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Instituția salvatorilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 
a parcurs într-o perioadă scurtă de timp unul dintre cele mai di-
namice procese de modernizare și reformă din îndelungata sa 
existență, � ind astăzi una dintre cele mai importante componen-
te sociale a Ministerului Administrației și Internelor cu un ridicat 
nivel de încredere de care se bucură în rândul populației.

Este meritul celor care constituie acest corp profesionist care 
a arătat putere de sacri� ciu în lupta cu stihiile naturii și adapta-
bilitate din mers la mecanismele sociale, evoluției în ansamblu a 
societății umane și în concordanță cu standardele europene.

Evaluările noastre arată că, pe ansamblu, instituția salvatorilor 
își îndeplinește onorabil atribuțiile conferite de lege. Activitățile 
desfășurate de structurile profesioniste pentru situații de urgență 
asigură punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul pre-
venirii și gestionării situațiilor de urgență și vizează e� cientizarea 
acțiunilor preventive și gestionarea situațiilor de urgență în vede-
rea menținerii stării de normalitate a vieții comunităților umane 
acordând împortanță gestionării echilibrate a riscurilor majore și 
celor curente.

Adaptarea la situația de criză reprezintă o notă dominantă 
a demersurilor noastre întrucât efectele crizei economice se res-
imt și asupra componentelor sistemului național de ordine și 
siguranță publică. Se depun eforturi considerabile pentru a face 
față constrângerilor logistico-� nanciare în vederea îndeplinirii 
misiunilor încredințate.

Cu toate greutățile întâmplinate depunem eforturi pentru 
ducerea la îndeplinire a misiunilor de intervenție atât pentru 
stingerea incendiilor și înlăturarea efectelor produse de situațiile 
de urgență, cât și pentru acordarea asistenței medicale de 
urgență prin echipajele SMURD.

Putem spune că percepția populației cu privire la activitatea 
serviciilor de urgență asigurate de ISU este una favorabilă și poate 
�  și mai bună, dar asta depinde în primul rând de noi. Percepția 
cetățenilor este o variabilă care de� nește rolul și locul nostru în 
comunitate. Încrederea cetățeanului depinde de modul în care 
îi rezolvăm problemele care țin de competența noastră. El ni se 
adresează de cele mai multe ori din nevoie. Deci, rolul nostru este 
unul esențial în cadrul comunităților în care trăim și muncim, nu 
doar de a sancționa încălcări ale prevederilor legale. Cetățeanul 
trebuie să se simtă în siguranță, să aibă încredere în noi, dar să ne 
și ajute atunci când este cazul. 

Munca serviciilor profesioniste nu se face în condiții ideale 
niciodată ci în opoziție cu efectele distructive naturale, dar și 
provocate accidental sau din neglijență care se manifestă în soci-
etate, tot timpul � ind în luptă cu acestea. Sunt nenumărate astfel 
de situații în viața de zi cu zi când acești oameni fac cinste unifor-
mei pe care o poartă. Uimitor este spiritul de echipă, felul cum se 
completează unii pe ceilalți, încrederea pe care și-o acordă.
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Aniversarea Zilei Pompierilor din România con-
stituie un fericit prilej de a adresa un mesaj de 

salut, atât din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
cât şi al meu personal, tuturor pompierilor dâmboviţeni.

Este momentul să ne reamintim că pompierii români 
au dobândit, de-a lungul veacurilor, un binemeritat loc 
în conştiinţa poporului român, demonstrând perma-
nent un profund ataşament faţă de valorile fundamen-
tale ale naţiunii române. Filele eroice, scrise în cronicile 
evenimentelor revoluţionare de la 1848, Războiului 
pentru câştigarea Independenţei de Stat a României 
sau celor două războaie mondiale, stau mărturie pentru 
jertfa supremă a ostaşilor pompieri.

Şi în vreme de pace, misiunile umanitare, cu care au 
fost învestiţi pompierii au presupus asumarea unui risc 
permanent şi, nu de puţine ori, acesta a fost cel al sac-
rificiului suprem, îmbogăţind “galeria eroilor” care şi-au 
dat viaţa pe altarul datoriei pentru salvarea şi ajutorarea 
semenilor.  

De Ziua Pompierilor, vă urez mult succes în dificila 
misiune şi în efortul de apărare împotriva incendiilor 
sau altor calamităţi, în cadrul programelor de protecţie 
a vieţii şi a proprietăţii!

La Mulţi Ani!
președinte

lect.univ.Florin Aurelian Popescu

MESAJUL
PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI JUDEȚEAN  DÂMBOVIȚA
cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

13 septembrie 1848 este şi va rămâne în 
conştiinţa poporului român ca un moment 

de mare curaj şi de responsabilitate. Eroii din Dealul 
Spirii şi-au asumat astfel fundamental şi definitiv misi-
unea de salvatori, de oameni cu spirit de sacrificiu, pe 
care, iată, pompierii o îndeplinesc până în zilele noastre. 

Vreau să vă felicit pentru munca pe care o depuneţi 
zilnic în slujba dâmboviţenilor, pentru devotament 
şi dăruire. Am convingerea că, în ciuda lipsurilor de 
care suntem cu toţii conştienţi, veţi continua să lucraţi 
la standarde europene, aşa cum aţi făcut-o şi până în 
prezent. Avem nevoie de profesionişti în serviciile de 
urgenţă, dar şi de oameni cu suflet mare, care – dincolo 
de faptul că îşi îndeplinesc atribuţiile  – înţeleg şi alină 
suferinţele semenilor. 

Vă urez dumneavoastră şi familiilor 

dumneavoastră un sincer

La Mulţi Ani!, sănătate și împliniri
prefect

dr.ec.Iancu Caracota

MESAJUL
PREFECTULUI 

JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA
cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România
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Aniversăm la 13 septembrie Ziua Pompierilor din Româ-
nia, rememorând o pagină de istorie naţională scrisă 
prin lupta purtată acum 162 de ani în Dealul Spirii, de 

Compania de Pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul 
Pavel Zăgănescu, împotriva trupelor otomane venite să 
înfrângă mişcarea revoluţionară de la 1848. Curajul şi spiritul 
de sacrifi ciu al pompierilor au continuat peste timp, ele fi ind 
reînsufl eţite în principalele momente ale istoriei naţionale: 
la 1877 în bateriile de artilerie de la Giurgiu şi Calafat care au 
dat semnalul începerii Războiului de Independenţă, ca şi pe 
fronturile celor două confl agraţii mondiale, luptând cu arma în 
mână sau intervenind pentru stingerea incendiilor provocate 

de confruntările armate.
Instituţia pompierilor români a cunoscut o continuă dezvoltare, de la primele intervenţii pentru stingerea in-

cendiilor la actuala gestionare complexă a situaţiilor de urgenţă. Integraţi în inspectorate pentru situaţii de urgenţă 
şi dezvoltând un complex mecanism de reacţie la urgenţe civile, pompierii români desfăşoară o laborioasă activi-
tate, 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 afl ate în situaţii critice, intervenţia la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte 
calamităţi naturale sau antropice.

Rezultatele muncii lor sunt confi rmate şi de statisticile internaţionale de profi l, care situează România pe un 
loc de frunte între ţările lumii cu cea mai redusă rată a incendiilor la mia de locuitori. Tot statistica arată că în prima 
jumătate a acestui an în ţara noastră au avut loc, în medie, 483 de intervenţii pe zi, ceea ce presupune un uriaş efort 
de organizare, coordonare şi asigurare a reacţiei în situaţii de urgenţă.

Devotamentul şi abnegaţia pompierilor au fost confi rmate cu ocazia tuturor acestor evenimente la care au 
fost solicitaţi să intervină. Vieţile salvate din calea apelor dezlănţuite din vara acestui an au presupus un efort deo-
sebit, concretizat prin evacuarea din calea puhoaielor a peste 13.000 de oameni şi a numeroase bunuri. Mai mult 
decât atât, un detaşament de pompieri români a participat la limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor şi în Re-
publica Moldova, aceştia fi ind decoraţi de către Ministerul Afacerilor Interne moldovean cu distincţia Crucea pentru 
Merit.

