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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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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 al
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,

„Moarte, mai bine decât Regulamentul”, fapt pentru care
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

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:

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
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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.

Urgenţă.
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.

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
PLACA MONUMENTULUI POMPIERILOR DIN FAȚA
HOTELULUI MARRIOTT DIN BUCUREȘTI
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MESAJUL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
CU OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
MINISTRU

GABRIEL OPREA

Faptele acestor oameni sunt modele de
curaj și bărbăție, indiferent de pericolele
pe care le înfruntă.
Astăzi sărbătorim una dintre cele mai apreciate și
iubite instituții ale statului, aflată constant, alături de
Biserică și Armată, în topul încrederii românilor.
Astăzi, avem ocazia, ca în mod public, să onorăm pompierii militari - oameni ale căror fapte de zi cu zi se măsoară
în vieți salvate și în destine schimbate.
Istoria celor 166 ani de existență instituțională este
înnobilată de profesionalismul și devotamentul dovedite de
generațiile de pompierii militari care de-a lungul timpului
și-au onorat cu cinste misiunile încredințate.
Fie că ne referim la bravii ostași pompieri care și-au
dovedit eroismul în Bătălia de pe Dealul Spirii în apărarea
Revoluţiei de la 1848 sau, în istoria recentă, când pe lângă
misiunile de stingere a incendiilor, vă regăsim în intervenții
de salvare a persoanelor afectate de inundații, înzăpeziri
sau în misiunile SMURD, oricând și oriunde interveniți,
munca dumneavoastră în folosul semenilor rămâne un
reper de demnitate, devotament și sacrificiu.
Nimic nu poate fi mai demn și mai onorant decât să-ți
respecți jurământul față de țară și români. Respectând acest
jurământ, pompierii militari sunt cei care își riscă viața pentru ca alții să aibă șansa să o trăiască.
Asemeni oricărei instituții militare, spiritul onoarei față
de camarazii de arme, ne obligă să ne reamintim de eroii
care și-au sacrificat viața în misiune, în lupta dramatică de
salvare a oamenilor aflați în pericol.
Față de aceștia, față de familiile lor ne îndreptăm
pioasa noastră recunoştinţă.
Pentru milioane de români faptele acestor oameni sunt
modele de curaj și bărbăție, indiferent de pericolele pe care
le înfruntă. Iar aceste pericole, din păcate, sunt din ce în ce
mai diverse și mai accentuate.
În zilele noastre, schimbările climatice generează din
ce în ce mai multe efecte negative asupra populației și a
comunităților – ploi torențiale și viituri frecvente, ninsori
abundente, perioade caniculare care favorizează incendiile de vegetație – iar în fața acestor fenomene extreme,
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pompierii sunt primii care intervin pentru salvarea de vieți
omenești și aducerea la normalitate a vieții comunităților
afectate.
Numărul intervențiilor în situații de urgență s-a dublat
în ultimii 5 ani de la 147 de mii în 2009, la peste 300 de mii
în 2013, incluzând aici – stingerea incendiilor, acordarea
de asistență medicală de urgență, acțiuni de protecție a
populației sau misiuni pentru salvarea persoanelor aflate
în situații critice. Peste 3.900 de vieți au fost salvate numai
în acest an.
Este evident pentru toți că pentru a menține același
nivel de performanță este nevoie de resurse, este nevoie de
logistică adecvată și este nevoie de o excelentă coordonare
împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor
Interne.
În plan operațional, primii pași au fost făcuți în acest
an, prin înființarea Departamentului pentru Situații de
Urgență, iar în plan logistic pentru exercițiul financiar
2014-2020 este prevăzută suma de peste 150 milioane de
euro, din fonduri europene, destinate inspectoratelor pentru
situații de urgență.
Capacitatea operațională de a răspunde 24 de ore din
24, 7 zile din 7, la toate tipurile de situații de urgență, este
principala caracteristică pe care oamenii o apreciază la
angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru
că în munca dumneavoastră, orice ezitare, orice întârziere
sau lipsă de coordonare poate să însemne pierderi de vieţi
omeneşti.
Pentru efortul, devotamentul, disciplina și pasiunea pe
care o puneți în activitatea de zi cu zi, vă mulțumesc și vă
asigur de întregul meu respect! De Ziua Pompierilor Militari
adresez tuturor pompierilor români sincere felicitări, multă
sănătate și putere de muncă.
La mulți ani pompierilor români!

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

SECRETAR DE STAT

RAED ARAFAT

Aţi onorat şi onoraţi permanent misiunea de
apărare a vieţii.”

Dragi colegi,
Anul acesta, sărbătoriţi 166 de ani de
la bătălia din Dealu Spirii, moment de glorie şi jertfă, ce aduce în memoria noastră,
a tuturor, curajul şi loialitatea pompierilor militari pentru apărarea idealurilor de
libertate naţională şi emancipare socială
ale Revoluţiei române de la 1848.
Perpetuând tradiţiile lor de luptă,
acţionând cu profesionalism şi curaj, voi, cei
de astăzi, aţi onorat şi onoraţi permanent
misiunea de apărare a vieţii celor aflaţi în
pericol, de protejare a valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale, de ameninţările
sau riscurile cauzate de dezastre, calamităţi
naturale, precum şi de limitare a urmărilor
acestora în vederea revenirii la normalitate.
Împreună, prin eforturi susţinute timp
de 24 de ani, am reuşit să unim două
cuvinte şi am obţinut “POMPIERII SMURD”.
Dumneavoastră, prin munca de zi cu zi,

aţi reuşit să întipăriţi această sintagmă în
gândul tuturor românilor şi vă mulţumesc
pentru acest lucru.
În calitate de Şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă, pot spune că
misiunea noastră nu este uşoară.
Societatea are încredere în această
instituţie, iar prin eforturile dumneavoastră
sunt convins că nu le vom înşela aşteptările.
Mulţumesc dumneavoastră celor
care îmbrăcaţi această uniformă, pentru devotamentul arătat, pentru loialitatea
faţă de această armă, vă felicit pentru
efortul depus, pentru reuşita acţiunilor de
intervenţie şi vă doresc îndeplinirea cu succes a următoarelor misiuni.

LA MULŢI ANI DRAGI COLEGI!
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MESAJUL
PREFECTULUI JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA CU
OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
PREFECT
INGINER VICTOR SANDA

Felicit pompierii dâmboviţeni şi le
mulţumesc pentru seriozitatea, implicarea
şi responsabilitatea de care dau dovadă”.

A

niversarea Zilei Pompierilor din

de salvare a persoanelor şi limitare a pagube-

România la 13 Septembrie oferă

lor produse de inundaţii sau alte calamităţi,

deosebitul prilej de a readuce în

decontaminări, accidente chimice sau de altă

memorie faptele eroice ale ostaşilor pompieri

natură.

care, în anul 1848, au intrat pentru totdeauna

Efortul permanent este acela de a realiza

în cartea de aur a eroilor neamului şi au

obiectivele principale propuse, de a reduce

înscris astfel, cu propriul sânge, o memorabilă

timpul de răspuns la solicitări şi de a asigura

pagină de eroism şi glorie militară.

servicii de cea mai bună calitate cetăţenilor

În vremurile care au urmat, pompierii au

afectaţi de consecinţele negative ale situaţiilor

dat din nou dovadă de eroism şi spirit de sac-

de urgenţă, astfel salvând vieţi şi redând

rificiu, participând activ, ca apărători ai vieţii

societăţii bunurile şi valorile ameninţate. Prin

cetăţenilor, în lupta împotriva incendiilor, dar

munca de zi cu zi, prin disciplină, pasiune şi

şi ca apăratori ai patriei, la toate momentele

competenţă, pompierii militari şi civili îşi mer-

cruciale care au jalonat făurirea şi dezvoltarea

ita preţuirea, stima şi respectul concetăţenilor.

României moderne.

