasta operationalizare a dispeceratului integrat
reduce considerabil
timpii de raspuns la
solicitarile pe linie
medicala si asigura
o mai buna coordonare a fortelor si
mijloacelor de interventie. Astfel, apelul
la 112 este preluat de
un dispecer si directionat catre serviciul
de care victima are
nevoie. Timpul de
reactie a echipajelor
de prim ajutor este
foarte important,
ceea ce se face in

primele minute este esential pentru pacient. De fapt,
cateva minute pot face diferenta intre viata si moarte.
Pentru a exemplifica eficienţa dispeceratului integrat prezentăm mai jos o statistică a intervenţiilor pe
linia asigurării ajutorului medical de urgenţă în perioada de la operaţionalizarea Dispeceratului integrat şi
până în prezent, ISU Dâmboviţa – 1814 din care 1567
intervenţii SMURD şi 247 alte intervenţii (faţă de 1699
din care 1527 intervenţii SMURD şi 172 alte intervenţii
în perioadă egală de timp, anterioară operaţionalizării
dispeceratului integrat), în medie 30 solicitări pe zi
(faţă de 28, în perioada anterioară analizată), timpul de
răspuns fiind redus la maxim 1 minut şi 30 de secunde.
Eficienţa dispeceratului integrat a determinat
reducerea timpului de răspuns la intervenţiile la care
am fost solicităţi să intervenim, lucru ce a dus la
îmbunătăţirea calităţii acordării primului-ajutor medical de urgenţă faţă de cetăţenii dâmboviţeni, cetăţeni
pe care îi deservim şi care ne acordă cea mai mare
cotă de încredere, în raport cu celelalte instituţii ale
statului.
Vom căuta permanent să îmbunătăţim formele şi
mijloacele necesare asigurării unei intervenţii prompte
şi eficiente, intervenţii care să mulţumească cetăţenii
pe care îi slujim.
Cu acest prilej ținem să mulţumim Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, SC Arctic SA Găești, SC Dedeman
SRL Târgoviște, SC Exploit SRL Potlogi pentru sprijinul
acordat şi implicarea în vederea creării condițiilor
necesare funcționării, amenajarea spațiilor personalului care asigură 24 de ore din 24 gestionarea apelurilor
de urgenţă primite prin sistemul 112.
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ALĂTURI
DE APROAPELE
NOSTRU

MAIOR MARIUS GĂTEJ

O

întâmplare plăcută a reușit să mă scoată
din rutina unei activităţi pe care o
efectuasem de multe ori.
M-am deplasat la un operator economic din comuna I.L.Caragiale, judeţul Dâmboviţa,
în vederea strângerii unor date de interes operativ,
necesare organizării acţiunilor de intervenţie ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab
I” Dâmboviţa la obiectivul respectiv.
Am fost întâmpinat de responsabilul cu apărarea
împotriva incendiilor în obiectiv, care m-a condus la
directorul general. Aici, am fost plăcut surprins de
ambianţa sălii de şedinţe în care am intrat, ca şi
de ospitalitatea gazdei, care mi-a oferit imediat un
pahar cu apă plată. Însă vorbele schimbate cu domnul director aveau să aducă cel mai plăcut moment
al zilei, care mi-a rămas în amintire şi pe care ţin
să-l relatez, pe scurt, aici.
Înainte de a intra în detaliile vizitei mele în
obiectiv, am crezut de cuviinţă să iniţiez o scurtă
discuţie privind chestiuni generale, precum modul
în care merge activitatea economică a obiectivului,
cam ce greutăţi întâmpină societatea şi angajaţii,
inclusiv conducerea.
În timpul acestei discuţii, domnul director a
povestit o întâmplare frumoasă din viaţa personală,
în care a interacţionat pentru prima dată cu serviciul SMURD din cadrul inspectoratului judeţean
pentru situaţii de urgenţă.
Am fost impresionat şi nu am ezitat ca, imediat,
să-l rog să-şi dea acordul pentru a expune întâmplarea respectivă în cadrul revistei noastre aniveresare, cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
Bineînţeles. Am obţinut acordul, precum şi câteva
cuvinte într-un e-mail, cuvinte asupra cărora nu am
intervenit, deoarece cred că spun totul.
”Era sfârșit de vară, mai precis, 08 septembrie
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2011, ziua în care serbăm Nașterea Maicii Domnului.
Începuse să se însereze și circulam fără să ne grăbim,
în liniștea serii, cu soția în mașină spre Răcari. Mergeam să ne felicităm nașa de ziua numelui ei. În localitatea Cornățelu zărim în dreapta șoselei la 150200 de metri lumina lentă a unor girofaruri, care am
convenit că vin de la o mașină de pompieri care tocmai
intervenise și stinsese un incendiu.
Soția nu se simțea prea bine pentru care motiv
m-a rugat să opresc. Avea senzație de vomă și respira
profund. În acel moment, oprește lângă noi o mașina
de intervenție SMURD din care au coborât doi tineri
înalți și amabili care s-au interesat de starea soției
mele. S-au oferit să-i acorde ajutor de urgență, dar neam mulțumit cu o sticlă de apă care ne lipsea. Le-am
mulțumit, s-au asigurat că totul este în regulă și au
plecat spre o altă destinație. Am încercat înalte sentimente de patriotism și de bucurie cum foarte rar avem
ocazia. Ne-am simțit fericiți că suntem români. Era un
echipaj de la nou înființatul Centru SMURD din Titu
care se întorcea din misiunea de stingere a incendiului,
despre care vorbeam. În dimineața următoare, prin
serviciul 112, le-am transmis felicitările și mulțumirile
noastre. Familia E. Și G.B. din Dărmănești, Dâmbovița.”
Mulţumesc şi pe această cale domnului director,
precum şi colegilor mei de la Detaşamentul Titu,
deoarece acea întâmplare m-a făcut să
mă simt mândru pentru că aparţin
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I”
Dâmboviţa!