Recent, echipa care a salvat din fl ăcări nou-născuţi de la Maternitatea Giuleşti din Capitală a fost recompensată 
pentru dăruirea şi abnegaţia dovedite pe timpul intervenţiei. Din păcate, uneori preţul plătit pentru curajul şi devo-
tamentul pompierilor este dus până la jertfa de sine, aşa cum s-a întâmplat în primăvara acestui an, când un tânăr 
subofi ţer a căzut la datorie pe timpul intervenţiei la stingerea incendiului la un complex comercial din Bucureşti, 
acesta fi ind decorat cu ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler „în semn de înaltă apreciere pentru devota-
mentul, curajul şi sacrifi ciul suprem” de care a dat dovadă, decoraţie primită şi de camarazii săi de intervenţie.

Toate aceste elemente transformă nobila misiune de pompier din profesie în vocaţie, pentru efortul şi im-
plicarea deosebită, zi de zi, disciplina, pasiunea şi devotamentul demonstrate, pompierii români - militari şi civili 
deopotrivă - meritând respectul şi preţuirea concetăţenilor

Aniversarea Zilei Pompierilor din România, la împlinirea a 162 de ani de la lupta din Dealul Spirii, este un mo-
ment emoţionant, la care adresez tuturor pompierilor români calde felicitări şi urări de sănătate, putere de muncă 
şi succes în împlinirea nobilei şi generoasei noastre meniri.

La Mulţi Ani!
Inspector general 

 general-locotenent Vladimir Secarã

MESAJUL
inspectorului general al

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã
cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România
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Aniversăm în fi ecare an, pe 13 Septembrie, Ziua 
Pompierilor din România, în amintirea unui 
moment deosebit din istoria neamului nos-

tru, când în urmă cu 162 ani, Compania de Pompieri din 
Bucureşti condusă de bravul căpitan Pavel Zăgănescu a 
înfruntat cu eroism în Bătălia din Dealul Spirii numeroasa 
oaste otomană venită să înăbuşe mişcarea revoluţionară 
de la 1848. De-a lungul timpului pompierii au participat 
activ ca apărători ai vieţii semenilor şi bunurilor acestora, 
remarcându-se prin curaj, devotament, spirit de sacrifi ciu şi 
profesionalism precum şi cu ocazia altor evenimente din is-
toria României – operaţiunile militare din timpul Războiului 
de Independenţă, confruntările armate din perioada celor 

două războaie mondiale, s-au implicat ori de câte ori a fost cazul împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, 
calamităţilor naturale şi altor situaţii de risc. 

Astăzi, pompierii români constituiţi în servicii profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, in-
tervin la o gamă variată de evenimente de la stingerea incendiilor, descarcerare şi prim-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.

Activităţile pompierilor vizează efi cientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în ve-
derea menţinerii stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane, acordând importanţă gestionării echilibrate a 
riscurilor majore şi celor curente.

Pompierii militari şi civili, prin munca de zi cu zi, prin disciplină, pasiune şi profesionalism, îşi merită preţuirea, 
stima şi respectul de care se bucură din partea concetăţenilor. Pentru acest fapt ne simţim onoraţi să îi asigurăm 
pe dâmboviţeni că suntem pregătiţi 24 de ore din 24 să intervenim în misiunile ce ne revin pentru apărarea vieţii şi 
bunurilor acestora.

Pe această cale ţin să evidenţiez cadrele din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa care 
au participat pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative provocate de inundaţiile din această vară astfel: 

 -  în perioada 01-11 iulie 2010, în localităţile afectate de inundaţii din judeţul Suceava, au participat 2 ofi ţeri şi 
28 subofi ţeri; 

 - în perioada 09 iulie - 06 august 2010 în sprijinul forţelor de intervenţie din Republica Moldova, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă a constituit Detaşamentul de intervenţie al României, din care au făcut parte şi 
4 subofi ţeri din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa. 

Cu acest prilej aniversar aduc mulţumiri Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, structurilor 
M.A.I. şi M.Ap.N. din judeţ, tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, consiliilor locale şi 
primăriilor judeţului Dâmboviţa, pentru sprijinul acordat şi implicarea în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Aduc, de asemenea, mulţumiri colaboratorilor din mass-media pentru sprijinul acordat în popularizarea măsurilor 
de prevenire şi de comportare a populaţiei în cazul unor situaţii de urgenţă.

Aduc, de asemenea, mulţumiri Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa şi O.N.G.-urilor cu care am colaborat în activi-
tatea pe care o desfăşurăm şi reprezentanţilor din mass-media pentru sprijinul acordat în popularizarea măsurilor 
de prevenire şi de comportare a populaţiei în cazul unor situaţii de urgenţă.

Cu ocazia zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România, doresc să adresez sincere felicitări tuturor 
pompierilor dâmboviţeni, urându-le viaţă lungă, multă sănătate şi putere de muncă alături de familii şi cei 

dragi, pentru a obţine succese tot mai mari în nobila misiune pe care o desfăşurăm.

La Mulţi Ani!
Inspector șef

locotenent colonel  Mirel Pietreanu

MESAJUL
inspectorului șef al 

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



Interventie pentru viată

plt. Prodan Adin
Detașamentul de Pompieri Târgoviște

D E S C A R C A  G R A T U I T  M A T E R I A L E L E  D E  I N F O R M A R E  P R E V E N T I V A

Liniștea 
nopții de 25 

august 2010, la 
ora 23 și 28 de 
minute, nimic 
nu mai prevestea vreo intervenție. Alarma sună asurzi-
tor. Toți se întrebau: ”Ce o mai fi  acum?”. Am alergat în-
tr-un sufl et la mașini, unde am afl at că un individ dintr-
o localitate dâmbovițeană a recurs la un gest extrem, 
prin care să-și exprime problemele familiale deosebite 
cu care se confruntă. B.C.S. de 28 de ani din comuna 
Adânca,  a decis să se urce pe un stâlp de înaltă ten-
siune, amenințând că se aruncă în gol. Afl ând toate 
astea, am luat hotărârea să ne deplasăm cu ambulanța 
și autospeciala care are în dotare și saltea pneumatică 
de salvare, fi ind un caz deosebit, care implica salvarea 
unei vieți. Pe timpul deplasării la locul evenimentului 
am ținut legătura permanent cu dispeceratul inspec-
toratului pentru afl area și altor date, vitale pentru noi, 
dată fi ind importanța misiunii, trebuie ca la momentul 
sosirii să fi m capabili să acționăm foarte rapid. Între 
altele ni s-a spus că individul prezenta semne că ar fi  
sub infl uența alcoolului,.

Starea de ebrietate a persoanei complica și mai mult 
lucrurile, acesta putând cădea datorită pierderii echili-
brului, fără intenție. 

După un traseu pe un drum foarte accidentat, ajunși 
la locul cu pricina, am constatat că datele primite se 
confi rmau în întregime, mai ales că bărbatul se afl a într-
o stare avansată de ebrietate și mai avea și o sticlă de 
băutură asupra lui din care continua să consume alcool.

Vizualizând poziția în care se afl a cetățeanul 
pe sâlpul de tensiune am amplasat rapid salteaua 
pneumatică pe o parte exterioară a stâlpului.

Între timp se depuneau eforturi pentru a convinge 
bărbatul să coboare, dar fără niciun rezultat, acesta 
fi ind foarte agitat. După puțin timp individul s-a liniștit 
dar și-a modifi cat și poziția pe stâlp. Am hotărât rapid 
să mutăm salteaua pneumatică în interiorul stâlpului, 
decizie care s-a dovedit ca fi ind cea salvatoare. 

Trăiam momente foarte tensionate  având în vedere 
starea bărbatului și distanța foarte mare la care acesta 
se afl a față de pământ, aprovimativ 20m. 

După numai 5 minute, timp în care nu a fost scăpat 
din priviri de echipa de intervenție, fi ind atenți  la 
orice mișcare de poziție a bărbatului, acesta a căzut 
de pe stâlp, prin interiorul acestuia, exact pe salteaua 
pneumatică. 

Imediat după cădere a fost preluat de echipajul 
SMURD și echipajul serviciului de ambulanță. 

O emoție puternică m-a cuprins în acel moment: 
”Prin decizia mea am salvat o viață!”. Cuvintele sunt 
deșarte pentru descrierea acelei trăiri. Emoția momen-
tului, salvarea unei vieți, sunt atât de puternice, încât 
toate celelalte momente de insatisfacție, generate de 
lipsuri pe toate planurile pot fi  trecute mai ușor.