Felicit pompierii dâmboviţeni şi le

De-a lungul timpului a avut loc un accen-

mulţumesc pentru seriozitatea, implicarea şi

tuat proces de diversificare şi creştere a

responsabilitatea de care au dat dovadă până

complexităţii misiunilor pompierilor. La

acum, dorindu-le să obţină şi în viitor succese

început aceştia au avut ca misiune exclusiv

deosebite în importanta activitate pe care o

stingerea incendiilor pe când, astăzi, răspund

desfăşoară, să aibă parte de multă sănătate şi

şi solicitarilor de acordare a primului-ajutor în

putere de muncă.

accidente de circulaţie, de serviciile medicale

LA MULȚI ANI POMPIERI ROMÂNI,

de urgenţă, reanimare şi descarcerare, misiuni

LA MULȚI POMPIERI DÂMBOVIȚENI !
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MESAJUL
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA CU
OCAZIA
ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
PREŞEDINTE
CONF. UNIV. DR. ADRIAN ŢUŢUIANU

Îi felicit pe pompierii dâmbovițeni
pentru spiritul de sacrificiu și curajul cu
care acționează în situațiile dificile”.
niversarea Zilei Pompierilor din
România îmi oferă și în acest an prilejul de a-i felicita pe pompierii militari și civili din cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență “Basarab I Dâmbovița”
și a le transmite din suflet urări de sănătate,
putere de muncă și succes în nobila misiune,
mulțumindu-le totodată pentru profesionalismul
cu care acționează în interesul dâmbovițenilor.
Jertfa pompierilor din 1848 – an crucial în istoria europeană - este parte a patrimoniului de suflet
al poporului nostru, iar în vremurile care au urmat,
pompierii s-au remarcat prin spirit de sacrificiu și
eroism cu ocazia unor evenimente marcante din
istoria României, fie că vorbim despre operațiunile
militare din timpul Războiului de Independență,
fie despre confruntările armate din cele două
războaie mondiale, implicându-se de fiecare dată
în apărarea bunurilor și vieții cetățenilor.
Îi felicit pe pompierii dâmbovițeni pentru
spiritul de sacrificiu și curajul cu care acționează
în situațiile dificile, pentru modul în care răspund
la apelurile cele mai disperate și responsabilitatea
cu care veghează la siguranța noastră.
Consiliul 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

A

obiectiv dotarea cu echipamente şi tehnică de lucru,
necesare pompierilor din cadrul Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea
asigurării unui climat de siguranţa publică pentru
locuitorii județului.
Totodată, instituția noastră implementează
proiectul “Reducerea riscurilor la nivel județean
printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență”, cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative,
prin care se realizează instruirea funcționarilor cu
rol de decizie implicați în rezolvarea situațiilor de
urgență la nivelul județului privind managementul
riscurilor, al comunicării eficiente în situații de
urgență și implementarea unui mecanism eficient
de comunicare cu cetățenii în cazul situațiilor de
urgență.
Mă bucur că și prin acest proiect putem sprijini misiunile de apărare civilă și gestionare a
situațiilor de urgență din Dâmbovița.
Astăzi, de ziua dumneavoastră, vă felicit şi vă
asigur de recunoştinţa mea pentru implicarea,
loialitatea, perseverenţa şi grija nemărginită faţă
de cei aflaţi în situaţii critice.
La Mulți 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. NICOLAE CORNEA

Întotdeauna îi preţuim pe cei care
vorbesc prin faptele lor şi nu prin
cuvinte.”

P

ompierii Români aniversează
astăzi 166 de ani de când s-a
scris cu litere de aur ISTORIA
ŢĂRII, pe frontispiciul căreia
se regăsesc năzuinţele
de libertate socială, independenţă şi
unitate naţională ale poporului român.
Documentele timpului redau sentimentele
de mândrie şi onoare care ne încearcă şi
în acest moment, pompierii militari având
un rol important în Revoluţia română
paşoptistă. Recunoaşterea meritelor a
fost confirmată în Proclamaţia Guvernului
provizoriu, care arăta că „... văzând atâta
curaj şi atâta închinare la cauza libertăţii, ...
consideră de a sa datorie în numele patriei
a arăta a sa recunoştinţă Companiei de
pompieri ce de la început şi până la sfârşit
fură apărătorii libertăţii”.
Apogeul eroismului predecesorilor
noşti l-a constituit lupta din Dealu Spirii,
de la 13 septembrie 1848, când românii au pierdut 80 de soldaţi şi 2 ofiţeri
din Compania de Pompieri condusă de
căpitanul Pavel Zăgănescu.
Recunoştinţa poporului român pentru
faptele de vitejie şi eroism ale pompierilor
militari a fost pe măsură, după ieşirea
Principatelor de sub tutela otomană domnitorul Alexandru Ioan Cuza adoptând,
încă de la începutul domniei sale, Legea
din 21 mai 1860, care acorda ostaşilor
de orice grad medalia comemorativă cu
panglică tricoloră - Pro virtute militari prima medalie cu caracter militar emisă
în România. Şi marele patriot şi om politic Mihail Kogălniceanu a cerut să fie
recompensaţi cât mai curând acei care
„nu au consultat numărul adversarilor, ci
numai curajul lor”, apreciind că lupta din
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Dealu Spirii constituie „un act de natură
a ne onora înaintea străinilor, dovada
că soldaţii noştri sunt vrednici urmaşi ai
soldaţilor lui Mihai Viteazul”.
Tradiţiile pompierilor români înscriu
şi alte fapte memorabile, printre care
participarea la Războiul de Independenţă
sau apărarea vieţii şi bunurilor pe timpul
bombardamentelor din cele două războaie
mondiale.
Ducând mai departe tradiţia Armei,
pompierii români au respectat şi îndeplinit
cu abnegaţie misiunile încredinţate nobilei profesii de salvator.
În anul 2004, odată cu înfiinţarea
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, ni s-a deschis drumul marilor
provocări. Ne-am asumat atunci responsabilitatea continuării procesului de
dezvoltare instituţională, care să ofere
comunităţii o structură flexibilă, modernă
şi armonizată cu cerinţele şi standardele
europene.
Dacă până acum eram obişnuiţi cu
schimbări lente, PREZENTUL reclamă
adaptarea rapidă la situaţii de urgenţă de
complexitate ridicată.
Soluţionarea tipurilor de evenimente
cu impact major asupra comunităţii a
necesitat identificarea rapidă a unor soluţii
fiabile, performante, care să armonizeze şi
să flexibilizeze acţiunile tuturor factorilor implicaţi în procesul de gestionare a
situaţiilor de urgenţă. Demersurile noastre
au fost şi sunt susţinute de factorii de
decizie, fapt care ne dovedeşte că nu suntem singuri pe acest drum.
Actualmente suntem beneficiarii unui
context instituţional bine definit, aflat în
plin proces de consolidare legislativă, care

să permită în mod eficient coordonarea şi conducerea unitară şi integrată a
forţelor de intervenţie la nivel naţional. În
acelaşi timp, suntem pe deplin conştienţi
că diversitatea şi complexitatea misiunilor
instituţiei, precum şi necesitatea furnizării
unui serviciu de calitate cetăţenilor presupun, pe lângă asigurarea pregătirii personalului, şi existenţa echipamentelor de
protecţie şi a mijloacelor logistice adecvate. De asemenea, oriunde şi oricând este
nevoie de perseverenţă şi disciplină - elemente vitale care trebuie asumate de fiecare dintre noi pentru definirea identitătăţii
personale şi a statutului instituţional.
Întotdeauna îi preţuim pe cei care
vorbesc prin faptele lor şi nu prin cuvinte.
Rezultatele efortului muncii depuse
de pompierii salvatori în misiunile de
menţinere a climatului de siguranţă la
nivelul comunităţii sunt recunoscute şi
apreciate de cei în slujba cărora suntem
– cetăţenii - şi confirmate prin menţinerea
Armei în topul preferinţelor acestora.
Îmi exprim convingerea că acţiunile
de salvare specifice, derulate permanent,
deseori în condiţii extreme, ne apropie şi
mai mult, generând un climat de susţinere
reciprocă şi de încredere care ne motivează.
La ceas aniversar, adresez mulţumiri
tuturor Pompierilor Români pentru activitatea depusă şi rezultatele profesionale obţinute, alături de sincere urări de
sănătate, fericire şi împliniri!
LA MULŢI ANI!

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

Doresc să pun un accent deosebit pe importanţa
muncii depuse de toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă.

