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Ziua de 1 Decembrie
1918 marcheaz` bilan\ul
luptei românilor pentru
întregire statal`, care vine
s` încununeze precedentele
ac\iuni ale fra\ilor din
Basarabia (27 martie 1918)
]i Bucovina (15/28 noiem-
brie 1918). Poporul român
a valorificat conjunctura
interna\ional` creat` în

urma primului r`zboi mondial ]i a ]tiut s` se afirme în
contextul mi]c`rii de eliberare a popoarelor ]i al victo-
riei principiului na\ionalit`\ilor în Europa.

Rezultatele r`zboiului dau cu prioritate primele
detalii ale unei noi ordini europene. Înfrângerea puter-
ilor centrale, recunoscut` prinArmisti\iul din 11 noiem-
brie 1918 a dus la încheierea Tratatului de la Versailles
(1919) ]i a tratatelor anexe cuAustria, Ungaria ]i Turcia.

Cele patru mari monarhii continentale (Rusia,
Germania, Austro-Ungaria ]i Turcia) dispar.

Aslacia–Lorena revin Fran\ei, iar în Europa
Central` apar noi state: Polonia, Cehoslovacia,
Iugoslavia. Noul traseu al frontierelor face s` prevaleze
principiul na\ionalit`\ii asupra principiului dinastic. Dar
în interiorul noilor state r`mân importante minorit`\i
na\ionale, pretext pentru noi conflicte. Germania, con-
siderat` vinovat` pentru r`zboi, a fost tratat` cu duritate
(teritoriu amputat, colonii confiscate, plata unor grele
repara\ii).

Societatea Na\iunilor creat` ini\ial la propunerea
pre]edintelui american Wilson, va putea s` foloseasc`
drept cadru unei rezolv`ri pa]nice a conflictelor modelul
uniunii na\ionale a rom@nilor. Asist`m la o c`dere a
economiei \`rilor beligerante, o oprire a produc\iei de
r`zboi ]i o trecere masiv` în ]omaj.

În Europa a ap`rut primul stat socialist, iar ideile
puterii proletare cuprind masele statelor ce se afl` în
criz`. Ideea bol]eviz`rii prinde foarte repede la p`turile
ce pl`tesc ]i urm`rile Marii Conflagra\ii.

Ungaria caut` o sc`pare ]i o desprindere din

dualitate ]i începe demersuri subterane, cu promisiuni
Fran\ei, de punere la dispozi\ie a zonelor economice din
Transilvania, pun@ndu-se la dispozi\ie necondi\ionat
minele de aur, minereuri ]i c`rbune, c`ile ferate etc.

Astfel, din aliat, România nu mai reprezint`
interes pentru Fran\a, care oscileaz` în privin\a sus\iner-
ii acesteia la încheierea conflictului.

În 1917 apare primul stat bol]evic, revolu\ia
rus` este copiat` de Ungaria, iar Germania prusac` este
aproape de o bol]evizare.

Au loc o serie de r`zboaie civile, urmate de
interven\ii str`ine. Aceste lucruri duc la o deteriorare
rapid` a economiei ]i apare “comunismul de r`zboi” ]i
instaurarea unei economii dirijat` foarte strict.

Armata român` intr` în Budapesta în vederea
înl`tur`rii pericolului bol]eviz`rii Ungariei.

Pierderea r`zboiului de c`tre Ungaria a permis
popoarelor subjugate ]i oprimate de ea s`-]i dobân-
deasc` independen\a ]i libertatea ]i s` se constituie în
state suverane. În \`rile perdante se înfiin\eaz`, ca o con-
trapondere a bol]evismului, aceea a na\ional-socialis-
mului. La aceste noi teorii (fabricate în laboratoarele
masoneriei) vor adera foarte repede state ca Ungaria,
Italia, Germania, Austria ]i Spania. În perioada
octombrie decembrie 1918, Armata Român` era cu
trupe atât în Budapesta, cât ]i în partea de est a Ungariei.
România solicita dreptul la frontier` pe râul Tisa.

Având în vedere faptul c` armata era la sfâr]it de
conflagra\ie, Corpul Pompierilor a primit ca ordin,
includerea în rândurile armei a românilor din Ardeal
care au fost înrola\i în armata austro-ungar`. Cu aceste
efective se va asigura respectarea legalit`\ii. Din aceste
efective s-au constituit structurile unit`\ilor combatante,
structurile for\elor de ordine public` (poli\ia ]i jan-
darmii), cât ]i ale subunit`\ilor de pompieri. Majoritatea
for\elor de ordine public` de la Alba-Iulia au fost din
r@ndul pompierilor militari.

