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Buletin Informativ – 12.09.2012 - Pompierii dâmboviţeni la ceas aniversar. 
  

MESAJUL INSPECTORULUI ŞEF 

al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" Dâmboviţa 

cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România  

Ziua Pompierilor din România, aniversată în fiecare an la 13 septembrie, ne 

oferă ocazia de a rememora un strălucit episod din istoria naţională, scris cu sângele 

ostaşilor din Compania de pompieri a capitalei care, în urmă cu 164 de ani, avându-l 

în frunte pe bravul căpitan Pavel Zăgănescu, au luptat cu eroism, până la sacrificiul 

suprem, împotriva invadatorului otoman venit să înfrângă prin forţa armelor 

mişcarea revoluţionară de la 1848.  

 În vremurile care au urmat, cronicile timpului au consemnat, cât se 

poate de elogios, participarea pompierilor militari la toate evenimenteleistorice care 

au marcat făurirea României moderne: Războiul de Independenţă şi cele două 

Războaie Mondiale, atât ca apărători ai vieţii oamenilor şi bunurilor acestora în 

lupta împotriva incendiilor, dar şi ca apărători ai patriei, onorând astfel, misiunea 

umanitară pe care şi-au ales-o dintr-un mare spirit de sacrificiu, dar mai ales din 

dragostea faţă de semenii lor. 

 Ducând mai departe aceste tradiţii, pompierii români, militari şi civili, 

continuă şi astăzi, cu acelaşi devotament, misiunea de apărare a vieţii şi bunurilor 

împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, calamităţilor naturale şi a altor 

situaţii de risc, făcând adesea sacrificiul suprem. 

 Rezultat al unui concept modern, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a devenit, în timp, o instituţie flexibilă, 

modernă şi eficientă în gestionarea intervenţiilor de orice natură, încadrată cu 

profesionişti ale căror eforturi permanente sunt cele de realizare a obiectivelor 

propuse, de a reduce timpul de răspuns la solicitări şi de a asigura un climat de 

încredere şi siguranţă, prin oferirea unor servicii de înaltă calitate cetăţenilor afectați 

de consecințele negative ale situaţiilor de urgenţă, astfel fiind asigurate salvarea și 

protejarea vieții oamenilor și a bunurilor materiale ale acestora. 
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 Îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor de prevenire şi gestionare a 

situaţiilor de urgenţă nu ar fi fost posibilă fără sprijinul nemijlocit al Instituţiei 

Prefectului,  Consiliului Judeţean Dâmboviţa, celorlalte structuri ale M.A.I. şi ale 

M.Ap.N, a membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a consiliilor 

locale şi primăriilor din judeţul Dâmboviţa, a Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa şi 

ale altor O.N.G.-uri, cărora, cu acest prilej aniversar, ţin să le aduc mulţumiri pentru 

sprijinul acordat, pentru disponibilitate şi consecvenţă.  

De asemenea, ţin să aduc mulţumiri tuturor reprezentanţilor din mass-media, 

pentru sprijinul acordat în efortul comun de formare a unui comportament preventiv 

al cetăţenilor, prin popularizarea măsurilor preventive şi a regulilor de comportare a 

populaţiei în diferite situaţii de urgenţă, precum şi pentru pentru modul obiectiv de 

realizare a transmisiunilor şi relatărilor de la locul evenimentelor. 

Cu ocazia zilei de 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din România, adresez 

mulţumiri şi sincere felicitări tuturor colegilor mei, precum şi pompierilor din 

serviciile voluntare şi private din judeţul Dâmboviţa, urându-le tuturor multă 

sănătate, fericire şi împliniri alături de familii şi cei dragi, putere de muncă şi succes 

în îndeplinirea nobilei noastre misiuni. 

La Mulţi Ani! 

INSPECTOR ŞEF 

colonel Mirel PIETREANU 

*  *  * 

 Pe 13 Septembrie, de ziua lor, pompierii dâmboviţeni sărbătoresc aniversarea 

a 164 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii şi a Zilei Pompierilor din România. 

 Cu această ocazie, pe data de 13 septembrie 2012, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență “Basarab I” Dâmboviţa organizează activităţi dedicate acestei 

zile, după următorul program: 

 ora 10:00 - 12:00 - Moment festiv (ceremonial militar) dedicat sărbătoririi a 

164 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii şi a Zilei Pompierilor din România 

(Locul de desfăşurare: Piaţa Tricolorului Târgovişte); 
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 ora 10:00 - 14:00 - Organizarea unei expoziţii cu tehnică de intervenţie 

(Locul de desfăşurare: Piaţa Tricolorului Târgovişte); 

 ora 12:30 - 13:00 - Desfăşurarea unui exerciţiu demonstrativ de intervenţie la 

descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat (Locul de desfăşurare: 

zona Hotel Valahia - la intersecţia Bulevardului Libertăţii cu Strada 

Revoluţiei); 

 Tot cu ocazia zilei de armă, pe data de 13 septembrie 2012, între orele 10:00 

- 14:00, în toate subunităţile Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” 

Dâmboviţa (Detaşamentul Târgovişte, Garda Voineşti, Detaşamentul Pucioasa, 

Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti, Detaşamentul Titu, Garda 

Răcari, Garda Potlogi, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina,), se va desfăşura „Ziua 

Porţilor Deschise”, prilej cu care, îi invităm pe cetăţenii dâmboviţeni să viziteze 

aceste subunităţi de intervenţie, unde vor vedea tehnica şi echipamentele utilizate 

pentru diferite tipuri de intervenţie, exerciţii demonstrative din programul de 

pregătire al pompierilor militari, dar şi modul de alertare şi ieşire la intervenţie. 

Scopul tuturor acestor manifestări este ca populaţia, în a cărei slujbă suntem 

24 de ore din 24, să fie mai aproape de noi, cunoasându-ne condiţiile în care lucrăm,   

activităţile pe care le desfăşurăm în folosul comunităţii pentru apărarea vieţii 

cetăţenilor, a bunurilor şi a mediului şi să conştientizeze faptul că este mult mai uşor 

să prevină unele evenimente, decât să acţioneze pentru înlăturarea lor.  
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