ŞI

SALVATORII
SUNT OAMENI

REDACTOR ȘEF REVISTA ”POMPIERII ROMÂNI”
COLONEL VALENTIN UBAN

Îi vedem zilnic la ştiri şi îi întâlnim adeseori pe
stradă, în maşinile lor roşii strălucitoare, grăbindu-se
către un accident. Auzim despre multe din misiunile
lor reuşite, de salvare a oamenilor şi bunurilor acestora.
Ne impresionăm ori de câte ori un copil sau oricare alt om este salvat din pericolul în care se afla,
ameninţat de foc, inundaţii sau alte catastrofe.
Urmărim îngrijoraţi tenacitatea şi dârzenia cu care
luptă pentru fiecare viaţă pentru a fi salvată.
Îi numim cel mai adesea pe numele lor obişnuit,
acela de pompieri. Şi ne bucurăm să ştim că se află
mereu gata de intervenţie, pentru a ne ajuta la nevoie.
Căci aşa sunt ei, pompierii. Obişnuiţi cu pericolul
cotidian, pe care îl înfruntă în misiunile zilnice de
salvare a semenilor
Apreciaţi şi admiraţi de concetăţeni, care le acordă
mereu o sinceră şi deplină încredere.
Salvează vieţi zi de zi, mereu la datorie, în acţiune.
Înfruntă cu bărbăţie şi curaj pericolele de care ceilalţi
se feresc în clipe de primejdie. Îşi pun în pericol viaţa
pentru a o salva pe a cea a semenilor.
Îi aşteptăm şi ne punem speranţa în ei atunci când
îi chemăm în ajutor să ne salveze. Îi vedem cu intră în
flăcări sau în vâltoarea apelor, în ajutorul celor aflaţi
în primejdie.
Şi cel mai adesea ni se par nişte supraoameni.
Dar înăuntrul costumelor de intervenţie, în spatele
căştilor de protecţie, sunt oameni şi chipuri la fel cu
ale noastre, ale tuturor. Cu emoţiile şi preocupările
lor, cu dorinţele şi visele fiecăruia. Pentru că şi
salvatorii sunt oameni. Iar atunci când ameninţarea
dezastrului este mai mare, când destinul îşi cere
tributul, unii dintre ei ajung la clipa de cumpănă,
dăruindu-şi viaţa pentru a o salva pe cea a aproapelui.
Dar trecând peste acest sacrificiu, pompierii rămân
oameni dedicaţi profesiei lor, pe care şi-o fac mereu
cu aceeaşi pasiune, curaj şi încredere în semeni. Şi
semenilor lor, pentru binele cărora luptă, pentru ca
această dăruire a lor să aducă speranţă, alinare şi
viaţă.
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“PRIETENII POMPIERILOR“
PREGĂTIREA COPIILOR ȘI ELEVILOR
Concursul este in bun prilej pentru copii de a-și demonstra maiestria în mânuirea
accesoriilor și materialelor specifice meseriei de pompieri, cât și spiritul de echipă
și concentrarea, dovedind că gândesc ca un adult.