Poate adev`rul ar trebui spus. Suntem buni
numai cand na\iei nu-i este bine ?

Esti pregatit ? * Noi suntem ! * Fii pregatit pentru tine si familia ta !
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Suntem buni numai
c@nd na\iei nu-i este bine?

MAREAUNIRE -CONTEXTGEOPOLITICEUROPEAN

colonel CorneliuDiaconi\̀



I. SITUA|IA INTERVEN|IILOR:
Serviciile profesioniste pentru situa\ii de urgen\` au ac\ionat la 48

de evenimente [n luna noiembrie. Media a fost de 1,6 pe zi: 28
incendii(58%); 2 cazuri de urgen\` asistat de SIAMUD(4%); 4 alte
situa\ii de urgen\`(8%) [nsemn@nd misiuni pirotehnice, fenomene
meteo periculoase ori pentru înl`turarea efectelor inunda\iilor; 6 ac\iuni
pentru asisten\a persoanelor(13%); 7 ac\iuni pentru protec\ia comu-
nit`\ilor(15%) ]i o ardere necontrolat`(2%).

Comparativ cu aceea]i lun` a anului 2007, num`rul situa\iilor de
urgen\` a crescut cu 9,3%, de la 43 în 2007 la 48 în anul 2008. Pe tim-
pul interven\iilor au fost salvate 12 persoane (5 adulte ]i 7 copii) ]i pro-
tejate bunuri ]i instala\ii în valoare de peste 1.413.000 lei. Rata inter-
ven\iilor la suta de mii de locuitori a fost de 8,7 în 2008, fa\` de 7,8 în
2007, iar rata interven\iilor la mia de kmp a fost de 11,9 în 2008, fa\`
de 10,7 în 2007. În urma situa\iilor de urgen\` produse [n zona de com-
peten\ ,̀ 6 persoane (adulte) au decedat.

II. ANALIZA STATISTIC~A INCENDIILOR
În luna noiembrie 2008, la

nivelul zonei de competen\` a
Inspectoratului pentru Situa\ii de
Urgen\` „Basarab I” al jude\ului
Dâmbovi\a, au avut loc 28
incendii (în medie 0,9 pe zi). Pe
timpul incendiilor au fost prote-
jate bunuri ]i instala\ii în valoare
de peste 1.413.000 lei. Pagubele
produse la incendii au fost esti-
mate la 250.200 lei, fa\` de
340.700 lei în aceea]i perioad` a anului 2007, în sc`dere cu 26%. Pon-
derea pierderilor materiale produse în urma incendiilor, din totalul val-
orii bunurilor protejate este de 17%. Aceste evenimente s-au datorat în
special co]urilor, burlanelor de fum defecte, necur`\ate sau amplasate
]i neprotejate termic fa\` de materialele combustibile (9 incendii),
restul incendiilor fiind generate de: folosirea inten\ionat` a sursei de
aprindere pentru a genera incendiul (4), foc deschis în spa\ii închise (2),
foc deschis în spa\ii deschise (2), jocul copiilor cu focul (2) conductor,
cablu electric defect sau neizolat corespunz`tor (1), fumatul f`r`
respectareanormelor (1) ]i alte cauze (6).La locuin\ele ]i anexele aces-
tora, în luna octombrie a anului 2008 s-au înregistrat 27 incendii, ce au
produs pierderi materiale în valoare de 247.200 lei. Dintre acestea 24
au avut loc în mediul rural (89%), iar 3 în mediul urban (11%).

III. ANALIZA STATISTIC~
AALTOR SITUA|II DEURGEN|~

În luna noiembrie 2008 s-au înregistrat 20 alte situa\ii de urgen\ ,̀
din care: 2 cazuri de urgen\` asistat de SIAMUD (descarcerare la acci-