Căutăm ca de fi ecare dată să ne facem datoria cât 
mai bine, să menținem o capacitate de intervenție 
profesionistă, deziderat realizabil mai ales prin solicitu-
dinea și dedicația noastra.
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”O oră de eroism a pompierilor din 
Dealul Spirii a făcut mai mult pentru 
cauza română decât toate scrierile 
noastre, decât toate jalbele noastre 
date-n proțap pe la toți puternicii și 
împărații” scria marele om politic și 
istoric Ion C. Brătianu despre jertfa 
pompierilor militari români conduși 
de căpitanul Pavel Zăgănescu, în 
Dealul Spirii din Capitală la 13 sep-
tembrie 1948. 

Această zi este sărbătorită ca 
Ziua Pompierilor din România și 
aniversează o pagină de istorie scrisă 
în 1948 de militarii pompieri, care 
s-au opus cu arma în mână armatei 
otomane venită să înăbușe revoluția 
română pașoptistă.

 “Atunci, la 13 septembrie 1848, 
în Dealul Spirii din Bucureşti, ostaşii 
pompieri, afl aţi sub comanda 
cãpitanului Pavel Zagãnescu, s-au 
acoperit de glorie, într-o crâncenă 
şi inegală încleştare cu o coloană a 
armatei otomane venită să înăbuşe 
revoluţia paşoptistă şi aspiraţiile de 
emancipare socială  şi naţională ale 
românilor. ” 

Pe locurile dramaticei confruntări, 
înnobilate cu sângele celor căzuţi 
atunci la datorie, în semn de omagiu 
faţă de jertfa ofi ţerilor, subofi ţerilor 
şi ostaşilor pompieri, a fost ridicat 
şi dezvelit la 13 septembrie 1901,  
Monumentul Eroilor Pompieri, pe 
al cărui soclu stă scris cu majuscule: 

LUPTĂTORILOR DE LA 13 SEPTEM-
BRIE 1848 - POPORUL ROMÂN 
RECUNOSCĂTOR.

Primul Parlament al României, 
acordă în anul 1860 participanților 
la eroicul act, pensii pe viață și prima 
medalie româneasca - PRO VIRTUTE 
MILITARI, apreciind astfel sacrifi ciul 

eroilor de la 13 septembrie, curajul 
și patriotismul pompierilor militari. 
Tot ca o recunoastere a eroismului 
pompierilor, data de 13 Septembrie 
1863 a fost aleasa pentru înmânarea 
noilor drapele de lupta Oştirii Ţarii, 
Batalionul de pompieri Bucuresti (în-
fi intat înca din 1861) primind primul 
drapel de luptă chiar din mâna dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza.

La trei decenii după acea con-
fruntare, pompierii-artilerişti îşi 
demonstrau din nou virtuţile 
ostăşeşti, contribuind la trecerea 

Dunării de către armata română şi 
desfăşurarea, cu succes, a Războiului 
pentru Câştigarea Independenţei de 
Stat a României. Cu acelaşi devota-
ment şi spirit de sacrifi ciu, pompierii 
militari au acţionat şi pe timpul celor 
douã rãzboaie mondiale, pentru 
apărarea localităţilor şi a populaţiei, 
prin stingerea incendiilor provocate 
de bombardamente – unele dintre 
ele devastatoare, cum au fost cele 
din august 1943 din Valea Prahovei şi 
aprilie-august 1944 la Bucureşti sau 
alte zone ale ţării.

In anul 1953, ziua de 13 septem-
brie a fost declarata Ziua Pompierilor 
din Romania.

Un alt moment de jertfă al pompi-
erilor militari, consemnat în paginile 
istoriei contemporane, în care aceştia 
şi-au pierdut viaţa la datorie, a fost 
tragedia de la Mihăileşti din 24 mai 
2004. În acea dimineaţă, două ex-
plozii violente au zguduit pământul 
după ce un TIR încărcat cu azotat de 
amoniu s-a răsturnat şi a luat foc. Au 
murit 18 oameni - localnici, jurnalişti 
şi șapte pompieri. La monumentul 
de la Mihăilesti, ridicat în cinstea 
victimelor tragediei, rudele şi priet-
enii celor morţi în urma exploziei îi 
comemorează, an de an, pe cei căzuţi 
la datorie.

Nobleţea misiunilor umanitare, cu 
care au fost investiţi pompierii, a fost 
pusă în evidenţă şi pe timp de pace: 

13 septembrie 
F
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ele au presupus asumarea unui risc 
permanent şi, nu de puţine ori, aces-
ta a fost cel al sacrifi ciului suprem, 
îmbogãţind “galeria eroilor” care s-au 
jertfi t pe altarul datoriei pentru salva-
rea şi ajutorarea semenilor.

Dinamica vieţii sociale şi eco-
nomice a dus la diversifi carea mi-
siunilor şi apropierea permanentã 
de comunitãţile locale şi cetăţeni. 
Modernizarea continuă a concepţiei 
de acţiune a impus angrenarea, în 
efortul de apărare împotriva incen-
diilor sau altor calamităţi, alături 
de pompieri, şi a societăţii civile, în 
cadrul programelor de protecţie a 
vieţii şi proprietăţii Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 
în cadrul unor ample programe 
prioritare desfăşurate de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor.

Din decembrie 2004, în România 
funcţioneaza un nou mecanism de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă, în 
conformitate cu standardele impuse 
de integrarea în structurile NATO şi 
ale Uniunii Europene: a fost organizat 
şi funcţionează Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă. S-au creat cadrul legal şi 
mecanismele menite să asigure în 
mod unitar şi integrat apararea vieţii 
cetăţenilor, a bunurilor şi a mediu-
lui împotriva efectelor negative ale 

incendiilor, inundaţiilor, accidentelor 
şi altor tipuri de calamităţi, pe timpul 
producerii unor situaţii de urgenţă. 

 Alături de “clasicele” misiuni ale 
pompierilor - de intervenţie la stinge-
rea incendiilor, la care s-au adăugat şi 
cele de acordare a primului-ajutor în 
accidente de circulaţie, prin serviciile 
medicale de urgenţă, reanimare şi 
descarcerare - serviciile profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă de astăzi 
intervin şi la salvarea persoanelor 
şi limitarea pagubelor produse de 
inundaţii sau alte calamităţi, ca şi la 
decontaminări, accidente chimice, 
nucleare sau de altă natură.

Istoria Pompierilor Dâmboviteni


Începând cu anul 1836, în urma solicitărilor De-
partamentului din Lăuntru, a luat fi ință, în subori-

nea și întreținerea sfatului orășenesc, primul serviciu de 
stingere a incendiilor cunoscut sub numele de Comanda 
de Foc, iar mai târziu, Comanda Pompierilor, dotat cu 
o pompă numită ”tulumbă” tractată, două sacale trase 
de cai, căngi, scări, topoare și alte obiecte necesare. 
Intreținerea, atât a cailor, cât și a personalului, precum și 
repararea obiectelor intra în sarcina Sfatului Orășenesc. 

Din 1840 casele, așezate între cele 4 vopsele în care 
era împărțit orașul, aveau obligația să aibă tăblițe cu 
numărul casei și culoarea vopselei, iar locuitorii să poarte 
căngi și topoare pentru preîntâmpinarea focului. Materi-
alele de intervenție se afl au în directa îngrijire a poliției : 
tulumba (pompa mobilă) pusă pe două roți și dotată cu 
cele trebuincioase, 2 sacale mari, 2 cai murgi, 2 donițe și 
2 sacagii, 10 căngi și 10 topoare.

La 1855 ocupanții austrieci încercau o formulă mai 
avansată a serviciului de stingere a incendiilor prin 
înfi ințarea unui corp de pompieri format din 31 de ostași 
care să aibe și un local propriu .

Într-o adresă către Poliția locală, în 1847, se amintea 
încheierea unui contract cu neguțătorul Bănescu pentru 
furajul cailor de la Comanda Focului , iar la 30 iulie 1851 
i se punea în vedere “cinstitului maghistrat” al orașului 
faptul că un ham de la Comanda Focului  se deteriorase 
atât de tare “…încât nu mai este de întrebuințat” urmând 

a se pune “la cale a lui reparație, când s-ar putea mai 
neîntârziat” .