A

niversarea la 13 Septembrie a
Zilei Pompierilor din România,
readuce în memorie sacrificiul
ostaşilor pompieri care, în urmă cu 166 de
ani, pe 13 septembrie 1848, au scris o pagina de devotament şi demnitate naţională,
în Bătălia din Dealul Spirii, unde Compania
de Pompieri din Bucureşti condusă de bravul căpitan Pavel Zăgănescu a înfruntat cu
eroism numeroasa armată otomană venită
să înăbuşe revoluţia din Ţara Românească.
Curajul, profesionalismul, determinarea,
demnitatea, promptitudinea şi nu în ultimul rând spiritul de sacrificiu sunt doar
câteva dintre calităţile ce conturează profilul pompierilor români care, de-a lungul
timpului, s-au remarcat prin participarea
activă, la evenimente cruciale din istoria
României (Războiul de Independenţă şi
cele Două Războaie Mondiale), ca apărători
şi salvatori ai vieţii oamenilor şi bunurilor
materiale ale acestora.
Cu toate că la început pompierii au avut
ca misiune exclusiv stingerea incendiilor,
astăzi, pompierii români sunt constituiţi în
servicii profesioniste, voluntare sau private
pentru situaţii de urgenţă şi intervin la o
gamă variată şi complexă de misiuni pentru apărarea vieţii, bunurilor şi mediului în
situaţii de urgenţă;
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” al

judeţului Dâmboviţa.
În momentul de faţă, la 10 ani de la
înfiinţare, instituţia pe care o reprezint
funcţionează ca o unitate modernă, flexibilă
şi eficientă în prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă, capabilă să ofere un
climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor
dâmboviţeni, asigurînd o intervenție rapidă
și eficientă prin cele 11 subunități operative din judeţ. Este o instituţie încadrată cu
profesionişti care se preocupă permanent
de creşterea performanţelor, prin eficientizarea continuă a acţiunilor de intervenţie
în situaţii de urgenţă, în vederea asigurării
unor servicii de cea mai bună calitate
cetăţenilor afectaţi de consecinţele negative ale situaţiilor de urgenţă.
Doresc să pun un accent deosebit pe
importanţa muncii depuse de toţi cei care
îşi desfăşoară activitatea în domeniul
situaţiilor de urgenţă. Apreciez strădania
lor de a obţine rezultate foarte bune şi
capacitatea de a găsi soluţii la diversele
situaţii cu care s-au confruntat pe timpul derulării misiunilor, chiar dacă baza
materială nu se ridică la nivelul dorit.
La ceas aniversar, îmi doresc ca echipa
pe care o reprezint să îşi păstreze entuziasmul şi dorinţa continuă de perfecţionare,
să fie aşa cum a arătat-o întotdeauna
în misiunile încredinţate, un exemplu de
profesionalism, promptitudine şi dăruire şi
întotdeauna să pună mai presus de orice
viaţa lor şi a semenilor.
Conştientizăm cu toţi sprijinul acordat
pentru îndeplinirea în bune condiţii a

misiunilor de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă apărute la nivelul judeţului, prin relaţiile excelente de
cooperare şi conlucrare cu Instituţia
Prefectului, Consiliul Judeţean, structurile
M.A.I. şi M.Ap.N. din judeţ, serviciile descentralizate şi deconcentrate ce au atribuţii
specifice privind siguranţa cetăţeanului,
consiliile locale şi primăriile judeţului
Dâmboviţa, Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa
şi O.N.G.-urile, cărora le aduc mulţumiri şi îi
asigur de o colaborare foarte bună şi în viitor.
De asemenea, ţin să aduc mulţumiri
reprezentanţilor din mass-media pentru
sprijinul acordat în popularizarea măsurilor
de prevenire şi comportare a populaţiei în
cazul producerii unor situaţii de urgenţă,
în efortul comun de formare a unui comportament preventiv al cetăţenilor, precum
şi pentru modul obiectiv de realizare a
transmisiunilor şi relatărilor de la locul
evenimentelor.
Cu ocazia Zilei Pompierilor din România,
adresez cele mai calde felicitări colegilor
mei din Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa, precum şi
pompierilor din serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, urându-le
tuturor multă sănătate, putere de muncă
şi împliniri alături de familii şi cei dragi
şi succes în îndeplinirea nobilei noastre
misiuni.
LA MULŢI ANI !
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EVOLUȚIE ÎN TIMP
5 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA S.M.U.R.D. DÂMBOVIȚA

Î

n primii 3
ani de funcţionare
SMURD Dâmboviţa acoperea
doar municipiul Târgovişte, oraşul Titu şi
zonele limitrofe acestora. Era necesară extinderea
serviciului SMURD în judeţ existând, la acel moment,
zone şi localităţi care nu dispuneau de un serviciu de
ambulanţă. După eforturi şi demersuri susţinute, în
luna ianuarie 2012 s-a reuşit extinderea acestui serviciu în oraşele Moreni, Pucioasa şi Găeşti, urmând
ca un an mai târziu, în luna ianuarie 2013, SMURDul să fie operaţionalizat în oraşul Fieni şi comunele
Corneşti, Voineşti şi Potlogi.
Din luna februarie 2013, SMURD Dâmboviţa,
prin cele 9 ambulanţe SMURD (de la subunităţile
de intervenţie din Târgovişte Titu, Moreni, Pucioasa,
Găeşti, Fieni, Potlogi, Voineşti şi Corneşti), alături
de Serviciul de Ambulanţă Judeţean, asigură servicii medicale de urgenţă, acoperind tot teritoriul
judeţului, ceea ce înseamnă o micşorare a timpului
de răspuns la intervenţii, o creştere a capacităţii de
intervenţie şi a calităţii serviciilor medicale oferite
cetăţenilor dâmboviţeni.
Începând cu data de 04 iulie 2011, în cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
”Basarab I” Dâmbovița, la sediul Detașamentului de
Pompieri Pucioasa, funcţionează
Centrul de Formare și Pregătire
în Descarcerare și Asistență
Medicală de Urgență, unde se
organizează şi desfăşoară ”Cursul
de pregătire în acordarea primului
ajutor calificat, privind efectuarea
procedurilor de descarcerare şi
alte operaţiuni de salvare” pentru
personalul din structurile M.A.I.
Colaborarea foarte bună cu
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PLUTONIER ADJUTANT ȘEF GABRIEL GĂTEJ

Serviciul de Ambulanţă Judeţean se face remarcată şi
prin activitatea desfăşurată în cadrul Dispeceratului
Integrat ISU - SAJ de la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, aspect care a dus la
o cunoaştere mai atentă a activităţii fiecărui serviciu
în parte, dar şi sprijinul reciproc în atingerea scopului comun - salvarea de vieţi omeneşti.
În cei 5 ani de activitate, SMURD Dâmboviţa a
intervenit la 21.706 cazuri, acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 21.424 persoane
(19.699 adulţi şi 1725 copii).
Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost în
această perioadă de 9,2 minute, iar timpul mediu de
intervenţie de 25,8 minute.
Timpul mediu de răspuns în mediul rural a fost de
12,6 minute, iar în mediul urban a fost de 4,2 minute.

EROII ÎN UNIFORME ROŞII
Dacă acum 5 ani, tinereţea şi lipsa de experienţă
în activitatea prespitalicească a subofiţerilor paramedici, care încadrau atunci cele 2 (două) ambulanţe
SMURD, nu a fost un impediment în activitatea
desfăşurată, acestea fiind compensate cu dorinţa
de perfecţionare şi autodepăşire, şi mai ales cu
dragostea faţă de oameni, cu dorinţa de a le veni în
ajutor atunci când au nevoie şi a le salva viaţa atunci
când aceasta le este pusă în pericol, în prezent
cele 9 (nouă) ambulanţe SMURD sunt încadrate cu
paramedici, absolvenţi ai cursurilor de formare în
acordarea primului ajutor medical calificat, adevăraţi
profesionişti care au căpătat experienţă în miile de
intervenţii „soldate” cu mii de vieţi salvate.
Activitatea lor presupune o pregătire asiduă, atât
teoretică dar mai ales practică, iar satisfacţia salvării
vieţii unui om nu poate fi exprimată în cuvinte. Iar
cuvintele sunt de prisos mai ales când viaţa salvată
este a propriei mame, aşa cum i s-a întâmplat unui
coleg de-al nostru. Şi acesta nu este singurul exemplu, astfel că paramedicii îşi tratează pacienţii ca pe
membrii ai propriei familii.
Aceşti eroi vorbesc puţin, se înţeleg din priviri,
iar victoriile lor sunt victimele smulse din ghearele
morţii. De veţi privi în ochii unui paramedic, veţi
vedea acea sclipire a unui învingător. Căci asta sunt
toţi salvatorii: învingători. Aceştia sunt paramedicii
SMURD, oameni cu care ne mândrim, sunt salvatorii
noştri în ţinută „roşie ca focul”, care lucrează pe timp

de zi sau noapte, pe caniculă sau ger, pe ninsoare,
vânt sau ploaie, indiferent de condiţii, făcându-şi
meseria ca adevăraţi profesionişti. Ca o răsplată
a muncii lor, în data de 24 septembrie 2010, cu
prilejul aniversării a 20 ani de la înfiinţarea SMURD
în România, în municipiul Tg.Mureş, paramedicii
dâmboviţeni au primit drapelul SMURD pe care
îl poartă cu mândrie la toate festivităţile la care
participă.
Profesionalismul
paramedicilor
SMURD
dâmboviţeni, de care dau dovadă pe timpul acţiunilor
reale de intervenţie, s-a concretizat şi în competiţii.
Astfel, la prima ediţie a Competiţiei Naţionale de
Descarcerare şi Acordarea Primului Ajutor Calificat
(desfăşurată în perioada 03 - 05 septembrie 2012, pe
stadionul ASTRA din municipiul Ploieşti), echipajul
de paramedici de la I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa s-a
clasat pe locul III la proba de acordare a primului
ajutor calificat, un rezultat care ne onorează şi ne dă
mari speranţe pentru viitor.
Împlinirea a cinci ani de la operaţionalizarea
SMURD Dâmboviţa constituie, pentru noi toţi, un prilej
de ne exprima admiraţia şi preţuirea, mulţumindu-le
tuturor paramedicilor care încadrează echipajele
SMURD, pentru profesionalismul şi devotamentul de
care au dat dovadă în nobilele misiuni de salvare
a vieţilor omeneşti, urându-le viaţă lungă, multă
sănătate şi putere de muncă.