dente de circula\ie); 4 alte situa\ii de urgen\` (1 ridic`ri de muni\ie
r`mas` neexplodat` ]i 3 ac\iuni de asisten\` la avariile produse la con-
ducte transport gaze); 6 asisten\` persoane (2 debloc`ri de persoane din
apartamente, adâncime sau în`l\ime (1 rezolvat înainte de sosirea SIA-
MUD); 2 degaj`ri de persoane din alte cauze (1 rezolvat înainte de
sosirea SIAMUD); 1 ac\iune de asisten\` a persoanelor cu inten\ia de a
se arunca în gol); 1 ac\iune degajare persoane în urma unui accident de
munc`; 7 ac\iuni pentru protec\ia comunit`\ilor (1 supraveghere de
conducte fisurate; 1 ac\iune degajare persoane în urmaunui accident de
munc`): 1 arderenecontrolat .̀ În urmaacestor evenimente12persoane
au fost salvate (5 adul\i ]i 7 copii), iar 3 persoane au decedat (înaintea
sosirii g`rzii de interven\ie).
IV.MODULDE ÎNTREBUIN|AREA STRUCTURILORDE

INTERVEN|IE
Subunit`\ile de pompieri au intervenit astfel: T@rgovi]te(13),

Moreni(6), Pucioasa(1), Titu(9), G`e]ti(5), Corne]ti(2), R`cari(4),
Voine]ti(2), Vi]ina(3), Fieni(0) ]i Potlogi(3). Comparativ cu aceea]i

perioad` a anului trecut,
num`rul interven\iilor ser-
viciilor profesioniste a cres-
cut de la 43 în anul 2007, la
48 în 2008, 9 dintre acestea
fiind conduse de
comandan\ii de subunitate ]i
loc\iitorii acestora. Serviciile
voluntare ]i private pentru
situa\ii de urgen\` au partici-
pat la stingerea a 2 incendii ]i

o ardere necontrolat` în cooperare cu subunit`\ile militare. Timpul
mediu de r`spuns la situa\ii de urgen\` civil` a fost de 12,7 minute, iar
la incendii de 14 minute, [n sc`dere fa\` de luna trecut .̀ Timpul mediu
de interven\ie la incendii a fost de 63 minute.
V. INTERVEN|II DESF~}URATE ÎNALTE JUDE|E
În luna octombrie a anului 2008, serviciile profesioniste pentru

situa\ii de urgen\` au fost alertate la 3 situa\ii de urgen\` în jude\ul Pra-
hova ]i Giurgiu: 2 incendii cas` particular` – localitatea Di\e]ti, jude\ul
Prahova ]i o cas` particular` [n comuna G`iseni, jude\ul Giurgiu.
Not`:

1. - alte situa\ii de urgen\` – misiuni pirotehnice, fenomene meteo
periculoase, înl`turarea efectelor inunda\iilor, etc.
2. - ac\iuni pentru protec\ia comunit`\ilor – conducte de ap` fisurate,

asigurare m`suri de ap`rare împotriva incendiilor pe timpul
desf`]ur`rii de evenimente publice, alarme false, supraveghere la
accidente, etc.

Esti pregatit ? * Noi suntem ! * Fii pregatit pentru tine si familia ta !

Analiza statistic` a situa\iilor de urgen\`Analiza statistic` a situa\iilor de urgen\`
produse la nivelul zonei de competen\` [n luna noiembrie.produse la nivelul zonei de competen\` [n luna noiembrie.
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Miercuri 10.12.2008, orele 11.00, pe amplasa-
mentul operatorului economic NUBIOLA
ROMÂNIA SRL, situat în partea de SUD a
comunei Doice]ti, pe DN71, datorit̀  manip-
ul̀ rii imprudente a unor recipien\i cu solven\i
organici utiliza\i în procesul de produc\ie, se pro-
duce un incendiu în HALA 17 - Materii prime,
care favorizat de condi\iile meteorologice
(umiditate relativ̀  ]i vânt) evolueaz̀  rapid cu
posibilitatea  de extindere ]i la depozitul de pro-
duse finite, situat în imediata veciǹ tate.

Dispecerul de produc\ie a introdus semnalul
,,ALARM~ LA DEZASTRE’’ ]i a activat
celula de urgen\̀  ]i serviciul de urgen\̀  privat al
societ̀ \ii. Introducerea semnalului de alarm`
face ca for\ele ]i mijloacele prev̀ zute în Planul
de Urgen\̀  Interǹ  s̀  puǹ  în aplicare m s̀urile
prev̀ zute în documentele operative pentru
aceast̀  ipotez̀ , iar managerul general al opera-
torului economic transmite c̀ tre Comitetul
Jude\ean pentru Situa\ii de Urgen\̀  Dâmbovi\a
prin Centrul Opera\ional din cadrul ISU
Basarab I Dâmbovi\a(CJSU) ]i institu\iile
jude\ene cu responsabilit̀ \i în domeniu, notifi-
carea cu privire la producerea evenimentului ]i
punerea în aplicare a prevederilor Planului de
urgen\̀  Interǹ  pentru situa\ia creat̀ .