Mai multe documente păstrate la Direcția Județeană 
Dâmbovița a Arhivelor Naționale, în fondul Poliției 
Orașului Târgoviște se referă, în 1856, de pildă, la 
obligația poliției orașului “de a pune pe fi ecare localnic 
să măture” coșurile, astfel “la întâmplare de aprindere 
va fi  răspunzător…”. Ocârmuirea județului pusese în 
seama poliției “să dea îndatorire coșarilor[…] ca la vreme 
cuvenită să meargă ca să măture coșurile și haznalele 
sobelor...”. Eventuala izbucnire a unui nou incendiu 
întărea această cerere, fi ind văzută ca pe o “neglijare” din 
partea poliției care, se spune în documente, trebuia să-i 
atenționeze pe coșari în legătură cu curățarea coșurilor 
“negreșit […], atât acum, îndată, cât și în viitor, din zece 
în zece zile, necurmat...”  căci altfel “…dumnealui, polițai 
singur, va cădea în toată răspunderea la oricare nenoro-
cire s-ar întâmpla…”. 

Dintr-un document de la 1857 afl ăm chiar aspecte 
referitoare la  modul în care pompierii de la Comada 
Focului ar trebui să-și țină mâncarea: în condiții 
corespunzătoare urmând astfel “…a se cumpăra un vas 
care nu costă mai mult decât până la lei noă…, deoarece 
altminteri oamenii cheltuie mult din lefuri mâncând pe 
datorie, pe la cârciumi și, în plus, se întâmplă să lipsească 
de la Comanda Focului…” .

La 31 martie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza 



La 24 martie 1855, cârmuitorii județului au hotărât 
printr-un jurnal, construirea în jurul Turnului Chindiei a 

unor încăperi pentru Comanda Focului, precum şi repara-
rea grajdului şi a unei magazii de la Curtea Domnească 

pentru caii si instrumentele de foc.
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promulgă legea de organizare administrativă prin care 
se pun bazele administrației moderne, împărțindu-
se prin această lege comunele în urbane și rurale. 
Comunele urbane aveau printre obligații și întreținerea 
unui serviciu de stingere a incendiilor .

Printr-o adresă către Prefect, în 1867, se amintește 
starea rea a Comenzii de Pompieri, datorată lipsei de 
disciplină a comandantului său, sg.Cârstea George, acu-
zat de necunoașterea obligațiilor sale și de imoralitate , 
făcându-se chiar recomandări pentru ocuparea postului 
devenit vacant.

De asemenea prezintă interes înscrisurile unor sacagii 
care se obligă să-și îndeplinească datoria prevăzută 
de lege, manifestându-și totodată dorința ca poliția să 
urmărească exercitarea acestei meserii doar de cei care 
au dreptul a o face și nu de cei ”fără angajament” .

În anul 1872 era elaborat un regulament asupra 
comenzilor de pompieri urbani. În fruntea pompierilor 
era numit un sergent din București, dar dezorganizarea 
Companiei a atras o propunere de schemă de încadrare 
care cuprindea: un șef, un sergent major, trei sergenți, 
trei caporali, doi toboșari și gorniști și 16 soldați. 

Pompierii din Târgoviște treceau sub autoritatea 
Diviziei a II-a Teritoriale din punct de vedere al instrucției 
militare și dotării cu armament, în vreme ce autoritățile 
locale răspundeau de plata persoanlului și dotarea cu 
materiale pentru stingerea incendiilor .

În 1876 se cumpăra o pompă de incendiu de la 
fi rma Thirion din Paris. Serviciul de stingere a incendi-
ilor funcționa la acea vreme în chiliile Mănăstirii Stelea 
unde se instala la 1896 o conductă de apă care pleca 
de la Iazul Morilor pentru stingerea incendiilor și stropi-
rea străzilor . Condițiile în care funcționa serviciul erau 

improprii din mai multe puncte de vedere. Într-o adresă 
datată 16 oct 1896, a ”Serviciului Comendei de Pompieri 
a Urbei Târgovişte” către Primăria comunei Târgoviste, se 
solicita aprobarea pentru construirea foişorului pentru 
observator deasupra clopotniţei, care făcea corp sepa-
rat de restul clădirilor şi se afl a în imediata apropiere a 
cazărmii. Această solicitare s-a lovit de refuzul Minis-

terului Cultelor şi Instrucţiunei Publice, care într-o adresă 
datată 13 februarie 1899 către Primăria Târgovişte, arăta 
că “clopotniţa face parte din însăşi clădirea declarată 
ca monument public”, astfel încât ministerul nu poate 
permite să fi e transformată în observator de foc; pe de 
altă parte, în aceaşi adresă, se solicită și desfi inţarea graj-
durilor din curtea Mânăstirii Stelea.

În fi nal, Observatorul nu s-a construit, iar în anul 
1907, încep demersurile pentru construirea unei noi 
cazărmi pentru pompieri, în urma ordinelor din 22 nov. 
1906 şi 25 aprilie 1907 ale Ministerului Cultelor şi In-
structiunei către Primăria Târgovişte, prin care se solicită 
“mutarea în altă parte atât a Corpului pompierilor, cât şi 
a vitelor serviciului municipal din clădirile bisericii paro-
hiale Stelea, având în vedere că, locuinţele ce-i apartin 
vor fi , sau reparate spre a servi slujitorilor bisericii, sau 
dărâmate spre a se curăţi locul bisericii de ruine şi a i se 
da înfăţişarea potrivită sfi nţeniei de lacaş dumnezeiesc şi 
însemnătăţii istorice ce are”.

La 1907 se lua măsura construirii unui local propriu 
pompierilor. În acest scop, Primăria Târgoviște îl con-
tacta pe arhitectul din București, Enachie Lăzărescu, 
acesta urmând să întocmească un plan și un deviz 
pentru construirea unei cazărmi în limitele a 35000 lei. 
Contractul urma să se încheie după aprobarea ofertei în 
vederea licitației și plata garanției. Lucrarea trebuie să fi e 
începută în cel mult 10 zile de la încheierea contractului.

prof. Mariana State - D.A.N. Dâmbovița
plt.adj.Gabriel Gătej - I.S.U. Dâmbovița

va urma

Salvatorii Dâmbovițeni
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Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române adoptată în ședința sa de lucru din 13-14 
februarie 1997, s-a acordat binecuvântarea pentru ca 
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Patoș, a cărui prăznuire 
are loc la 15 septembrie, să fi e desemnat ca patron spir-
itual al pompierilor români.

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș este sfânt 
național, canonizat de Biserica Ortodoxă Română 
în 1956, ca făcător de minuni, ale cărui moaște se 
păstrează în catedrala Ortodoxă din Timișoara, fi ind 
legat de instituția pompierilor din țara noastră, iar prin 
viața, faptele și minunile sale constituie o pildă pentru 
toți slujitorii ei.

Avem convingerea că prin această hotărâre de 
desemnare a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș 
ca patron spiritual al pompierilor ne vom bucura de 
revărsarea darurilor binefăcătoare ale Bunului Dumn-
ezeu.

Timp de trei ani Sf. Iosif se dăruiește, fără cruțare, 
cu toată fi ința sa, risipindu-și puterile în slujba Bisericii 
și a credincioșilor, doritori să afl e calea adevăratei 
fericiri, vremelnice si veșnice. Războaiele si răzmerițele 
necurmate, domnia regilor si a feudalilor maghiari 
romano-catolici si stăpânirea de o sută de ani a turcilor 
mahomedani, au cauzat multe răni Bisericii, slujitorilor 
si instituțiilor ei. În ogorul înțelenit al sufl etelor, mitro-
politul Iosif, cu înfățișare de patriarh biblic si cu privire 
de Sfânt, înfi ge adânc plugul învățăturii, al rugăciunii, al 
virtuților, al privirii spre cele înalte, reușind să schimbe 

în întregime inima si fața, atât a păstorilor sufl etești, cât 
si a păstoriților.

Diacul si secretarul său Damaschin Udra se exprimă 
în felul următor despre roadele îmbelșugate ale 
activității lui: “Vreme de trei ani o orânduit fără hodină 
toate năcazurile cu episcopii si preoții si popii. O de-
schis iară bisericile, le-o noit si le-o zidit altele. Și o fost 
Părinte la toți săracii si la toți bolnavii”.