Totul a început în urmă
cu 5 ani, când pe 05 iunie
2009, 2 (două) ambulanţe
tip B au fost repartizate
Detaşamentelor de Pompieri
din Târgovişte
şi Titu.
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O CARIERĂ DE SUCCES
”LOCOTENENT-COLONEL MARIN

VASILE”

Cei 26 de ani de activitate neîntreruptă în cadrul Detaşamentului
de pompieri Moreni îl recomandă ca fiind cel mai experimentat ofiţer în domeniul operativ (intervenţie) din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I al
judeţului Dâmboviţa.

LOCOTENENT-COLONEL EDUARD ȚELEA

Ca proaspăt absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri
ai Ministerului de Interne – arma pompieri, în anul
1988 a preluat funcţia de locţiitor comandant în
cadrul Companiei de pompieri Moreni (actualul
Detaşament de pompieri Moreni), doi ani mai târziu
ocupând funcţia de comandant al aceleiaşi subunităţi.
De-a lungul carierei sale a obţinut numai calificative de „foarte bun” în evaluarea activităţii profesionale.
Dorinţa sa de cunoaştere şi perfecţionare
profesională l-a determinat să urmeze cursurile
Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, pe care a absolvit-o în anul
1995.
Deşi este bucureştean prin naştere, iar primii
26 de ani i-a petrecut în capitală, a ales să rămână
într-un oraş de „provincie” alături de camarazii săi de
armă, cu toate că de-a lungul anilor a avut posibilitatea reîntoarcerii în oraşul natal. Dragostea faţă de
oameni, faţă de meseria de pompier şi dorinţa de a
salva vieţi, l-au determinat să devină dâmboviţean, iar

dâmboviţenii să câştige
un om cu adevărat
remarcabil.
În activitatea de
comandant a format
multe generaţii de tineri pompieri care îşi
satisfăceau stagiul militar la subunitatea de
pompieri de la Moreni.

Acei tineri care la încorporare treceau sfioşi
şi temători pe poarta unităţii, la „liberare” păşeau
mândri alături de comandantul lor care, asemeni
unui părinte, formase din ei bărbaţi adevăraţi,
oameni responsabili, de încredere, pe care societatea se poate baza la nevoie.
A fost şi este, atât pentru cadrele mai tinere
cât şi pentru cele cu vechime mai mare, un exem-
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plu de dăruire, modestie, spirit de iniţiativă şi profesionalism, un adevărat coleg şi prieten.
Fiind un bun profesionist s-a evidenţiat
prin participarea la sute de intervenţii, unele foarte
dificile, ţinând cont că în raionul de intervenţie al
Detaşamentul de Pompieri Moreni se află o zonă
petrolieră importantă şi un fond forestier însemnat.
Prin conducerea cu profesionalism a operaţiunilor de
intervenţie la care a participat, a salvat mii de vieţi,
gospodării şi bunuri materiale importante atât din
domeniul privat, cât şi de stat.
Pasiunea sa cea
mai mare este sportul. Şi acest fapt s-a
concretizat şi în activiatatea desfăşurată în
cei 26 de ani în cadrul
inspectoratului.
Îmbinând
dragostea
pentru
„intervenţie” cu cea
de sport, a antrenat şi a participat cu
lotul
reprezentativ
al inspectoratului la
toate fazele zonale
ale
Concursurilor
Serviciilor Profesioniste
pentru Situaţii de
Urgenţă, de multe ori,
în urma câştigării acestei faze, calificânduse la faza naţională a
acestei competiţii unde
a obţinut rezultate
foarte bune.
Fiind şi un iubitor al fotbalului, a participat cu echipa sa de
la Detaşamentul Moreni sau cu lotul unităţii la
foarte multe competiţii organizate de inspectorat, de
IGSU, de unităţi din cadrul MAI sau de alte instituţii,
asociaţii sau organizaţii la care inspectoratul a
primit invitaţie, unde a obţinut rezultate foarte bune.
Un important succes obţinut cu echipa a fost locul
I la Turneul internaţional de minifotbal „Cupa Lotus”
desfăşurat în luna mai 2012 la Oradea.

Şi în viaţa personală este apreciat de cei care
îl cunosc ca o persoană responsabilă, sociabilă, cu
simţul umorului, care are un anturaj sănătos şi un
statut moral şi social ireproşabil.
Aşa cum în viaţa profesională este un exemplu pentru colegi şi în familie reprezintă un exemplu
demn de urmat pentru cele două fiice ale sale.
Are o căsnicie foarte frumoasă care durează
de 25 de ani. Este un familist convins, fapt pentru care majoritatea timpului liber îl petrece alături
de familia sa
cu care îi place
să călătorească
foarte mult în
concedii.
D i n
copilărie a fost
atras de geografie, această
pasiune materializându-se
mai târziu prin
absolvirea, în
anul 2007, a
unui masterat în
cadrul Facultăţii
de
Geografie
a Universităţii
„Valahia”
din
Târgovişte.
Pentru locotenent-colonelul
Marin
Vasile
statutul
de
comandant la
Detaşamentul
de
Pompieri
Moreni implică
mai multe aspecte: „Trebuie să fii un bun organizator şi un bun gospodar, un „părinte” bun şi corect, un
sfătuitor şi un bun psiholog pentru întreg personalul
din subordine. Şi nu în ultimul rând, trebuie să fii un
comandant care impune respect, ordine şi disciplină,
lucruri fără de care o instituţie nu ar putea fi condusă”
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DE 10 ANI
ÎMPREUNĂ

LOCOTENENT-COLONEL EDUARD ȚELEA

În acest an, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa împlineşte
10 ani de existenţă, ca structură în cadrul
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă şi, implicit, în cadrul Sistemului
Național de Management al Situațiilor de
Urgență.
Instituţia pompierilor români a cunoscut
în timp o continuă dezvoltare, de la primele
intervenţii pentru stingerea incendiilor
(secolul XIX), la actuala gestionare complexă
a situaţiilor de urgenţă.

CUTREMUR

ACCIDENT

alunecare de teren
INUNDATIE

EXPLOZIE
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Până în anul 2004, măsurile de protecție
civilă și cele stingere a incendiilor se realizau
de către Comandamentul Protecției Civile şi
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, instituții aflate sub coordonarea
Ministerului de Interne.
Pentru a se adapta la standardele impuse
de integrarea în structurile NATO şi ale Uniunii
Europene, ţinându-se cont şi de creșterea
exponențială a riscurilor nonmilitare, pe fondul accelerării tendințelor de globalizare, al
schimbărilor climatice radicale, al diversificării
activităților economice și producerii de dezastre, cele două instituții menționate fuzionează
începând cu data de 15 decembrie 2004,
luând astfel ființă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care are în subordine
serviciile de urgenţă profesioniste, organizate
ca Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţene şi cel al municipiului Bucureşti.

Integraţi în inspectorate pentru situaţii de
urgenţă şi dezvoltând un
complex mecanism de
reacţie la urgenţe civile,
pompierii militari români
desfăşoară o laborioasă
activitate, răspunzând
solicitărilor cetăţenilor şi
nevoilor comunităţii.
Intervenţiilor la stingerea incendiilor li s-au
adăugat cele la inundaţii,
alunecări de teren, mişcări
seismice,
epidemii,
epizootii,
înzăpeziri,
secetă, descarcerare şi
asistenţă a persoanelor
aflate în situaţii critice,
intervenţia la accidente
tehnologice, radiologice,
nucleare, biologice sau
alte calamităţi naturale
sau antropice.