La pu\in timp dup̀  producerea incendiului
are loc o explozie puternic̀  în depozitul de
materii prime, în zona de depozitare a recipi-
en\ilor de NAFTA 0 (Normal N decan, fraze de
risc R-10, R-65, R-60, Xn-nociv), ]i se
declan]eaz̀  un incendiu puternic care afecteaz̀
sectorul de depozitare a dicromatului de sodiu.
În emisiile de fum ale incendiului, sunt antrenate
cantit̀ \i mari de  dicromat de sodiu ]i cromat
molibdat sulfat rosu de plumb, substan\e iritante
]i foarte toxice, extrem de nocive pentru popu-
la\ie ]i mediul [nconjur̀ tor. 

Urmare a inhal̀ rii fumului rezultat din
indendiu 4 persoane prezint̀  afec\iuni grave ale
sistemului respirator, iar ca urmare a exploziei,
2 cladiri sunt amenin\ate cu pr̀ bu]irea. Incendi-
ul se manifest̀  pe o suprafa\̀  de cca.100 mp ]i

emisiile de substan\e periculoase pun în pericol
grav factorii de mediu atât pe amplasament, cât
]i în afara acestuia.

La 11.06, având în vedere volumul mare de
ac\iune ]i necesitatea acord̀ rii asisten\ei de spe-
cialitate a institu\iilor abilitate pentru limitarea ]i
înl̀ turarea urm r̀ilor incidentului, inclusiv a
Grupului de suport tehnic din cadrul CJSU
Dâmbovi\a, managerul general solicit̀  punerea
în aplicare a prevederilor Planului de urgen\̀
exterǹ . Concomitent se pune în aplicare plan-
ul de în]tiin\are la nivel local fiind notifica\i:
Prim r̀ia Doice]ti, SOCERAM Doice]ti, Sta\ia
CF Doice]ti ]i Serviciul Privat pentru Situa\ii de
Urgen\̀  al Electrocentrale Doice]ti. De aseme-
nea au fost puse [n aplicare planurile de
[n]tiin\are ]i alarmare, iar la sediul prefecturii se
întrune]te CJSU ]i la  nivelul primariei Doice]ti
s-au întrunit membrii comitetului local. 

În baza datelor cuprinse în notificare se face
informarea mass-mediei locale ]i a popula\iei
cu privire la producerea incendiului ]i se fac
recomand̀ rile necesare asigur̀ rii protec\iei
popula\iei ]i animalelor din zona afectat̀ . 

Pre]edintele CJSU dispune declararea
ST~RII DE ALERT~ în Zona de Planificare
la Urgen\̀  ]i introducerea semnalului
ALARM~ LA DEZASTRE cu sirenele din
dotare. Centrul de Coordonare a Interven\iei
(CCI), ca structur̀  de sprijin tehnic din CJSU a

preluat deja coordonarea de specialitate a inter-
ven\iei operative. {n acest sens un ofi\er numit
de c̀ tre inspectorul ]ef al ISUJ, s-a deplasat la
operatorul economic pentru coordonarea inter-
ven\iei.

Din fericire, toate acestea fac parte din Plan-
ul de Urgen\̀  Exterǹ  al operatorului econom-
ic, pentru limitarea si înlaturarea urm r̀ilor unui
accident major la depozitul de oxid verde de
crom de pe platforma SC NUBIOLA ROMÂ-
NIA SRL Doice]ti’’.

Prin acest exerci\iu se urm r̀e]te testarea via-
bilit̀ \ii planurilor de Urgen\̀  [ntocmite ]i iden-
tificarea elementelor necesare îmbuǹ t̀ \irii
acestora. {n acela]i timp este verificat̀  ]i
func\ionarea mijloacelor tehnice de alarmare, a
celui complementar din comuna Doice]ti,
modalitatea de cooperare între for\ele partici-
pante, modalitatea de evacuare a popula\iei ]i
bunurilor materiale din zonele afectate,
preg̀ tirea psihologic̀  a efectivelor ]i a popu-
la\iei pentru cunoa]terea modului de com-
portare pe timpul ac\iunilor de interven\ie,
cunoa]terea semnalelor de alarmare ("alarm`
dezastre" ]i "[ncetarea alarmei") ]i a modului de
comportare a popula\iei ]i nu [n ultimul r@nd
modalitatea de centralizare a datelor, prelucrarea
acestora ]i prezentarea propunerilor în vederea
lù rii deciziilor [n cel mai scurt timp pentru lim-
itarea ]i [nl̀ turarea efectelor accidentului.