PLUTONIER SORIN ANDREI

PLT SORIN ANDREI

S

e știe deja că, în fiecare an, în luna mai,
se desfășoară concursurile cercurilor de
elevi „Prietenii Pompierilor”, organizate
de către Inspectoratul Școlar Județean cu
sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Basarab I” Dâmbovița. O dată la doi ani se desfășoară
etapa naționala a acestui concurs, de obicei, în județul din
care face parte echipajul câștigător al etapei precedente
sau într-un județ care se oferă voluntar. În anul în care nu
se organizează concursul, se desfășoară etapa națională a
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unui alt concurs cu tematică de protecție civilă „Cu viața
mea apăr viața”. Concursurile au un caracter educativ,
tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva
incendiilor și se organizează în scopul:
- dezvoltării capacităților de înțelegere și de apreciere
a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru
mediu și viață, precum și a promovării aptitudinilor și
comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;
- formării și dezvoltării la elevi a unor trăsături
moral–volitive, cum sunt: inițiativa, spiritul de echipă,

curajul, dârzenia, hotărârea, perseverența, cinstea, corectitudinea și disciplina;
- atragerii unui număr cât mai mare de elevi la
desfășurarea activităților cercurilor tehnico-aplicative de
elevi ”Prietenii Pompierilor”.
În acest an, s-au prezentat la startul etapelor pe centre metodice a concursurilor 28 de echipaje, din care 21
echipaje de băieți/mixte și 7 de fete. Îmbucurător este faptul că, pe lângă școlile cu
tradiție în participarea la
aceste concursuri au apărut
școli noi cu profesori coordonatori tineri și ambițioși
care doresc să facă
performanță cu echipajele
pe care le antrenează, mai
ales că vestea participării
la etapa naționala a unui
echipaj din județ și locul
onorabil pe care l-au ocupat, precum și faptul că acei copii au fost premiați, îi
stimulează în plus.
Concursul este un bun prilej pentru copii de a-și
demonstra măiestria în mânuirea accesoriilor, racordării
furtunelor, executării nodurilor, trecerea obstacolelor fără
greșeală, de a fi disciplinați și, de ce nu, de a-și face noi
prieteni. Interesant este faptul că, deși sunt de vârste mici,
spiritul de echipă și concentrarea cu care desfășoară probele, modul în care se încurajează indiferent de rezultat,
dovedește că gândesc ca niște adulți. Bineînțeles, această
mentalitate este insuflată de domnii profesori coordonatori, majoritatea având experiență îndelungată în participarea la aceste concursuri.
Dorim ca pe această cale să le mulțumim pentru
întreaga activitate și că nu au renunțat să antreneze ani
la rând zeci de generații de tineri pompieri, următoarelor
cadre didactice:
- Profesor Nicolae Mihai – Școala Gimnazială „Matei Gr.
Vlădeanu” Cândești;

- Profesor Popescu Nicolae – Școala Gimnazială
Voinești;
- Învățător Gabriel Michaiu – Școala Gimnazială Malu
cu Flori;
- Profesor Iuga Valeriu – Școala Gimnazială „Coresi”
Târgoviște;
- Profesor Ivașcu Ion – Școala Gimnazială Buciumeni;
- Profesor Filip Marius – Școala Gimnazială Runcu;
- Profesor Bâldan
Ștefan
–
Școala
Gimnazială
„Diaconu
Coresi” Fieni.
De asemenea, dorim
să aducem mulțumiri și
tinerilor profesori care cu
entuziasm și ambitie duc
mai departe devotamentul celor sus mentionati,
cum ar fi:
- Profesor Rosner
Răzvan – Școala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu” Titu;
- Profesor Ivașcu Ștefania –Școala „Mihai Viteazul”
Pucioasa;
- Profesor Mănoiu Adrian – Școala Gimnazială „Gr.
Radulescu” Bezdead;
- Profesor Ionescu Simona – Școala Gimnazială Nr. 1
Moreni.
Tindem să credem că munca acestor dascăli devotați
va da roade în viitorul apropiat și că, odată cu împlinirea
vârstei de 18 ani, acești tineri se vor înscrie în serviciile
voluntare pentru situații de urgență din localitățile de
domiciliu, că se vor implica în problemele comunităților,
că vor ajunge să salveze bunurile și chiar viețile semenilor
lor sau vor deveni salvatori în cadrul serviciilor de urgență
profesioniste pentru situații de urgență.
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”GIRAFA”