Sub guvernarea pașei Fasli, mitropolitul Iosif a avut 
din partea stăpânirii turcești si a reprezentanților ei tot 
concursul. Curând însă, chiar în cursul acelui an, Fasli 
fu înlocuit cu pașa Korișanț (Karatsans- 1651 - 1652), 
“carele a fost om neîngăduitor si rău la sufl et, c-a fost 
si beteag de fi cat, s-a purtat rău cu raialele  și-a fost 
un hapsân si lacom,  și-a vrut să strângă averi, dară sf. 
Mitropolit a vorbit cu el blând si i-a dat daruri de aur si 
de argint si l-a înduplecat si nu s-a legat de bisericile din 
Timișoara”.

Sf. Iosif reușește deci să câștige si bunăvoința noului 
Pașă, nu numai prin darurile de tot felul ce-i face, spre 
a-i potoli “foamea după câștig urât”, ci si prin atitudinea 
sa blândă, prin purtarea sa corectă si prin prestigiul de 
care puternica sa personalitate se bucura pretutindeni: 
jos în mijlocul poporului si sus, până la înalta stăpânire 
bisericească si de stat de la Constantinopol. Mai mult 
decât acestea, semnele si minunile ce se făceau prin el, 
în văzul si pentru binele tuturora, creștini si mahomed-
ani, au avut o înrâurire binefăcătoare asupra atitudinii 
față de creștini si de Biserică a noului Pașă.

Între alte minuni săvârșite este si salvarea, prin 
rugăciunile lui, a cetății si orașului Timișoara, de fl ăcările 
unui foc mare, “cu vâlvătăi până la cer”, ce a izbucnit 
în cartierul Palanca Cârnă, în ziua Sf. Apostoli Petru si 
Pavel, când se serba si hramul “sfi ntei biserici vlădicești 
vechi de lemn din maidanul Rădăuților”. (din cuprinsul 
cetății) și unde “sf. Mitropolit a mers să slujească” sfânta 
liturghie. Un vânt puternic a adus focul spre Palanca 
Mare, aruncând “scântei peste Cetate și s-au aprins și 

IOSIF CEL NOU
DE LA PARTOS
patronul spiritual al 
pompierilor din românia
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dughenele jidovilor de supt zidul Iosimii, iar acolo focul 
s-o întins către casele topciilor  (tunarilor ?),  și-au în-
ceput să ardă de la apus Cetatea. Și-au ars din trei părți 
Pălăncile, și pârjolu a ajuns și la oboru vaidei (reședința 
voievodului român) și d-acolo la casa pașei, iar în jos 
până aproape la biserica unde-o slujit sf. Mitropolit 
Iosif. Iară lumea peste tot a fugit țipând. Și-au ars case, și 
oameni și muieri și copii au murit arși.”

În fața acestei nenorociri, care s-a abătut asupra 
cetății și orașului Timișoara, privirile tuturor s-au îndrep-
tat spre marele făcător de minuni. Atunci “sf. Mitropolit 
a ieșit în odăjdii din sf. biserică și s-a întors cu fața spre 
foc și a privit prăpădul, pe care vântul l-a adus aproape 
de de sfânta biserică, și s-a uitat la lumea ce-a înebunit 
de spaimă. Și căzând în genunchi pe treptele bisericii, a 
atins țărâna cu fruntea și-a stat așa și s-a rugat”. În timp 
ce el sta cufundat în rugăciune cu lacrimi, “de la miazăzi 
nouri negri s-au văzut atunci nălțându-se și 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 și-au înecat focul și-au stins tăciunii și-au spălat 
toate urmele prăpădului. Iar când a fost aproape de 
chindie, s-a luminat ceriul iară, și-au ieșit șapte cur-
cubeie unul preste altul.

Atunci Sf. Mitropolit s-a sculat din genunchi și 

odăjdiile lui au fost uscate, ne-atinse de nici un strop 
de ploaie, și așa s-a dus acasă și s-a închis în chilia lui și 
trei zile n-a ieșit, nu l-a văzut nimeni. Iară după aceea, 
când a ieșit și s-a arătat la lume, a avut semnul sfi ntei 
cruci ars pe dosul palmei de la mâna stângă, dar sem-
nul nu a fost roșu, ci a fost ca aurul de curat și-a lumi-
nat la umbră. Și acest semn l-a avut până l-au pus în 
mormânt”.

Ca un nou Ilie (Iacov, 5, 17) cu puterea rugăciunii a 
deschis cerul și a coborât stropi de ploaie pe pământ, 
care au stins fl ăcările focului, și ca un al doilea Pavel a 
fost învrednicit să poarte pe trupul său “rănile Domnului 
Iisus” (Galateni, 6, 17).

Viața Sf. Iosif la Timișoara este o împletire de fapte 
minunate, de semne și minuni, de inițiative îndrăznețe, 
de înfăptuiri cu mare răsunet.

“Facatorule de minuni, Sfi nte Iosife, precum in 
vremea vietuirii tale pe pamant, prin rugaciunile tale ai 
izbavit pe pastoritii tai de tot felul de primejdii, asa si 
astazi, trimite mila ta celor ce locuiesc in tara aceasta, 
rugandu-te lui Dumnezeu sa daruiasca tuturor cele 
de trebuinta si pace lumii, pentru ca impreuna cu tine 
sa-i cantam Lui Aliluia”. (Din Acatistul Sfantului Ierarh, 
Condacul 12).

De la descoperirea focului și 
până astăzi acesta a fost sursa mul-
tor lucruri bune întâmplate omului, 
dar și a multor nenorociri. Datorita 
lui, într-un fel sau altul, putem 
spune ca ”s-a nascut” aproape orice 
obiect care ne înconjoara. Pe seama 
acestei mari descoperiri putem 
pune viața pe care o ducem astăzi. 

Focul a distrus și foarte multe 
vieți omenesti, atât întâmplător, cât 
și datorită armelor folosite în timpul 
războaielor și multe, foarte multe 
valori nimicite de fl ăcări. Odată cu 
evoluția omenirii s-a simțit și nevoia 
contracarării efectelor negative ale 
focului, nevoia luptei împotriva lui, 
nevoia ca acesta să fi e controlat. 

Dacă, începand cu 1836 pentru 
lupta împotriva focului, pe aceste 
meleaguri dâmbovițene erau doar 
2 sacale, acum, la aproape 174 de 
ani luptă împotriva acestuia se duce 
cu tehnică și materiale diversifi cate, 
care să facă față oricarei situații. 

În urmă cu 174 ani pentru sting-
erea incendiilor, pompierii foloseau 

numai apă, acum se folosește o 
gamă variată de substanțe : spumă 
de diferite feluri, mecanică, chimică, 
apă ușoara (light water), pulberi 
stingătoare, CO2, azotul, aburul, 
apa fi n pulverizată, substanțe de 
stingere prin inhibiție chimică, etc. 
Daca atunci erau două sacale, acum 
sunt autospeciale de intervenție 
de  diferite categorii și capacități 
prevăzute cu posibilități multiple 
pentru lupta cu focul. Sunt aut-
ospeciale pentru lucrul la înălțime, 
autospeciale prevăzute cu accesorii 
necesare intervenției la descarcerări. 

Acum 174 de ani în serviciul 
public de paza contra incendiilor 
denumit ”Comanda focului”, lu-
crau 2 sacagii, acum, pe teritoriul 
dâmbovițean, lupta împotriva 
focului, calamitatilor naturale și 
dezastrelor este dusa de oameni 
specializați, dispuși în 11 subunități 
de pompieri profesioniști, astfel 
ca timpul de intervenție în cel mai 
îndepărtat colț al județului să fi e de 
circa 20 de minute. 

Și pentru ca viața merge 
înainte și  această activitate este 
permanentă, grija față de comuni-
tate a fost și este scopul nostru, al 
urmașilor ”Comenzii Focului”.

Mă simt obligat să nu omit faptul 
că, alături de noi, au funcționat 
și funcționează încă servicii pub-
lice de pompieri civili, unele cu 
tradiții vechi în județ, altele recent 
înfi ințate. Acestea funcționeaza 
acum la nivelul fi ecărei comunități 
locale și ne sunt de un real folos în 
activitatea de prevenire dar și în 
aceea de stingere. 



maior Eduard ȚELEA
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P r i e t e n i i
P o m p i e r i l o r

Primii șapte ani de acasă din viața 
fi ecărui om sunt considerați funda-
mentali. Cunoștințele acumulate în 
această perioadă constituie o caracter-
izare care se menține pentru tot restul 
vieții. Cel puțin așa se zice....