Dâmboviţa se prezintă ca o
unitate modernă și flexibilă,
asigurând o intervenție
rapidă și eficientă prin cele
11 subunități operative din
județ, oferind un climat
de încredere şi siguranţă
cetăţenilor dâmboviţeni.
Este o instituţie încadrată
cu profesionişti, ale căror
priorităţi sunt apărarea şi
salvarea vieţii oamenilor
şi a bunurilor acestora,
preocupaţi permanent de
creşterea performanţelor
şi eficientizarea acţiunilor
de intervenţie, în vederea
asigurării unor servicii
de cea mai bună calitate
cetăţenilor afectaţi de
consecinţele negative ale
situaţiilor de urgenţă.
A fost un deceniu în care nu au lipsit
provocările, în care ne-am
confruntat cu situaţii
diverse şi diferite, unele
de o complexitate mai mare pe care, prin
eforturi deosebite, prin mobilizarea tuturor
forţelor şi resurselor disponibile, printr-o bună
cooperare şi conlucrare cu toate instituţiile
care au atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă, le-am depăşit cu bine, trăgând
învăţăminte şi acumulând experienţă pentru
viitor.
Astăzi, dotarea Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa
este într-un permanent proces de reînnoiore,
cu autospeciale dintre cele
mai moderne, atât pentru
intervenţia la stingerea incendiilor, cât şi pentru descarcerare şi prim-ajutor medical,
bărci de salvare şi alte echipamente necesare intervenţiei.

PREVENIM

PROTEJAM

SALVAM

15 decembrie 2004
reprezintă
“data
de
naştere” a Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţa “Basarab I” Dâmboviţa care s-a
înfiinţat prin unificarea Grupului de Pompieri
”Basarabi” Dâmbovița şi a Inspectoratului
Judeţean pentru Protecţie Civilă, rezultând o
structură nouă cu atribuţii clare privind prevenirea, monitorizarea și gestionarea situaţiilor
de urgenţă.
La 10 ani de la înfiinţare, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I”

Pregătirea noastră nu se
termină niciodată.”
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RECOMANDĂRI PREVENTIVE
Începerea anului şcolar reprezintă un eveniment important pentru fiecare familie, ocazie
cu care porţile unităţilor de învăţământ se vor
redeschide pentru a îi primi pe copii şi elevi în
grădiniţe, şcoli şi licee. Pentru siguranţa acestora,
pe timpul cât se află la cursuri, trebuie evitată
producerea unor evenimente, dintre care cele
mai grave ar fi incendiile.
Producerea unui incendiu într-o unitate de
învăţământ poate avea consecinţe deosebit de
grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube
materiale deosebite. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, Inspecția de
Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa
reaminteşte câteva reguli şi măsuri de apărare
împotriva incendiilor pentru unităţile de
învăţământ, premergător şi pe timpul desfăşurării
anului şcolar:
Premergător începerii anului şcolar:
• Verificarea instalaţiilor electrice, de
încălzire şi a instalaţiilor de protecţie împotriva
descărcărilor electrice atmosferice de către personal autorizat, eliminându-se defecţiunile constatate;
• Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se vor executa cu personal atestat;
• Protecția golurilor din elementele de
construcţie cu rol de compartimentare (pereţi,
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tavane) cu materiale rezistente la foc cel puţin
15 minute;
• Verificarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor de către personal autorizat;
• Asigurarea necesarului de stingătoare
conform prevederilor normelor în vigoare;
• Asigurarea evacuării rapide şi sigure a

persoanelor şi bunurilor din clădire - întocmirea
și afișarea planurilor de evacuare în caz de
incendiu. Acestea se întocmesc :
-pe nivel, dacă se afla simultan mai mult
de 30 de persoane;
-pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin
50 de persoane;
-pentru încăperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.
Planurile de evacuare se afişează pe fiecare
nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile,
astfel încât să poată fi cunoscute de către toate
persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe
partea interioară a uşilor;
• Stabilirea unui sistem de anunţarealarmare în caz de incendiu precum și a măsurilor
de informare și cunoaștere a acestuia de către
elevi, personalul didactic și didactic auxiliar;
• Clasele în care sunt elevi cu handicap
locomotor şi clasele I trebuie amplasate pe cât
posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din
care calea de evacuare până în exterior este cea
mai scurtă;
• Înainte de sezonul rece se vor verifica,

cu personal autorizat, mijloacele de încălzire
locală (sobele cu/fară acumulare de căldură şi
coşurile pentru evacuarea fumului), eliminânduse eventualele defecţiuni şi asigurându-se buna
funcţionare a acestora.
Pe timpul desfăşurării anului şcolar:
• Menținerea liberă a căilor de acces,
intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunuri-

lor în caz de incendiu se menţin libere şi
întreţinute corespunzător;
• Traseele căilor de evacuare se marchează
cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a
traseului de urmat spre exterior, cât şi circulaţia
lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea;
• În casele scărilor, pe coridoare sau pe
alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite
amenajarea de încăperi ori locuri de lucru,
depozitare, etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul
personalului de intervenţie;
• În laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanţe,
reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
• La încheierea activităţilor didactice se
vor goli coşurile de gunoi în locurile special
destinate, situate în afara construcţiilor;
• La încheierea activităţilor specifice se
deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/
climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie
electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau
instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare,
ateliere, etc.;
• Pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice:
-utilizarea instalaţiilor sau echipamentelor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;
-înlocuirea siguranţelor, releelor de
protecţie şi a întreruptoarelor automate cu
altele necalibrate;
-suprasolicitarea instalaţiilor electrice
(conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă prin racordarea unor consumatori
care depăşesc puterea nominală a circuitelor.
• Iluminatul de siguranţă se menţine în
stare de funcţionare la parametrii optimi;
• Semestrial se vor executa exerciţii de
alarmare - evacuare cu asigurarea participării
întregului personal de elevi și cadre didactice;
• Se vor desfășura activități privind
educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva
incendiilor, care se va face organizat în şcoli,
conform unei programe de învăţământ.
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SALVAT

DIN APELE ÎNVOLBURATE
CĂPITAN CĂTĂLIN NENCESCU

În după-amiaza zilei de 29 iulie 2014, o
ploaie torenţială s-a abătut peste zona de sud
al judeţului. Urmările s-au concretizat prin
numărul mare de apeluri telefonice ce s-au
primit în dispeceratul subunităţii şi intervalul
foarte mare în care s-au putut înlătura efectele
negative.
Astfel, în aproximativ 22 ore, Gărzile de
intervenţie din cadrul Detaşamentului de pompieri Găeşti au fost solicitate să intervină la un
număr de 16 evenimente.
Majoritatea acestor intervenţii au constat
în evacuarea apei din gospodăriile populaţiei
(case/beciuri/curţi) situate în localităţile
Petreşti, Puntea de Greci, Morteni şi Pătroaia,
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inundate în urma precipitaţiilor abundente
căzute în acea perioadă, iar în trei cazuri a fost
nevoie de concentrarea eforturilor şi pentru salvarea de persoane.
Astfel în data de 29 iulie 2014, la ora 21:20,
un echipaj de intervenţie din cadrul Gărzii nr.
2 Vişina, a intervenit în comuna Petreşti - sat
Puntea de Greci pentru salvarea unui bărbat,
surprins de creşterea nivelului apelor râului
Neajlov pe un utilaj agricol.
La operaţiunea de salvare a persoanei au
participat: plt. adj. şef. Stănciulescu Ştefancomandant echipaj, plt. Ion Adrian - servant 1,
plt. Păun Ciprian - conducător autospecială.
Intervenţia a fost condusă de plt. maj. Covrig
Nicolae - şef gardă intervenţie în cadrul Gărzii
nr.2 Vişina, aflat în timpul liber, care s-a deplasat la locul intervenţiei din proprie iniţiativă. De
precizat este şi faptul că, ulterior, în ajutorul
echipajului de intervenţie a venit şi plt. adj. Stan
Ionel - şef gardă de intervenţie în cadrul Gărzii
nr.1 Găeşti, aflat şi el în timpul liber.