ACCIDENT CHIMIC LA NUBIOLA

Esti pregatit ?   *   Noi suntem !   *   Fii pregatit pentru tine si familia ta !

Hala 17(materii prime) incendiat̀  din cauza manipul̀ rii imprudente a unor recipien\i cu solven\i organici
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Esti pregatit ?   *   Noi suntem !   *   Fii pregatit pentru tine si familia ta !
sergent major Roxana Dr`gan

Pdb
1 Decembrie este Ziua Na\ional̀  a României,

potrivit Constitu\iei din 2003, articolul 12, alin-
eatul 2. Aceast̀  zi a fost adoptat̀  anterior, prin
Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgat̀  de
pre]edintele Ion Iliescu ]i publicat̀  în Moni-
torul Oficial, fiind o s`rb t̀oare public  ̀ a
României.

Semnifica\ii istorice
La 1 Decembrie 1918, Adunarea Na\ional̀

de la Alba Iulia, constituit̀  din 1228 delega\i, ]i
sprijinit̀  de peste 100.000 de persoane adunate
la eveniment din toate col\urile Ardealului ]i
Banatului, a adoptat o Rezolu\iune care cons-
fin\e]te unirea tuturor românilor din Transilva-
nia, întreg Banatul (cuprins între râurile Mure],
Tisa ]i Dun r̀e) ]i |ara Ungureasc  ̀(Cri]ana,
S t̀mar ]i Maramure]) cu România.

Ziua de 1 Decembrie 1918 marcheaz`
bilan\ul luptei românilor pentru întregire statal̀ ,
care vine s  ̀ încununeze precedentele ac\iuni
ale fra\ilor din Basarabia (27 martie 1918) ]i
Bucovina (15/28 noiembrie 1918). Poporul
român a valorificat conjunctura interna\ional̀
creat̀  în urma primului r̀ zboi mondial ]i a ]tiut
s  ̀se afirme în contextul mi]c r̀ii de eliberare a
popoarelor ]i al victoriei principiului na\ion-
alit̀ \ilor în Europa.

"Rezolu\iunea" Adun r̀ii Na\ionale de la
Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie
1918, proclama printre altele ]i libertate
na\ional` pentru toate popoarele con-
locuitoare, egal̀  îndrept̀ \ire ]i deplin  ̀liber-
tate autonom` confesional`, [nf`ptuirea
des`vâr]it̀  a unui regim curat democratic,
des`vâr]it̀  libertate de pres ,̀ asociere ]i
întrunire, libera propagand  ̀ a tuturor gân-
durilor omene]ti etc.

Legea Unirii a fost ratificat̀  prin Decretul-

Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de c t̀re
regele Ferdinand I ]i votat̀  de Adunarea Dep-
uta\ilor în ]edin\a din 29 decembrie 1919, în
unanimitate.

Anul 1918 reprezint̀  în istoria poporului
român anul triumfului idealului na\ional, anul
încunun r̀ii victorioase a lungului ]ir de lupte,
sacrificii umane ]i materiale pentru f̀ urirea
statului na\ional unitar. Acest proces istoric,
desf̀ ]urat pe întreg spa\iul de locuire româ-
nesc, a înregistrat puternice seisme în 1784,
1821, 1848-1849, ca ]i evenimente cardinale
cum ar fi unirea Moldovei ]i Munteniei în
1859, proclamarea independen\ei absolute a
\̀ rii de sub domina\ia otoman ,̀ consfin\it̀  pe
câmpul de lupt̀  de armata român  ̀în r`zboiul
din 1877-1878, precum ]i adun r̀ile reprezenta-
tive, democratic alese ale românilor din teritori-
ile aflate sub st̀ pânirea str̀ in  ̀de la Chi]in`u,
Cern`u\i ]i Alba Iulia din 1918. Aceste memo-
rabile momente din 1918 au f̀ cut ca jertfa
osta]ilor români în primul r̀ zboi mondial s  ̀nu
fi fost zadarnic .̀ Ceea ce la 1600 - prin fapta
Viteazului - fusese doar o clip  ̀ de vis, la 1
Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoas`
realizare a acestui popor. "În aceast̀  zi - scria
Nicolae Iorga - a sosit un ceas pe care-l a]tep-
tam de veacuri, pentru care am tr̀ it întreaga
noastr̀  via\̀  na\ional̀ , pentru care am muncit
]i am scris, am luptat ]i am gândit. A sosit cea-
sul în care cerem ]i noi lumii dreptul de a tr̀ i
pentru noi, dreptul de a nu da nim`nui ca robi
rodul ostenelilor noastre".