Deprinderile și învățămintele ce 
se formează în această perioadă, 
a copilăriei, pot forma mai târziu 
înclinația către o anume profesie care, 
pentru unii dintre noi, poate fi  meseria 
vieții.

În timp, meseria de pompier a fost 
considerată una nobilă, ceea ce este și 
astăzi. Este o meserie riscantă, grea și 
periculoasă dar, în același timp, foarte 
frumoasă, plină de satisfacții și îm-
pliniri.

De cealaltă parte, cea a cunoașterii 
și respectării regulilor și măsurilor de 
apărare împotriva focului și a efect-
elor sale distructive, este necesar să 
facă parte din educația pentru viață a 
unui om. Aceasta se poate face numai 
prin desfășurarea unor activități de 
pregătire specifi că. 

Primul rol în această activitate 
revine cercurilor tehnico-aplicative Pri-
etenii Pompierilor, care urmăresc an-

grenarea unui număr cât mai mare de 
copii și elevi, însușirea și aplicarea de 
către aceștia a cunoștințelor preven-
tive, formarea unor deprinderi pentru 
acțiunea cu promptitudine pentru sal-
varea oamenilor și a bunurilor materi-
ale surprinse de incendii, dezvoltarea 
liberă și armoniasă și a unor puternice 
sentimente civice.

An de an aceste cercuri participă 
prin grija inspectoratelor școlare cu 
sprijinul inspectoratelor pentru situații 
de urgență la concursurile de speciali-
tate organizate. Indiferent de etapa de 
concurs, micii pompieri demonstrează 
o bună pregătire teoretică și practică, 
la fi ecare probă dându-se un adevărat 
”război” contracronometru între 
echipajele concurente. Pe câmpul 
de întrecere al acestor echipe se 
dovedește din partea participanților 
un puternic spirit de sportivitate și 
fair play. De remarcat faptul că micii 
pompieri care vin la aceste concur-
suri nu fac doar act de prezență, ci 
vin pentru a învinge. Nu puține sunt 
momentele tensionate ale concursului 
când din cauza unor penalizări sau 
descalifi cări, citești dezamăgirea pe 

chipurile copiilor, făcându-și apariția 
și câteva lacrimi de tristețe. De cele 
mai multe ori arbitrii sunt puși în 
postura deloc plăcută ca, datorită 
unor greșeli, să penalizeze echipajul 
dar, regulamentul este regulament 
și trebuie respectat, iar cei mai buni 
să câștige. Datorită efortului depus și 
conștiinciozității cu care abordează 
această activitate toți copiii merită un 
loc pe podium.

Acest concurs este momentul 
prielnic de dezvoltare a capacităților 
de înțelegere și apreciere corectă a 
pericolului de incendiu, de promo-
vare a atitudinilor preventive nec-
esare, precum și pentru dezvoltarea 
unor trăsături de caracter cum sunt: 
inițiativa, spiritul de echipă, dârzenia, 
cinstea, corectitudinea și disciplina.

Cadrele Compartimentului 
Pregătirea Populației desfășoară pe 
întreaga perioadă a anului activități de 
popularizare a măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor și sprijină în 
permanență activitatea cercurilor ”Pri-
etenii Pompierilor”.

maior Cezar Nicolae DINCĂ
adjunct inspector șef



PROTEJEAZA-TE !

Se apropie sezonul rece, iar statistica arată că în această perioadă majori-
tatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile populaţiei, au fost 

cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de 
prevenire a incendiilor. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de 
evenimente, care se pot sfârşi tragic, pierderi de vieţi omeneşti şi pagube 
materiale importante, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate 

pentru siguranţa dumneavoastră.

ȚI-AI PREGĂTIT LOCUINȚA / GOSPODĂRIA PENTRU 
SEZONUL RECE ?

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă cu dimensiunile de 
50 x 70 cm, astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau 
lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiii;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încarca soba cu lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul 
aprins.
 - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin 
o dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale 
pereților, planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar 
putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.
 - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.
 - aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale de va face după princip-
iul ”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se va stinge 
cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă 
și săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit numai aparate electrice omologate.
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”SITUAȚIE DE URGENȚĂ” - un concept uzitat din ce 
în ce mai mult după anul 2004 care începe să capete, în 
viziunea cetățenilor, o formă din ce în ce mai coerentă 
pe măsură ce sistemul de management al situațiilor de 
urgență (național sau local) arată o efi ciență palpabilă 
ca rezultat al acțiunilor de intervenție operativă pentru 
gestionarea situațiilor de urgență, variate ca tip și ca mod 
de manifestare.

Așa cum schimbările survin cu repeziciune în tot 
ceea ce ne înconjoară la nivel local cât și global, la fel și 
situațiile de urgență solicită din ce în ce mai mult organ-
ismele de răspuns.

Conform legislației în vigoare, Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență și structurile teritoriale din 
subordine, reprezintă o componentă principală a sis-
temului integrat pentru răspunsul oprtun și califi cat în 
situații de urgență.

Calitățile de ”oportun” și ”califi cat” au în spate un sis-

PREGATIREA 
OPERATIVA

tem compex de reglementări specifi ce de pregătire. În 
primul rând, sistemul de răspuns are o serie de caracter-
istici principale:

- rețea de organisme și structuri abilitate în manage-
mentul situațiilor de urgență;

- este structurat pe niveluri de competență (de la 
nivel local până la cel național);

- necesită infrastructură și resurse pentru susținerea 
activităților de răspuns.

În al doilea rând, inspectoratul pentru situații de 
urgență județean, ca structură subordonată Inspector-
atului General pentru Situații de Urgență, trebuie să 
asigure, la nivelul județului, managementul situațiilor 
de urgență pe tipurile de risc din competență. Aceasta 
presupune realizarea unor activități  deloc simple de 
pregătire a răspunsului, cum ar fi :

- determinarea tipurilor de risc potențial generatoare  
de situații de urgență;

- elaborarea concepției probabile de acțiune;
- organizarea cooperării cu celelalte structuri cu 

atribuții în managementul situațiilor de urgență;
- pregătirea pentru intervenție a personalului și a 

tehnicii specifi ce;
- verifi carea prin exerciții tactice a modului de 

răspuns, etc.

Pe cale de consecință, pregătirea operativă în cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” 
al județului Dâmbovița se circumscrie acestui tablou 
general, acesta trebuind să asigure conducerea, într-o 
concepție unitară a acțiunilor pentru salvarea vieții, a 
bunurilor materiale și protecția mediului, întrebuințarea 
graduală și efi cientă a resurselor pentru intervenție, 
cooperarea neîntreruptă și efi cientă pe timpul acțiunilor 
de intervenție, precum și menținerea capacității perma-
nente de răspuns prin constituirea unei rezerve de forțe 
și mijloace. Astfel, la nivelul inspectoratului, se parcurge 
un plan de pregătire operativă cu obiective precise de 
atins care, cu o ciclicitate anuală,  este analizat și adap-
tat noilor condiții și cerințe ale situației operative de la 
nivelul zonei de competență.

Puțini sunt cetățenii care nu au luat la cunoștință 
despre acțiunile pregătitoare din teren, fi e că se numesc 
ele exerciții tactice ori recunoașteri în teren, lucrătorii in-
spectoratului încercând să se familiarizeze cu caracter-
isticile operative concrete ale raioanelor de intervenție 
date în responsabilitate și să se pregătească fi zic și psi-
hic pentru a răspunde oportun solicitărilor cetățeanului 
sau comunității.

continuare în pagina 14  ...



Se utilizează la stingerea începuturilor 
de incendii din clasele B, C, E  fi ind reco-

mandate pentru stingerea incendiilor de 
natură electrică (echipamente electrice 
cu tensiuni până la 1000v): computere, 

centrale telefonice, încăperi cu aparatură 
electrică și electronică, transformatoare.

Se utilizează la stingerea începutur-
ilor de incendii din clasele A, B în spații 
închise sau deschise (stații PECO, maga-
zine, depozite, magazii, centrale termice, 
nave).