Echipajul nr. 2 : ACI - ROMAN şi BARCĂ DE
SALVARE
- Comandant echipaj – plt. Pătraşcu Florin Alin
- Conducător autospecială – Plt. adj. Florea Marius
Vasilică.
Dând dovadă de profesionalism, iniţiativă,

În aceeaşi dată, la ora 23:40, acelaşi echipaj a
intervenit în comuna Petreşti - sat Puntea de Greci
pentru salvarea unui bărbat care, deplasându-se
cu autoturismul proprietate personală pe DJ-702F
(Puntea de Greci - Răscăieţi), a fost surprins de
viitura râului Neajlov, autoturismul fiind luat de
ape şi scos în afara părţii carosabile, punându-l în
imposibilitatea de a se autoevacua.
În data de 30 iulie 2014, la ora 03:20,
Detaşamenul de pompieri Găeşti a fost solicitat şi a intervenit în
comuna Petreşti - sat
Greci pentru salvarea
unui bărbat, angajat ca
paznic la o balastieră
din zonă, rămas blocat
într-o cabană în prundul
râului Argeş, ca urmare
a creşterii nivelului apelor. La locul intervenţiei
s-au deplasat comandantul detaşamentului
şi două echipaje de
intervenţie cu următoarea componenţă :
Echipajul nr. 1 : AspCM - MAN
- Comandant echipaj – plt. Vasile Nicolae
- servant 1. – Plt. Gheorghe Emilian
- Conducător autospecială – Plt. maj. Brănescu
Nicolae.

curaj şi stăpânire de sine în cele trei misiuni de
salvare, utilizând barca de salvare şi accesoriile
din dotare, pompierii
de la Garda nr.1 Găeşti
şi Garda nr.2 Vişina au
reuşit salvarea celor
trei persoane surprinse
de ape în comuna
Petreşti - sat Puntea de
Greci.
Şirul intervenţiilor
a continuat şi în zilele
următoare şi au constat în activităţi neîntrerupte de evacuare a apei din casele şi gospodăriile
cetăţeneşti, situate în aceste localităţi, activităţi
care s-au finalizat după 130 de ore de muncă
asiduă, la care au acţionat în sprijin şi echipaje
din cadrul Detaşamentelor Târgovişte şi Titu.
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PRIMA
REPREZENTARE
Ofițerul a participat pentru prima dată
la astfel de competiții alături de sportivi
cu un bogat palmares intern, balcanic,
european și internațional

PLT.ADJ.ȘEF GABRIEL GĂTEJ

E

ducația fizică și sportul sunt componente
importante ale procesului de pregătire
continuă a efectivelor Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență și se execută în
scopul orientării activității fizice
spre formarea și dezvoltarea
activității motrice și a calităților
psihice din sfera cognitivă,
volitivă și afectivă a personalului, necesare îndeplinirii misiunilor încredințate.
În perioada 07-09.05.2014 a
avut loc la Râmnicu Vâlcea ”Cupa
ASPR, ediția 2014, la Atletism și
Cros faza finală pe Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență”. La această competiție, ca urmare a rezultatelor obținute la nivelul inspectoratului a
participat colonel Bratu
Gabriel care a obținut
locul II, fiind selecționat
și
inclus
în
lotul
reprezentativ al IGSU
în vederea participării
la etapa finală a Campionatului de Atletism
și Cros al Ministerului
Afacerilor Interne. Etapa finală a avut loc în
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perioada 03-06.06.2014 în municipiul Cluj Napoca. La această
etapă, proba 100m, grupa de
vârstă peste 45 de ani, colonel Bratu Gabriel s-a clasat pe
locul 6. Astfel de concursuri au
fost o noutate pentru ofițerul
de peste 45 de ani, acesta participând pentru prima dată la
astfel de competiții, alături de
sportivi cu un bogat palmares
național, balcanic, european și
internațional.
Sperăm ca pe viitor ofițerul
să obțină rezultate la fel de
bune pentru a se clasa cât
mai sus pe podium, iar pentru aceasta suntem convinși că
atât participarea la activitățile
sportive din cadrul unității, cât și din timpul
liber vor încununa succesul viitor al sportivului.

ACTIVITATEA
SECRETARIATULUI
TEHNIC PERMANENT
PLUTONIER GHEORGHE MURARIU

În
cadrul
Centrului
Operaţional
Judeţean
funcţionează Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă conform art. 18 din Hotărârea nr. 1491 din 09.09.2004
şi art. 16 din Hotărârea nr. 1492 din 09.09.2004 şi
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
- asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă şi transmiterea ordinii de zi;
- primeşte şi pregăteşte materialele pentru
şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă;
- execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe
timpul şedinţelor;
- asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum
şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le
prezintă spre aprobare;
- difuzează la componentele Sistemului Naţional şi
la autorităţile interesate documentele emise de comitet privind activitatea preventivă şi de intervenţie;
- întocmesc informări periodice privind situaţia
operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
- întocmesc proiecte de comunicate de presă;
- urmăresc realizarea suportului logistic pentru
desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii
de urgenţă;
- gestionează documentele comitetului pentru
situaţii de urgenţă;
- asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic
permanent din cadrul IGSU;
- îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitet, de
preşedintele acestuia, de şefii centrelor operaţionale
sau de şefii centrelor operative permanente respective.
Membrii Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în baza
Ordinului Prefectului, fac parte din comisiile mixte
formate din reprezentanţi ai: Instituţiei Prefectului,
Comisariatul Gărzii Naţionale de Mediu şi Serviciul
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de Gospodărire a Apelor, desfăşurând activităţi
specifice constând în verificări în teren a cursurilor
de apă ale râurilor Argeş, Ialomiţa şi Dâmboviţa,
a şanţurilor şi rigolelor din 33 de unităţi administrativ-teritoriale, în urma cărora au fost întocmite procese-verbale de constatare prin care au
fost stabilite responsabilităţi şi termene pentru
reprezentanţii autorităţilor locale, în vederea remedierii deficienţelor constatate.
De asemenea, Secretariatului Tehnic Permanent
participă activ la verificarea tehnicii specifice şi
a stocurilor de materiale necesare acţiunilor de
deszăpezire şi la întocmirea planului Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă specific sezonului de iarna şi la eficientizarea punţilor de
legătură dintre instituţiile şi societăţile implicate
în activităţile de deszăpezire, în vederea salvării
persoanelor surprinse de căderile masive de
zăpadă, a celor ce au necesitat asistenţa medicală
de urgenţă, adăpostire, evacuare, etc. .
În urma întocmirii Planului Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă pentru sezonul estival
2014, a fost posibilă popularizarea de către Secretariatul Tehnic Permanent a măsurilor specifice de
prevenire şi combatere a efectelor căldurii excesive, astfel reducându-se considerabil numărul victimelor în rândul copiilor, bătrânilor şi a celor cu
probleme medicale deosebite, în urma a expunerii
la temperaturile ridicate din timpul verii.
În cadrul îndeplinirii misiunilor de înştiinţare
a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă,
instituţiilor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi mass-mediei locale,
au fost transmise, premergător evoluţiei fenomenelor meteorologice prognozate, 9 informări, 28
atenţionări şi 21 de avertizări meteorologice/hidrologice, primite de la Administraţia Naţională de
Meteorologie.
Din punct de vedere al efectelor manifestărilor
hidro - meteorologice, până în prezent, anul
2014 a reprezentat apogeul pagubelor suferite
de populaţia şi instituţiile de pe raza judeţului
Dâmboviţa, înregistrându-se pagube însemnate
după cum urmează:
- cca. 9.000 hectare de culturi agricole din comunele Poiana, Răscăieţi, Dărmăneşti, Petreşti,
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Morteni, Malu cu Flori, Finta etc. , afectate ca urmare a precipitaţiilor şi grindinii de mari dimensiuni;
- la locuinţele şi anexele gospodăreşti din comunele situate în nordul judeţului, afectate de
alunecările de teren şi eroziunile de maluri şi din
sudul judeţului, afectate de inundaţiile formate în
urma precipitaţiilor abundente;
- mai mulţi kilometri de drumuri judeţene, drumuri comunale, poduri şi podeţe au fost afectaţi în
urma fenomenelor hidro - meteorologice produse
la nivelul judeţului.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, a gestionat cu maxim de eficienţă activităţile de prevenire şi monitorizare a situaţiilor de urgenţă produse pe raza judeţului, aducând un aport substanţial
îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale populaţiei afectate de diversele efecte ale manifestărilor meteorologice, inundaţiilor, alunecărilor de teren,
poluărilor de tot felul sau ca urmare a eşecului
utilităţilor publice.
Întreaga activitate a Secretariatului Tehnic Permanent este reliefată prin activitatea generală a
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
de implicarea activă a membrilor permanenţi, a
consultanţilor şi a tuturor experţilor ce au fost
convocaţi în vederea eficientizării acţiunilor de
ajutorare a populaţiei, precum şi de refacere a obiectivelor afectate de manifestările fenomenelor
hidro – meteorologice.