Organiza\i în state separate din punct de
vedere politic, amenin\a\i mereu de expansi-
unea vecinilor mai puternici, cu p r̀\i din terito-
riul str̀ mo]esc - Transilvania, Banat, Bucov-
ina, Basarabia, Dobrogea - anexate de cele trei

mari imperii, otoman, habsburgic (din
1867 austro-ungar) ]i rus, românii ]i-au
p`strat dintotdeauna con]tiin\a c  ̀apar\in
aceluia]i popor, c  ̀ au aceia]i genez .̀
Aceast̀  con]tiin\̀  a unit̀ \ii de neam a
românilor a fost consolidat̀  de perma-
nentele ]i multiplele rela\ii politice, mil-
itare, economice ]i culturale între \̀ rile
române de-a lungul întregului ev de
mijloc. Secolul al XIX-lea - denumit ]i
"secolul na\ionalit`\ilor" - a adus în
spa\iul românesc o nou  ̀realitate, cea a
na\iunii române, în cadrul c`reia s-a

cristalizat con]tiin\a unit`\ii na\ionale, a
con]tiin\ei destinului comun - trecut, prezent ]i
viitor. Experien\a istoric  ̀a relevat cu t̀ rie fap-
tul c  ̀unitatea politic  ̀era singura cale de rezis-
ten\` în fa\a presiunilor concentrice
covâr]itoare ale marilor puteri vecine, c  ̀doar
ea putea asigura supravie\uirea fiin\ei etnice
române]ti ]i evolu\ia nestingherit̀  pe coordo-
natele progresului. Caracteristica ideologiei
genera\iei pa]optiste - cea care a pus bazele stat-
ului român modern - ]i a practicii politice
române]ti a constat în afirmarea permanent̀  a
unei op\iuni fundamentale: refacerea unit̀ \ii de
stat pe p`mântul vechii Dacii. În adâncul inimii
fiec r̀ui român - scria Nicolae B l̀cescu - era
întip r̀it̀  credin\a c  ̀"mântuirea de orice dom-
nire str̀ in`" nu se putea realiza decât "prin uni-
tatea na\ional̀ ". 

Des`vâr]irea unit̀ \ii na\ionale a românilor la
sfâr]itul primei conflagra\ii mondiale trebuie
în\eleas  ̀ca o fireasc  ̀împlinire, ca o necesitate
istoric  ̀impus  ̀de evolu\ia statului na\ional ]i
de necesitatea des`vâr]irii sale ]i nu ca urmare
a efortului militar al României. Nu primul
r̀ zboi mondial a creat România Mare; el a fost
doar ocazia. România a intrat în r̀ zboi pentru
eliberarea provinciilor asuprite ]i pentru între-
girea \̀ rii, idealul Unirii afirmându-se intens
prin eforturi, jertfe ]i eroism pe câmpurile de
lupt̀  din Transilvania ]i Dobrogea, de pe Valea
Jiului ]i de pe Arge], ca ]i pe cele de la M r̀̀ ]ti,
M r̀̀ ]e]ti, ]i Oituz. Nu o victorie militar̀  a stat
la temelia statului na\ional român, ci actul de
voin\̀  al na\iunii române. Sacrificiile ei în cam-
pania anilor 1916 ]i 1917 au fost r̀ spl̀ tite de
izbânda idealului na\ional, în condi\iile
pr̀ bu]irii autocra\iei \ariste, urmat̀  de instau-
rarea regimului comunist ]i a destr`m`rii
monarhiei austro-ungare, precum ]i al afirm r̀ii
dreptului popoarelor la autodeterminare pe
baza principiului na\ionalit̀ \ilor. 