CLASA DE INCENDIU

hârtie, lemn, 
textile, 

cauciuc, paie

benzina, petrol, 
ulei, alcool, 

vopsea

metan, 
hidrogen, 

potasiu, sodiu, 
magneziu

litiu, aluminiu, 
potasiu, sodiu, 

magneziu

întrerupătoare
motoare, 

trasformatoare
computere

CLASA DE INCENDIU

CLASA DE INCENDIU

Se utilizează la stingerea începuturilor 
de incendii din clasele A, B, C, D, E în 
spații   închise sau deschise 
(mijloace de transport auto, stații 
PECO, magazine, depozite, magazii, 
centrale termice, nave, vagoane CFR) 
precum și asupra echipamentelor 
electrice cu tensiuni de până la 1000v.
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Trebuie să se înțeleagă foarte clar: lucrătorii inspector-
atului afl ați în serviciu, pe lângă participarea la acțiunile 
de intervenție parcurg un program de pregătire de 6 ore 
zilnic, dincolo de activități suplimentare de studiu indi-
vidual și de documentare.

Din păcate, aceste activități de pregătire a intervenției 
nu pot fi  sprijinite material de o dotare corespunzătoare 
cerințelor privind managementul situațiilor de urgență 
și asigurării de mijloace didactice moderne, de substanțe 
pentru antrenament în stingerea diferitelor tipuri de 
substanțe/materiale combustibile, asigurarea de resurse 
necesare deplasărilor în teren pentru desfășurarea 
exercițiilor tactice la localități și agenți economici și nu 
în ultimul rând, asigurarea de noi autospeciale, utilaje și 
accesorii pentru intervenție și protecția servanților.

continuare din pagina 12  ...
PREGATIREA
OPERATIVA

ANALIZA
STATISTICA

I. SITUAŢIA INTERVENŢIILOR:
În primele 8 luni ale anului 2010, 

serviciile profesioniste pentru situaţii de 
urgenţă au fost alertate la 1.677 situaţii 
de urgenţă şi alte evenimente (în medie 
7 pe zi), din care: 

- 205 incendii 12 %;
- 105 arderi necontrolate 6 %;
- 893 cazuri de urgenţă asistate de 

SMURD 54 %;
- 288 alte situaţii de urgenţă 17 % ; 
- 86 acţiuni pentru asistenţa per-

soanelor 5 %;
- 100 acţiuni pentru protecţia 

comunităţilor 6 %;
Comparativ cu aceeaşi perioadă 

a anului 2009, numărul situaţiilor de 
urgenţă crescut cu 135,8 %, de la 711 în 
2009 (în medie 3 pe zi),  la 1.677 în anul 
2010 (în medie 7 pe zi). Această creştere 
se datorează înfi inţării Serviciului Mobil 
de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare la 
nivelul judeţului.

Pe timpul intervenţiilor (excluzând 
intervenţiile SMURD) au fost salvate 
210 persoane  (122 copii si 88 adulţi) şi 
protejate bunuri şi instalaţii în valoare 
de peste 23.162.900 lei. Tot pe timpul 
intervenţiilor au fost salvate 39 animale 
mari, 27 animale mici şi 145 păsări. 

Rata intervenţiilor la suta de mii de 
locuitori a fost de 310  în primele 8 luni 
ale anului 2010 iar rata intervenţiilor la 
mia de km2 a fost de 419.

În urma situaţiilor de urgenţă  
(excluzând intervenţiile SMURD) 20 
persoane (adulte) au decedat (6 în 
urma incendiilor), iar 20 persoane (13 
adulţi şi 7 copii) au fost rănite (6 în 

urma incendiilor). Precizăm că per-
soanele erau decedate înainte de sosirea 
gărzii de intervenţie la locul producerii 
evenimentului.

II. ANALIZA STATISTICĂ
A INCENDIILOR:
În primele 8 luni ale anului 2010, la 

nivelul zonei de competenţă a Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, au 
avut loc 205 incendii (în medie 0,8 pe 
zi), în scădere cu 14,2% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, în care s-au 
produs 239 incendii (în medie 1 pe 

zi). Din numărul total al acestora, la 34 
incendii deplasarea s-a făcut fără a fi  
necesară intervenţia, incendiile fi ind 
găsite lichidate de către populaţie, SVSU 
sau SPSU (deplasări fără intervenţie).

Pe timpul incendiilor au fost pro-
tejate bunuri şi instalaţii în valoare 
de peste 14.299.500 lei iar pagubele 
produse au fost estimate la 1.824.420 lei. 
În urma acestor situaţii de urgenţă 6 per-
soane (adulte) au decedat iar 6 persoane 
au fost rănite.

Cele mai multe incendii au avut loc în 
raionul de intervenţie al Detaşamentului 
de Pompieri Târgovişte – 56 intervenţii,  
unde s-a depăşit semnifi cativ media pe 

raion de intervenţie de 18 incendii.
Aceste evenimente s-au datorat în 

special următoarelor împrejurări deter-
minante: instalaţii electrice defecte (52), 
foc deschis (16), fumatul (5), acţiune 
intenţionată (12), coş, burlan de fum 
defect sau necurăţat (30),  mijloace de 
încălzire nesupravegheate (5), cenuşă, 
jar sau scântei de la sistemele de încălzit 
(4), trasnet (8), aparate electrice sub ten-
siune nesupravegheate (5), alte cauze 
(30).

După tipul proprietăţii, 82% (168) 
din totalul incendiilor au izbucnit la 
proprietăţi individuale, 13% (27) în do-
meniul privat român sau străin şi 5% (10) 
în domeniul public sau privat al statului.

La  locuinţele şi anexele acestora, 
în primele 8 luni ale anului 2010 s-au 
înregistrat 168 incendii. Dintre acestea 
115 au avut loc în mediul rural (68%), iar 
53 în mediul urban (32%).

Din totalul incendiilor produse la 
gospodăriile cetăţeneşti 101 au avut loc 
la locuinţe, 43 la anexe gospodăreşti iar 
24 la mijloace de transport individuale.

III. ANALIZA STATISTICĂ 
A ALTOR SITUAŢII DE URGENŢĂ:
În primele 8 luni ale anului 2010 s-au 

înregistrat 636 alte situaţii de urgenţă, 
din care:

- 105 arderi necontrolate;
- 893 cazuri de urgenţă asistate de 

S.M.U.R.D. (vezi cap. V);
- 288 alte situaţii de urgenţă:
- 166 misiuni de înlăturare a efectelor 

inundaţiilor;
- 40 alte intervenţii;
- 5 intervenţii la explozii;

Cu toate acestea, pregătirea operativă... continuă! 
Căutăm, indiferent de contextul actual, caracterizat 
prin lipsuri pe toate planurile, deziderat realizabil prin 
solicitudinea lucrătorilor și dedicarea acestora spri-
jinirii cetățenilor și comunităților care se confruntă cu 
situațiile de urgență.

căpitan Marius GĂTEJ
Analiză Evaluare, Coordonare Intervenție



Salvatorii Dâmbovițeni 15

- 15 misiuni pirotehnice;
- 12 alte situaţii de urgenţă;
- 7 intervenţii în urma fenomenelor meteorologice periculoase;
- 34 intervenţii la care serviciile profesioniste au fost întoarse din drum;
- 6 deplasări fără intervenţie la alte intervenţii;
- 3 deplasări fără intervenţie la alte situaţii de urgenţă;
- 86 acţiuni pentru asistenţa persoanelor:
- 15 acţiuni pentru deblocarea persoanelor rămase blocate în local, apartament, ascensor, la înălţime etc.;
- 48 degajări de persoane din alte cauze;
- 3 acţiuni de asistenţă a persoanelor cu intenţia de a se arunca în gol;
- 1 degajare de persoane din accident de muncă;
- 19 deplasări fără intervenţie la asistenţă persoane;
- 100 acţiuni pentru protecţia comunităţilor:
- 37 acţiuni de asigurare/supraveghere a zonei de producere probabilă a unei situaţii de urgenţă (2 accidente în care au 

fost implicate substanţe periculoase);
- 27 acţiuni de salvare animale;
- 13 evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă;
- 3 acţiuni de protecţie a mediului înconjurător;
- 20 alarme false.
IV. MODUL DE ÎNTREBUINŢARE A STRUCTURILOR DE INTERVENŢIE
Statistica intervenţiilor din primele 8 luni ale anului 2010 după subunitate şi tip de intervenţie se prezintă astfel:

Tip de intervenţie Subunitatea
                               Târgovişte Titu       Moreni  Pucioasa Găeşti Corneşti   Răcari   Voineşti   Vişina     Fieni      Potlogi      TOTAL
Incendii   56 16 27 15 32 7 17 10 9 8 8 205
Asistenţă persoane 30 14 9 8 4 5 5 4 1 3 3 86
Arderi necontrolate 28 10 8 3 30 7 9 2 2 3 3 105
Protecţia comunităţilor 41 6 10 10 12 2 8 3 2 - 6 100
S.M.U.R.D.  660 216 1 4 10 2 - - - - - 893
Alte situaţii  72 10 40 49 28 25 22 7 13 5 17 288
TOTAL   887 272 95 89 116 48 61 26 27 19 37           
1.677

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la stingerea a 26 incendii, la stingerea a 15 arderi 
necontrolate, la 38 intervenţii pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor, la 5 alte situaţii de urgenţă, la 6 alte intervenţii, la 3 
misiuni de asigurare/supraveghere zonă, la  3 intervenţii de salvări animale, la  4 misiuni de înlăturare a efectelor fenomenelor 
meteorologice periculoase şi la 1 acţiune pentru asistenţa persoanelor în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii 
de urgenţă (total 101 intervenţii) şi la un număr de 45 intervenţii  cu forţe şi mijloace proprii  din care: 19 intervenţii pentru 
înlăturarea efectelor inundaţiilor, 9 arderi necontrolate, 16 alte intervenţii şi 1 altă situaţie de urgenţă.

Din totalul de intervenţii înregistrate la nivelul zonei de competenţă a inspectoratului, la un număr de 146 au participat şi 
serviciile voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, în cooperare cu serviciile profesioniste sau cu forţe şi mijloace pro-
prii, reprezentând un  procentaj de 8,4% din totalul intervenţiilor.

Timpul mediu de răspuns la situaţii de urgenţă civilă a fost în această perioadă de 9,9 minute iar timpul mediu de răspuns 
la incendii a fost de 12,7 minute. Timpul mediu  de intervenţie la situaţii de urgenţă civilă a fost de 54,3 minute  iar la incendii 
de 53,5 minute. Timpul mediu de răspuns la incendii în mediul rural a fost de 16,6 minute, iar în mediul urban a fost de 5,8 
minute.

Viteza medie de deplasare a autospecialelor la situaţii de urgenţă civilă a fost, în această perioadă de 59,9 km/h iar la incen-
dii de 55 km/h. 

V. INTERVENŢII S.M.U.R.D.
SMURD a intervenit în primele 8 luni ale anului 2010 la 893 cazuri (în medie 3,6 pe zi), din care 79 de cod roşu, acordând 

ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 843 persoane (787 adulţi şi 56 copii).
Din numărul total al persoanelor asistate (843), 19 au fost predate la alt echipaj, 760 au fost transportate la UPU/CPU de 

către echipajele SMURD, 11 nu au necesitat transport iar 53 au refuzat transportul la UPU/CPU. 
 SMURD a asigurat primul-ajutor în următoarele cazuri: 
- 16 cazuri de prim ajutor la accident rutier;
- 18 cazuri de descarcerare şi prim ajutor;
- 427 afecţiuni medicale diverse;
- 133 cazuri de traumatisme;
- 177 cazuri de intoxicaţii;
- 59 cazuri de afecţiuni cardiace;
- 6 cazuri de asistenţă a persoanelor căzute în locuri publice;
- 1 degajare de persoane din alte cauze;
- 2 cazuri de stop cardio – respirator resuscitat;
- 1 caz de bolnav cu stop cardio-respirator neresuscitat;



 Concursuri

                    Profesionale
În perioada 8 august - 10 august 2010, echipa I.S.U. 

”Basarab I” Dâmbovița, condusă de șeful de lot - căpitan 
Matei Florin, un antrenor și 10 pompieri a participat la 
faza ZONA (interjudețeană) a Concursurilor Serviciilor 
Profesioniste pentru Situații de Urgență, etapă ce a avut 
loc la Poligonul de Pregătire al Pompierilor ”General Cor-
neliu Stoicheci” din București. 

 Concursul s-a desfășurat sub organizarea I.S.U. ”Co-
drii Vlăsiei” Ilfov. S-au prezentat la start echipe de concurs 
formate din pompieri profesioniști de la Ilfov, Dâmbovița, 
Prahova și Buzău. 

Competiția a cuprins 4 probe de concurs din care 
două individuale: Scara de fereastră și Pista cu obstacole 
pe 100m și două colective (de echipă): Ștafeta 4x100m 
și Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă.

Rezultatele obținute la acest concurs de echipa I.S.U. 
”Basarab I” Dâmbovița au fost următoarele:

- Scara de fereastră - Locul I;
- Pista cu obstacole pe 100m - Locul II;
- Stafeta 4x100m - Locul III;
- Realizarea dispozitivului de intervenție la 

motopompă - Locul I.
La clasament general echipajul dâmbovițean a obținul 

locul II cu un timp total pe probe de 330 de secunde fi ind 
la 12 secunde de timpul minim necesar califi cării la faza 
fi nală, cea pe țară a concursului. Premiile fazei au constat 

în diplome și cupe.
Echipajul dâmbovițean a avut în componență 2 

pompieri de la Detașamentul Titu, 1 de la Detașamentul 
Târgoviște și 9 de la Detașamentul Moreni.

Prin desfășurarea acestor concursuri profesionale se 
urmărește dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și 
deprinderilor specifi ce, evaluarea nivelului de pregătire 
a capacității de intervenție și nu în ultimul rând populari-
zarea în rândul cetățenilor a unor aspecte din activitatea 
desfășurată de serviciile Profesioniste pentru Situații de 
Urgență.

la 12 secunde de timpul minim necesar califi cării la faza 
fi nală, cea pe țară a concursului. Premiile fazei au constat 

Salvatorii Dâmbovițeni16

- 1 caz de arsuri;
- 33 deplasări fără intervenţie;
- 11 cazuri în care echipajele au fost întoarse din 

drum;
- 8 alarme false.
Din totalul pacienţilor asistaţi 41 au fost predaţi ameliorat, 

2 au fost predaţi agravat, 6 decedati iar restul au fost predaţi 
staţionar. Cele mai des folosite manevre de prim ajutor au 
fost : pansament compresiv, monitorizare EKG, guler cervical, 
targa lopată, poziţionare în poziţie de siguranţă, administrare 
oxigen, pansament, atelă.

În urma acestor situaţii de urgenţă 6 persoane (adulte) au 

decedat. 
 Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost în această 

perioadă de 8,2 minute iar timpul mediu de intervenţie de 
18,1 minute. Viteza medie de deplasare a ambulanţelor şi aut-
ospecialelor SMURD a fost în această perioadă de 63,5 km/h.

Timpul mediu de răspuns în mediul rural a fost de 13,4 
minute, iar în mediul urban a fost de 4,9 minute.

În afara celor 893 intervenţii, echipajele de paramedici 
au asigurat asistenţa personalului propriu la un număr de 29 
intervenţii efectuate de către garda de intervenţie şi stingere.

colonel Gabriel BRATU 
șef Centrul Operațional

colonel Marian ZĂRNOIANU
prim adjunct inspector șef



RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU
FIRE INSTRUCTIONS

PASTRATI-VA CALMUL, ANUNTATI PERSOANELE DIN JUR
KEEP YOUR CALM DOWN

Urmaţi întocmai instrucţiunile date de personalul obiectivului. Nu luaţi nici un fel 
de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile. 
Follow the instructions of the personel. Do not take initiatives. Do you risk dan-
gers.

Îndreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fără a lua obiecte personale. Acestea vă pot 
îngreuna evacuarea. Viaţa dumneavoastră este mult mai de preţ.
Hie to the indicated places stopping to collect personal belongings. This cumber 
your evacuation. Your life is more preciouse. 

Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua un 
obiect personal considerat de dumneavoastră de valoare. 
Do not return to the fi re place to take a personal belongings.

În caz de incendiu este interzisă la evacuare utilizarea lifturilor .
Do not use the lifts in case of fi re.

Mergeţi la locul prestabilit de adunare în situaţii de urgenţă, marcat 
corespunzător.
Go to the assembly place, appropriately marked.

FUMATUL ESTE INTERZIS
DO NOT SMOKE

1 1 2
NUMĂR UNIC DE URGENȚĂ
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