COMPETIȚIA
TINERILOR POMPIERI

Competiția are un caracter educativ,
tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul
apărării împotriva incendiilor”.
În perioada 28 mai - 04 iunie
2014, pe Stadionul Municipal
din Municipiul Târgovişte s-a
desfăşurat faza judeţeană a
concursului cercurilor tehnicoaplicative de elevi „PRIETENII
POMPIERILOR”,
competiţie
organizată de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în
colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I“
Dâmbovița, după următorul program:
- miercuri - 28 mai 2014, ora 10:00 - echipaje băieţi;
- miercuri - 04 iunie 2014, ora 10:00 - echipaje fete.
La concurs au participat 4(patru) echipaje de fete (Şcoala
gimnazială Buciumeni, Şcoala gimnazială Titu Târg, Şcoala
gimnazială nr.1 Moreni şi Şcoala gimnazială ,,Coresi” Târgoviște) și
5(cinci) echipaje de băieți (Şcoala gimnazială ,,Coresi” Târgoviște,
Şcoala gimnazială ,,Pictor Nicolae Grigorescu” Titu, Şcoala
gimnazială “Mihai Viteazul“ Pucioasa, Şcoala gimnazială nr.3
Moreni şi Şcoala gimnazială Răzvad), fiecare echipaj fiind format
din 10 elevi (un comandant, opt concurenţi și o rezervă). Vârsta
minimă pentru participare a fost de 11 ani şi maximă de 15 ani,
împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului.
Concursul a fost foarte disputat şi a constat în trei probe:
una teoretică (desfăşurată pe baza unui chestionar tip grilă ce
a cuprins 10 întrebări) și două practice (“Pista cu obstacole” și
“Ștafeta de 400 de metri cu obstacole”).
În urma desfăşurării probelor de concurs, clasamentul a fost următorul:
ECHIPAJE FETE
- Locul I - Şcoala
gimnazială Buciumeni
- Locul II - Şcoala
gimnazială
,,Coresi”
Târgoviște
- Locul III - Şcoala
gimnazială Titu Târg

ECHIPAJE BĂIEŢI
- Locul I - Şcoala gimnazială ,,Pictor Nicolae Grigorescu” Titu
- Locul II - Şcoala gimnazială ,,Coresi” Târgoviște
- Locul III - Şcoala gimnazială “Mihai Viteazul“ Pucioasa
Echipajele câștigătoare (fete și băieți) care au ocupat locul 1 au
fost recompensate cu câte 1500 de lei, sumă asigurată de SC GEOSTING SRL Târgoviște.
Dorim să aducem mulțumiri profesorilor, coordonatori ai
Cercurilor de elevi ”Prietenii Pompierilor” care, cu entuziasm și
ambitie, cultivă în rândul elevilor spiritul de echipă, curajul, cinstea,
corectitudinea și devotamentul față de această nobilă instituție, cea
a pompierilor. 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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“VOLUNTARII ȘI PRIVAȚII“
CONCURSURILE SERVICIILOR VOLUNTARE
ȘI PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Din 124 de servicii voluntare şi private
constituite la nivelul judeţului Dâmboviţa,
doar 57 au fost prezente, din care numai
14 îndeplinind condiţiile de participare
prevăzute în regulamentul de concurs.

COLONEL ALEXANDRU TAVARU

O comandă
fermă ce se
aude an de an, la sfârşit de primăvară, început de
vară, în bazele de pregătire ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi mai
apoi pe terenul de concurs. Este startul de începere a fiecărei probe de concurs ale serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
“Ştafeta 4 x 100 m”, “Dispozitivul de

„ATENŢIE-START”!
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intervenţie” şi “Pista cu obstacole pe 100 m”,
sunt cele trei probe de concurs care pun în
valoare pregătirea şi îndemânarea celor mai
buni “salvatori” din serviciile voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă.
În luna iunie, pe terenul de sport al Liceului
Tehnologic Petrol din municipiul Moreni, s-a
desfăşurat etapa judeţeană a acestor concursuri, unde din 124 de servicii voluntare şi pri-

vate constituite la nivelul judeţului Dâmboviţa,
doar 57 au fost prezente, din care numai 14
îndeplinind condiţiile de participare prevăzute în
regulamentul de concurs.
Lipsa fondurilor pentru asigurarea dotării
cu echipamente şi aparate de concurs necesare
antrenamentului, pentru stimularea voluntariatului, o bază limitată
de selecţie a membrilor serviciilor voluntare/ private, implicit a
echipelor de concurs,
datorate exodului de
forţă de muncă, dar şi a
îmbătrânirii populaţiei
cu precădere în mediul
rural, sunt doar o parte
din motivele care au
făcut ca şi în acest
an participarea să fie
scăzută.
Cu toate acestea, baza sportivă a Liceului
Tehnologic Petrol din municipiul Moreni a fost
foarte animată. Încurajările venite din tribune din
partea coechipierilor dar şi a celorlalţi participanţi
au răsunat timp de două zile pe un soare arzător,
creând o atmosferă frumoasă. Este păcat că nu au
fost mai multe echipe. Ideal 124. 124 de echipe
ce ar fi fost frumos să fie însoţite de primari sau
manageri. Poate s-ar fi creat şi o competiţie a
”șefilor”. O prevedere a regulamentului de con-

curs în acest sens, ar implica persoanele decidente, orgoliul acestora ar fi sensibilizat, poate
ar contribui financiar pentru a asigura şi un fond
de premiere mai mare care să încurajeze participarea. Şi toate astea s-ar regăsi în creşterea
nivelului de pregătire a membrilor serviciilor
voluntare/ private pentru situaţii de urgenţă,
pregătire benefică
comunităţilor
din
care aceştia fac parte.
La această etapă,
ca de altfel şi la
cele din ultimii ani,
“lupta” a fost dusă
între serviciile voluntare ale municipiului
Târgovişte şi cele ale
comunelor Aninoasa
şi
Gura
Ocniţei,
respectiv între serviciile private ale SC
Geo Sting SRL Târgoviște, SC Arctic SA Găești,
OMV Petrom SA ASSET VI Muntenia Central. A
fost o competiţie strânsă, rezultate fiind relativ
apropiate. Totul s-a desfăşurat sub semnul fair
play-ului.
Câştigători au fost toţi cei care au participat,
chiar dacă bucuria se citea cu greu pe feţele
transpirate de efort şi de vremea toridă de pe
toată perioada concursului.
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STATISTICA
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚENE
În primele 8 luni ale anului 2014, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă
dâmbovițene au fost alertate la 6.385 situaţii de urgenţă şi alte evenimente.
PLUTONIER ȘTEFAN DOBRE
În primele 8 luni ale anului 2014, serviciile
profesioniste pentru situaţii de urgenţă din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al
judeţului Dâmboviţa au fost alertate la 6.385 situaţii de
urgenţă şi alte evenimente, în medie 26 pe zi, din care:
- 167 incendii (3%);
- 106 incendii de vegetaţie şi altele (2%);
- 5.618 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (87%);
- 242 alte situaţii de urgenţă (4% );
- 105 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (2%);
- 147 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (2%)2;
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, numărul
situaţiilor de urgenţă a crescut cu 0,06%, de la 6.381 în
2013, la 6.385 în anul 2014.
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Pe timpul intervenţiilor, excluzând intervenţiile
SMURD, au fost salvate 57 persoane (11 copii si 46
adulţi) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste
15.692.000 lei. Tot pe timpul intervenţiilor au fost salvate
20 animale mari, 100 animale mici şi 20 păsări.
Rata intervenţiilor la suta de mii de locuitori a
fost de 1.277 în primele 8 luni ale anului 2014, iar rata
intervenţiilor la 1000 de km2 a fost de 1.596.
În urma situaţiilor de urgenţă, excluzând intervenţiile
SMURD, 12 persoane adulte au decedat, 2 în urma incendiilor, iar 22 persoane adulte au fost rănite, 4 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
2014, la nivelul zonei de competenţă
a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, au avut
loc 167 incendii, mai puţin de 1 pe zi,
în scădere cu 13,9% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, în care s-au
produs 194 incendii. Din numărul total
al acestora, la 9 incendii deplasarea
s-a făcut fără a fi necesară intervenţia,
incendiile fiind găsite lichidate de către
populaţie, SVSU sau SPSU.
Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de

peste 11.246.000 lei, în scădere faţă de anul trecut
(14.631.000 lei) şi au fost salvate 16 animale mici şi 1
animal mare.
Pagubele produse la incendii au fost estimate la
aproximativ 2.012.450 lei în primele 8 luni ale anului
2014, faţă de 2.280.150 lei în aceeaşi perioadă a anului
2013. În urma acestor situaţii de urgenţă 2 persoane
adulte au decedat iar 4 persoane adulte au fost rănite.
Aceste evenimente s-au datorat în special următoarelor
împrejurări determinante: 58 instalaţii electrice defecte, 6
aparate electrice improvizate sau nesupravegheate, 8
mijloace de încălzire nesupravegheate, improvizate sau
defecte, 23 coşuri/burlane de fum defecte sau necurăţate,
8 cenuşă, jar sau scântei de la sistemele de încălzire,
11 fumat, 24 foc deschis, 15 alte cauze şi 14 acţiuni
intenţionate.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 este de
remarcat faptul că a scăzut numărul de incendii provocate
de coşurile de fum, precum şi numărul incendiilor provocate de instalaţiile electrice defecte.
După tipul proprietăţii 79,6% din totalul incendiilor
au izbucnit la proprietăţi individuale (133 incendii), 15,6%
în domeniul privat român sau străin (26 incendii) şi 4,8%
în domeniul public sau privat al statului (8 incendii).
La locuinţele şi anexele acestora, în primele 8 luni
ale anului 2014, s-au înregistrat 133 incendii care au
produs pierderi materiale în valoare de aproximativ
1.309.250 lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
numărul incendiilor produse la gospodăriile cetăţeneşti a
scăzut cu 13%, de la 153 în 2013 la 133 în 2014. Dintre
acestea 107 au avut loc în mediul rural (80,4%), iar 26 în
mediul urban (19,6%).