Înf̀ ptuirea statului na\ional a permis na\iunii
române s -̀]i pun  ̀în valoare energiile, capac-
it̀ \ile sale creatoare în slujba progresului eco-
nomic al dezvolt̀ rii ]tiin\ei, înv \̀̀ mântului ]i
culturii. Evoluând în cadrul regimului de
democra\ie parlamentar̀ , România s-a înscris
în anii interbelici pe traiectoria unei vie\i mod-
erne, aducându-]i pe plan interna\ional o con-
tribu\ie substan\ial̀  la opera de pace ]i securi-
tate. 

1 DECEMBRIE 1918 - 2008

DES~V^R}IREA UNIT~|II NA|IONALE A STATULUI ROMÂNDES~V^R}IREA UNIT~|II NA|IONALE A STATULUI ROMÂN
90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



La alegerea ]i procurarea unui brad (pom)
de iarn` se va \ine seama de urm t̀oarele:
- bradul s̀  fie proasp t̀ în ajunul s̀ rb t̀orilor de

iarn ,̀ cu maximum 2-3 zile  pân  ̀la montarea ]i
ornarea lui,  în  zece  zile  de la t̀ iere. Bradul pierde
40 - 50% din con\inutul de ap ,̀ iar în urm t̀oarele
4-5 zile pierderea ajunge la 80%. {n afar̀  de cele
men\ionate mai sus, r̀ ]ina  con\ine esen\e volatile
care sporesc poten\ialul de inflamabilitate;
- dac̀   bradul a fost  cump r̀at cu mai multe zile

înainte, se va conserva într-un bazin cu ap̀  pentru
p s̀trarea umidit̀ \ii acestuia;

- dac̀  a\i ales un brad artificial se va controla
dac̀  nu este bun conductor de electricitate (în
acest caz nu se poate utiliza) ]i se va da o aten\ie
deosebit̀  instala\iilor electrice care trebuie s̀  fie
bine izolate.
La alegerea locului de a]ezare a pomului se

impunurm t̀oarele:
- pomul de iarn  ̀va fi montat în ap  ̀astfel încât

s̀  nu blocheze c̀ ile de acces – u]i, sc̀ ri de
incendiu sau trasee pe care se poate face evac-
uarea în caz de incendiu;
- pomul se va a]eza departe de sobele în care se

face foc, de calorifere, de alte aparate de înc̀ lzire;
- se va l̀ sa distan\̀  fa\̀  de perdele, draperii,

pere\i acoperi\i cu hârtie sau \es̀ turi;
- sub pomul de iarn  ̀nu se vor a]eza lucruri care

se aprind sau ard u]or.
La aranjarea pomului de iarn  ̀se va \ine cont
deurm t̀oarele reguli:
- pomul nu se va monta în suport din lemn;
- pentru a]ezare se recomand̀  un vas mare

umplut cu piatr̀ ;
- vasul sau trepiedul de metal nu va fi mascat cu

vat̀ , hârtie colorat̀  sau alte materiale u]or
inflamabile;
- în cazul folosirii de trepiede, acestea vor avea

dimensiuni mai mari care s̀  asigure o stabilitate
cât mai sigur̀  a pomului.
La iluminatul unui pom se va avea în vedere:
- instala\ia de iluminat s̀  fie alimentat̀  de la o

pil̀  electric̀  sau baterie al c̀ rui voltaj s̀  nu prez-
inte pericol de incendiu;
- conductoarele ]i leg t̀urile s̀  fie bine izolate;
- instala\ia de iluminat s̀  nu fie l̀ sat̀  aprins̀  în

perioadele de timp când nu sunt persoane în
înc̀ perea respectiv̀ , sau pe timpul nop\ii (odih-
nei);
- ghirlandele luminoase s̀  aib  ̀contacte perfecte

cu sursa de energie care s̀  exclud  ̀producerea
unor scurtcircuite sau scântei;
- ramurile joase ale pomului se vor îndep̀ rta de

lampa de culoare ce se a]eaz̀  la baza pomului;
- artificiile vor fi a]ezate numai pe ramurile înalte,

încât nici o ramur̀  s̀  nu fie deasupra lor,
aprinderea s̀  se  fac̀  numai în prezen\a unor per-
soane mature care nu vor p r̀̀ si înc̀ perea pân`
ce acestea nu au ars complet;
- în cazul folosirii unor lumân r̀i, acestea se pot

plasa numai pe ramurile înalte, încât deasupra
fl̀ c̀ rii s̀  nu existe ramuri sau ghirlande de hârtie
care pot lua foc.
Decorarea unui pom de iarn  ̀se va face

\inând seama  de urm t̀oarele:
- ornamentele vor fi a]ezate departe de sursele de

incendiu ca: instala\ia de iluminat, artificii,
lumân r̀i;
- ca elemente de ornamentare s̀  se foloseasc̀  în

num r̀ cât mai mare globuri ]i alte obiecte  din
sticl̀  (nu se recomand  ̀folosirea vatei);

- darurile s̀  nu se suspende în pom ci s̀  fie
a]ezate la baza lui.