POVESTEA SCHIMBĂRII

Schimbarea, în general, este necesară atâta vreme cât este acceptată de factorii
decidenţi, ea urmând a îmbunătăţi activitatea sau de a corecta o evoluţie nedorită.
MAIOR MARIUS GĂTEJ

COLABORATORI:
Maior Mihăiță PĂUN
comandant Detașament de Pompieri Târgoviște

S

chimbarea la care mă voi referi nu a fost
cerută nici pentru a îmbunătăţi activitatea şi nici pentru a regla nişte rezultate
negative; ea a venit pur şi simplu din
modificarea ștatului de organizare a unităţii noastre, mai precis al Detaşamentului Târgovişte, ceea
ce a determinat scoaterea la concurs a funcţiei de
comandant detaşament, cu rezultat venirea în fruntea subunităţii a maiorului Mihăiţă PĂUN.
Nu mi-am propus să analizez activitatea comenzii subunităţii ante şi post schimbare, ci doresc doar
să scot în evidenţă latura pozitivă a unei schimbări şi
să argumentez, prin aceasta, că schimbarea poate fi
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de dorit atunci când se doreşte ieşirea dintr-o rutină.
Noul comandant de detaşament, având în spate
o experienţă vastă ca şi locţiitor de comandant
detaşament, comandant de detaşament, precum
şi ofiţer în Centrul operaţional al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului
Dâmboviţa, deja avea gândite punctele în care trebuie să intervină cu schimbări.
Unele schimbări sunt vizibile, în sensul bun al
cuvântului, şi mă refer la cele efectuate pe linia
intervenţiei Detaşamentului Târgovişte la solicitările
de salvare oameni sau animale.
Cititorul trebuie să cunoască faptul că, în ceea

ce priveşte dotarea cu mijloace pentru intervenţia la
salvări de oameni/animale, aceasta este insuficientă,
existând multe cazuri în care echipajele de intervenţie
trebuie să improvizeze dispozitive de scoatere a
oamenilor sau animalelor din spaţiile înguste în care
sunt surprinşi/surprinse. Aşa se întâmplă (improvizarea) când personalul de intervenţie trebuie să scoată
corpuri umane din fântâni înguste sau cai/vite din
canale/gropi.
Astfel, printr-un efort conjugat la nivelul întregii
subunităţi, comandantul de detaşament, împreună cu
locţiitorul (de asemenea, un ofiţer nou venit la această
subunitate şi un om care urmăreşte în permanenţă
să îmbunătăţească activitatea de intervenţie), şeful
de garaj, şefii gărzilor de intervenţie, precum şi cu
aportul personalului din turele de serviciu, a trecut
la punerea în practică a ceea ce, până atunci, era în
stadiul de idee.
Au început cu îmbunătăţirea mijloacelor de
salvare din dotarea autospecialei de descarcerare
grea, tip MAN, aflată în dotarea subunităţii, şi iată
realizările lor:
1. Dispozitivul de scoatere a persoanelor şi animalelor din spaţii înguste.

un interval de 5-7 minute de la sosirea la locul
intervenţiei, dispozitivul să fie gata de a fi folosit.
Dispozitivul este de un real folos, deoarece
subunitatea înregistrează numeroase cazuri în care
trebuie să salveze oameni din spaţii înguste sau să
scoată animale din spaţii înguste, iar până la realizarea dispozitivului, operaţiunile se realizau cu forţa
braţelor, uneori insuficientă comparativ cu masa ce
trebuia ridicată.
2. Cabestanul.