Din totalul incendiilor produse la gospodăriile
cetăţeneşti 74 au avut loc la locuinţe, 44 la anexe
gospodăreşti și 15 la mijloace de transport individuale.
STATISTICA ALTOR SITUAŢII DE URGENŢĂ
În primele 8 luni ale anului 2014 s-au înregistrat
6.218 alte situaţii de urgenţă, din care:
- 106 incendii de vegetaţie şi altele (în scădere cu
42,3% faţă de anul trecut);
- 5.618 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (în
scădere cu 0,7% faţă de anul trecut);
- 242 alte situaţii de urgenţă (în creştere cu 124% faţă
de anul trecut) din care:
- 29 alte intervenţii;
- 30 misiuni pirotehnice;
- 127 acţiuni de înlăturare a efectelor inundaţiilor;
- 8 acţiuni de înlăturare a efectelor fenomenelor
meteo periculoase;
- 18 alte situaţii de urgenţă;
- 1 explozie ;
- 12 deplasări fără intervenţie;
- 17 misiuni la care serviciile profesioniste au fost
întoarse din drum.
- 105 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (în creştere
cu 3,9% faţă de anul trecut) din care:
- 77 degajări de persoane din alte cauze;
- 16 acţiuni pentru deblocarea persoanelor rămase
blocate în local,
apartament, ascensor, la înălţime etc.;
- 12 deplasări fără intervenţie la asistenţă persoane.
- 147 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (în
creştere cu 8,8% faţă de anul trecut).
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SEVESO
BUTANGAS OPERATOR IMPORTANT ÎN
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

SUBLOCOTENENT GEORGE OLTEANU

Marca ButanGas îşi are originile în anul
1948 când, fondatorul său, prof. dr. Constantin
Drăgan punea, în Italia, bazele primei companii din Grup.
ButanGas este un grup multinațional care
își desfășoară activitatea în 7 țări europene, în
domeniul transportului, stocării și distribuției
de gaz petrolier lichefiat (GPL).
Dezvoltarea permanentă, cu cele mai eficiente instrumente, a transformat Grupul ButanGas într-unul dintre liderii europeni în
distribuția de GPL atât pentru uz casnic, cât
și pentru uz industrial, pe cele trei canale de
distribuție: butelii pentru aragaz, propan micvrac și GPL auto.
Istoric
ButanGas România este una dintre cele mai
mari companii de distribuție de GPL de pe piața
românească. La baza activității companiei se
află echipa ButanGas care şi-a concentrat întreaga atenție asupra clienților, oferindu-le
garanția celor mai eficiente servicii și calitatea
superioară a celor mai sigure și de încredere
produse.
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ButanGas
România
este
certificată din punct de vedere al calității,
mediului și siguranței muncii, conform standardelor Uniunii Europene: ISO 9001, ISO 14001
și OHSAS 18001.
În România, ButanGas a fost promotorul
omologării distribuției de propan mic-vrac și
GPL auto. Astfel, primul rezervor mic-vrac a fost
montat de echipa ButanGas în august 1996, cu
cel puțin un an înaintea altor concurenți, iar
skid-ul pentru GPL auto a fost pus în funcțiune
în 1999, în București, fiind singura instalație de
alimentare autorizată pentru autovehicule din
țară, timp de mai bine de 1 an. ButanGas a introdus pe piața din România, pentru prima oară,
recipiente stabile pentru stocarea propanului.
ButanGas România deține cel mai mare parc
de autocisterne care alimentează rezervoarele
consumatorilor din întreaga țară.
Depozitele de GPL sunt amplasate strategic pe întreg teritoriul țării, permițând astfel
livrarea promptă a combustibilului. Prin urmare,
ButanGas oferă independență energetică pentru
majoritatea pieței de GPL din România.

ButanGas pune la dispoziția clienților
săi instalații sigure, asistență permanentă
și combustibil cu randament caloric, în
conformitate cu toate standardele europene de calitate.
Depozitul de GPL şi noua staţie de îmbuteliere ButanGas România din Conţeşti
- jud. Dâmboviţa.
În 2010 ButanGas România inaugurează
în comuna Conţeşti - Judetul Dâmboviţa,
pe DN 7, între Bucureşti şi Târgovişte, unul dintre cele mai moderne depozite de GPL din ţară,
care împreună cu staţia de îmbuteliere aflată în
aceeaşi incintă consolidează poziţia companiei
pe piaţa de GPL din România.
Echipamentele principale:
1.Depozitul de GPL
a. Patru rezervoare de 1000 mc fiecare;
b. Pompe şi compresoare;
c. Rezervor de propan de 50 mc aferent
instalaţiei de umplere a buteliilor de propan.
2. Staţia de transvazare CF cu 10 puncte de
încărcare/descărcare împreună cu cântarele
aferente;
3. Staţia de transvazare în autocisterne compuse din rampe de descărcare/încărcare GPL
prevazută cu 2 posturi şi 2 cântare electronice;
4. Hala de îmbuteliere butan şi propan cu carusel cu 22 posturi de umplere, conveyor cu sisteme de verificare a greutăţii şi etanşeităţilor,
sistem de paletizare a buteliilor;
5. Hala de recondiţionare şi reparare butelii
la scadenţă;
6. Depozit de ambalaje - butelii pline cu GPL
pentru expediţie, respectiv butelii goale;
7. Depozit pentru rezervoare de mic vrac;
8. Estacade şi trasee de conducte tehnologice şi utilităţi.

Automatizări
Sistemul de gestiune a stocurilor (SCADA
T.M.) are în componenţă traductoarele de nivel,
traductoarele de temperatură şi traductoarele
de presiune din echiparea celor 5 rezervoare
de stocare şi staţia de operare din camera de
comandă. Sistemul de livrare (SCADA C.T.) este
alcatuit din cele 4 cantare (doua la rampa CF
si doua la rampa auto), 5 debitmetre Coriolis, 4
robinete de tip camflex si statia de operare din
camera de comanda.
Sistemul PLC-ESD are în principal funcţia
de siguranţă şi monitorizare operaţională a
instalaţiei tehnologice. Are în componenţă echipamentele de camp, cabinetul de automatizare
şi marshalling, doua staţii de operare şi infrastructura de comunicaţie aferentă sistemului.
Sistemul comunică cu sistemul de F&G pentru a
gestiona activităţile de stingere a incendiilor şi
izolare a zonelor expuse riscului.
Sistemul de detecţie gaze explozive şi flacără
(F&G) are în componenţă detectoarele de gaze
explozive, detectoarele de flacără, butoanele de
emergenţă, hupe şi lampi de alarmare, toate
acestea fiind conectate la centrala de detecţie şi
alarmare. Sistemul de detecţie F&G este conectat cablat la sistemul de siguranţă ESD, pentru
acţionarea robinetelor de siguranţă şi a robinetelor de stingere incendii.
În cadrul Staţiei de îmbuteliere s-au
prevazut aparate de semnalizare la detectarea scăpărilor de gaze şi interblocaje
care izolează utilajele prin închiderea unor
robinete ON/OFF şi opresc motoarele utilajelor dinamice.
S.C. ButanGas Romania S.A. şi-a definit
obiectivele globale în vederea prevenirii
accidentelor majore în care pot fi implicate
substanţele periculoase de tipul Gazelor
Petroliere Lichefiate (GPL) şi şi-a stabilit
principiile de acţiune referitoare la controlul acestor pericole.
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