Este un dispozitiv alocat subunităţii în urma unei
donaţii efectuate de către fundaţia Daisy International
din Anglia. A fost montat pe şasiul MAN-ului şi este
folosit, în special, pentru degajarea locului evenimentului de elementele cu masă mare, ceea ce, în cele
mai multe cazuri, conduce la înlăturarea rapidă a
efectelor negative ale evenimentului.
Totodată, cabestanul poate face „o bună echipă”
cu „girafa”, dacă permit condiţiile la faţa locului plasarea în zonă a MAN-ului.
3. Aparatul de respirat izolant cu aer comprimat
(ARIAC) pentru lucrul la distanţă.

Au dat dispozitivului numele „Girafa”. I-au făcut
loc pe MAN, iar servanţii sunt instruiţi ca, într-

Ideea a venit ca urmare a lipsei din dotarea
subunităţii a unui aparat cu aducţiune de aer, care să
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permită lucrul servantului în medii unde nu poate
pătrunde cu aparatul de respirat în spate, datorită
spaţiului îngust.
Aparatul a fost adaptat la furtunurile de înaltă
presiune din dotarea MAN-ului, putând fi folosit de
către servant la o distanţă de 15 sau 30 metri faţă
de locul de dispunere al aparatului cu buteliile de
oxigen.
Aparatul este folosit pentru pătrunderea servantului în spaţii înguste, în care servantul nu are loc să
lucreze echipat cu aparatul de respirat clasic.
4. Scara culisabilă.
Autospeciala MAN nu a fost dotată de către
producător şi cu scară
culisabilă,

subunitatea
înregistrând
multe cazuri în
care scara era necesară
misiunilor alocate echipajului de pe această autospecială.
Utilitatea deosebită a acestei scări s-a dovedit în
cazurile în care subunitatea a fost solicitată pentru
deblocarea unor uşi de apartamente, diminuând, astfel, pagubele produse proprietarului, fiind mai ieftin
un geam decât o uşă de intrare.
5. Laţul pentru câini.
Nu este o glumă. Subunitatea a avut nenumărate
intervenţii la care a trebuit să scoată câini din spaţii
înguste şi, de multe ori, aceştia s-au dovedit a fi
agresivi, punând în primejdie
integritatea corporală a
salvatorilor.
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De aceea, s-au adaptat două dispozitive pentru
abordarea câinilor aflaţi în pericol: laţul pentru câini
şi cleştele pentru câini.
Am dorit să expunem toate aceste îmbunătăţiri
aduse capacităţii de intervenţie a Detaşamentului
Târgovişte din două motive:
a) diversitatea situaţiilor de urgenţă la salvări de
oameni sau animale nu mai permit oamenilor din
intervenţie să aştepte la nesfârşit noi dotări, aşa că
au trecut la fapte, astfel încât să nu mai fie nevoie să
improvizeze la locul intervenţiei, ceea ce ar duce la
pierderea de timp preţios şi la creşterea riscului la
care se expune personalul de intervenţie;
b) oferirea unui model şi pentru alte subunităţi
sau structuri de intervenţie, cu atât mai mult cu
cât deja s-a constatat creşterea interesului celorlalte subunităţi față de mijloacele şi tehnicile de
intervenţie folosite de Detaşamentul Târgovişte.
Trebuie să se ştie că există şi alte idei pentru
îmbunătăţirea acţiunilor de intervenţie, idei care
abia aşteaptă să fie puse în practică şi despre care
cei amintiţi anterior vorbesc cu un entuziasm pe care
rar îl mai vedem printre colegii noştri, ceea ce nu
face altceva decât să ne bucure.

STATISTICA
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚENE
În primele 8 luni ale anului 2013, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă
dâmbovițene au fost alertate la 6.381 situaţii de urgenţă şi alte evenimente.
PLUTONIER ȘTEFAN DOBRE
Serviciile profesioniste, în primele 8 luni ale anului
2013, au foste alertate la 6.381 situaţii de urgenţă şi alte
evenimente, în medie 26 pe zi, din care:
- 194 incendii (3 %);
- 184 incendii de vegetaţie şi altele (3 %);
- 5.659 cazuri de urgenţă asistate de SMURD (88 %);
- 108 alte situaţii de urgenţă (2 % );
- 101 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (2 %);
- 135 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (2 %);
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012,

numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 19,1%, de la
5.357, în 2012 (în medie 22 pe zi), la 6.381, în anul 2013
(în medie 26 pe zi).
Pe timpul intervenţiilor (excluzând intervenţiile
SMURD) au fost salvate 42 persoane (2 copii si 40
adulţi) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste
15.897.000 lei. Tot pe timpul intervenţiilor, au fost salvate
21 animale mari, 31 animale mici şi 11 păsări.
Rata intervenţiilor la suta de mii de locuitori a
fost de 1.182 în primele 8 luni ale anului 2013, iar rata
intervenţiilor la mia de km2 a fost de
1.595.
În urma situaţiilor de urgenţă
(excluzând intervenţiile SMURD) 17 persoane (15 adulţi şi 2 copii) au decedat
(4 în urma incendiilor) iar 5 persoane
(adulte) au fost rănite (3 în urma incendiilor). Precizăm că persoanele erau
decedate înainte de sosirea gărzii de
intervenţie la locul producerii evenimentului.
ANALIZA INCENDIILOR
În primele 8 luni ale anului
2013, la nivelul zonei de competenţă
a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, au avut
loc 194 incendii (mai puţin de 1 pe zi),
în scădere cu 30,9% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, în care s-au
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produs 281 incendii (în medie 1 pe zi). Din numărul
total al acestora, la 6 incendii, deplasarea s-a făcut fără
a fi necesară intervenţia, incendiile fiind găsite lichidate de către populaţie, SVSU sau SPSU (deplasări fără
intervenţie).
Pe timpul incendiilor, au fost protejate bunuri şi
instalaţii în valoare de peste 14.631.000 lei, în scădere
faţă de anul trecut (20.052.000 lei) şi au fost salvate 12
animale mari, 2 animale mici şi 6 păsări.
Pagubele produse la incendii au fost estimate la
2.280.150 lei în primele 8 luni ale anului 2013, faţă de
2.723.700 lei în aceeaşi perioadă a anului 2012. În urma
acestor situaţii de urgenţă, 4 persoane (3 adulţi şi 1 copil)
au decedat, iar 3 persoane (adulte) au fost rănite.
Aceste evenimente s-au datorat, în special,
următoarelor împrejurări determinante: instalaţii electrice defecte (65), aparate electrice sub tensiune nesupravegheate sau improvizate (6), mijloace de încălzire
nesupravegheate, improvizate sau defecte (12), coş, burlan
de fum defect sau necurăţat (31), cenuşă, jar sau scântei
de la sistemele de încălzit (6), fumat (8), foc deschis (28),
jocul copiilor cu focul (6), acţiune intenţionată (15) şi alte
cauze (17).
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, este
de remarcat faptul că a scăzut numărul de incendii provocate de coşurile de fum (de la 46 în 2012, la 31 în 2013),
precum şi numărul incendiilor provocate de focul deschis
(de la 65 în 2012, la 28 în 2013) şi a crescut numărul
incendiilor provocate de instalaţiile electrice defecte (de
la 30 în 2012, la 65 în 2013).

Ponderile surselor de aprindere se prezintă astfel:
După tipul proprietăţii, 78,8% din totalul incendiilor
au izbucnit la proprietăţi individuale (153 incendii), 17,5%
în domeniul privat român sau străin (34 incendii) şi 3,7%
în domeniul public sau privat al statului (7 incendii).
La locuinţele şi anexele acestora, în primele 8
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luni ale anului 2013, s-au
înregistrat 153 incendii,
ce au produs pierderi
materiale în valoare de
aprox. 1.414.000 lei. Faţă
de aceeaşi perioadă a
anului trecut, numărul
incendiilor produse la
gospodăriile cetăţeneşti
a scăzut cu 33,7%, de la
231, în 2012 la 153, în
2013. Dintre acestea 120
au avut loc în mediul
rural (78,4%), iar 33 în
mediul urban (21,6%).
Din totalul incendiilor produse la gospodăriile cetăţeneşti, 79 au avut loc la
locuinţe, 48 la anexe gospodăreşti, iar 26 la mijloace de
transport individuale.
STATISTICA ALTOR SITUAŢII DE URGENŢĂ
În primele 8 luni ale anului 2013, s-au înregistrat
6.187 alte situaţii de urgenţă, din care:
- 184 incendii de vegetaţie şi altele (în scădere cu
71,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut);
- 5.659 cazuri de urgenţă asistate de SMURD (în
creştere cu 42,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut);
- 108 alte situaţii de urgenţă (în scădere cu 43,1% faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut) din care:
- 27 alte intervenţii;
- 3 alte situaţii de urgenţă;
- 10 pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor;
- 5 misiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor
meteo periculoase;
- 29 misiuni pirotehnice (asanări şi distrugeri);
- 6 deplasări fără intervenţie;
- 28 la care echipajele au fost întoarse din drum.
- 101 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (în creştere cu
3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut) din care:
- 40 acţiuni pentru deblocarea persoanelor rămase
blocate în local, apartament, ascensor, la înălţime etc.;
- 52 degajări de persoane din alte cauze;
- 1 acţiune de asistenţă a persoanelor cu intenţia
de a se arunca în gol;
- 8 deplasări fără intervenţie la asistenţă persoane.
- 135 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (în scădere
cu 12,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut) din care:
- 47 acţiuni de asigurare/supraveghere a zonei de
producere probabilă a unei situaţii de urgenţă;
- 11 evenimente publice de amploare care pot
genera situaţii de urgenţă;
- 35 acţiuni de salvări animale;
- 10 acţiuni de protecţie a mediului (sablări);
- 2 deplasare fără intervenţie la salvări animale;
- 30 alarme false.

GEO-STING,

ÎN PAS CU VREMURILE
Orice societate comercială care se respectă îşi desfăşoară
activitatea în acord cu principiile unui management performant. Prestarea serviciilor specifice la standarde calitative
superioare presupune eforturi de a menţine un echilibru
între strategiile pur economice, aspectele condiţionate de
legislaţia şi normele în vigoare şi cele ce ţin de cultura
organizaţională.
Conducerea SC Geo – Sting SRL, o firmă dâmboviţeană cu
aproape 20 de ani experienţă în domeniul Apărării Împotriva
Incendiilor (AII) şi cu peste 450 de angajaţi, urmăreşte în
permanenţă atingerea de noi standarde de performanţă,
în gestionarea Situaţiilor de Urgenţă, prin armonizarea
resurselor financiare, umane şi logistice.
Pentru Geo – Sting, toamna 2013 este una bogată
sub aspectul eficientizării activităţii şi al stilizării imaginii:
angajaţii societăţii se vor muta în scurt timp în „casă” nouă,
iar personalul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă
are la dispoziţie două autovehicule noi, pentru activităţile de
comandă şi intervenţie.
Sediul nou, de pe strada Petru Cercel se impune în peisajul zonei printr-o arhitectură modernă. Spaţiile interioare sunt
generoase, compartimentate în funcţie de specificul fiecărui

departament.
Chiar de la intrarea în sediu, oaspeţii vor fi întâmpinaţi de
un showroom cu mijloace de Apărare Împotriva Incendiilor.
Alături de birouri spaţioase, clădirea are în componenţă, o
sală multifuncţională de pregătire profesională şi conferinţe,
dotată cu echipament IT modern, dar şi un spaţiu adecvat
unde angajaţii pot servi masa şi se pot relaxa în pauzele de
lucru.
De asemenea, noua construcţie Geo – Sting adăposteşte
dispeceratul central al Serviciului Privat pentru Situaţii de
Urgenţă, atelierul de mentenanţă a autospecialelor PSI, laboratoarele şi atelierul de mentenanţă pentru mijloacele AII,
garajele pentru autospeciale.
Două achiziţii în dotarea parcului auto completează lista
noutăţilor. Societatea are din această toamnă la dispoziţie
pentru deservirea clienţilor, o autospecială de comandă care
captează plăcut atenţia pe şosele prin design-ul personalizat şi o autospecială de intervenţie cu apă şi spumă pentru
deservirea zonelor greu accesibile.
Se poate spune că şi în 2013 – 2014
Geo – Sting activează pe piaţa de profil sub semnul
siguranţei şi profesionalismului!
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SPONSOR:

www.geo-sting.ro
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SALVATORII DÂMBOVIŢENI
Ediţie aniversară tipărită cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
INFORMEAZĂ-TE!
FII PREGĂTIT ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ!
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