Persoanele care fumeaz̀  vor evita s̀  fumeze [n
apropierea pomului de iarn .̀ Nu se vor arunca res-
turi de \ig r̀i lâng  ̀suportul pomului, se va evita
plasarea de scrumiere  sub sau în apropierea
pomului de iarn .̀

Pentru interven\ie în caz de incendiu, în
apropierea pomului se va \ine un vas cu ap  ̀în care,
pentru estetica locuin\ei se pot \ine flori, dar se reco-
mand  ̀]i existen\a unui sting t̀or.

POMUL DE CR~CIUN
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MOMENTELE DE BUCURIE {N PREAJMA BRADULUI NU LE UMBRI|I CU TRAGEDII

Aten\ia cadelor inspec\iei de prevenire [n aceast`
perioad` care precede s`rb`torile de iarn` este [ndreptat` în prin-
cipal c`tre unit`\ile de alimenta\ie public` organizatoare de mese
festive prilejuite de aceste s`rb`tori. Principalele
aspecte de care trebuie \inut cont sunt urm`toarele:

- num`rul persoanelor participante s` nu
dep`]easc` capacitatea maxim admis` prev`zut` [n
documenta\iile tehnice;

- s` fie asigurate culoare ]i c`i de evacuare libere,
marcate ]i iluminate corespunz`tor;

- s` fie asigurat` dotarea cu mijloace de prim`
interven\ie;

- [n imediata apropiere a brazilor impodobi\i [n care ard

lum@nari sau artificii s` nu fie materiale combustibile cum ar fi :
perdele, draperii sau orice altceva care s-ar putea aprinde u]or;

- s` se asigure posibilitatea comunic`rii cu subunit`\ile de
interven\ie prin mijloace radio sau telefon a tutur-
or loca\iilor [n care sunt organizate revelioane;

- s` se asigure rezerve de hran`, ap`, medica-
mente c@t ]i dotarea cu generatoare de curent [n
loca\iile izolate din zona montan`.

Pentru ca sf@r]itul de an s` fie unul fericit, v`
rug`m s` da\i dovad` de maturitate, [n\elegere ]i
foarte mare aten\ie. Vacan\a ]i s`rb`torile de iarn`

trebuie s` fie prilej de bucure, iar amintirea acestor clipe s` nu fie
umbrit` de tragedii.                   Un An Nou {mplinit !

{N ATEN|IA ORGANIZATORILOR DE REVELIOANE



Dac̀  am l̀ sa istoricii s̀  se pronun\e s-ar putea
s̀  nu aflam adev r̀ul dec@t peste zeci de ani, c@nd
se vor desecretiza arhivele ]i acest lucru doar pen-
tru c̀  istoria a devenit un instrument politic.

Am tr̀ it acele momente ]i timpul mi-a sedi-
mentat toate informa\iile, acum put@nd s̀  v`d
mult mai bine cum a fost sf@r]itul de an 1989.

Ca cet̀ \ean al Rom@niei, dac̀  [n 1989 citeai
presa sau c̀ utai s̀  te informezi, puteai s̀ -\i dai
seama c̀  [n fostul sistem socialist ceva se cl̀ tina
]i c@t mai cur@nd eram ]i noi influen\a\i ]i asta,
datorit̀  faptului c̀  politica Rom@niei era, a fost ]i
va fi f̀ cut̀  de “al\ii” [n cu totul [n alt̀  parte.

{n decembrie 1989 eram la un curs de
perfec\ionare [n Bucure]ti, iar fostul ]ef de stat
major al comandamentului pompierilor ne-a aver-
tizat la sf@r]itul s̀ pt̀ m@nii (coinciden\̀  sau nu 16-
17.12.1989) s̀  nu mai p r̀̀ sim capitala. Paradox-
al este c̀  acest ofi\er, pe aeroportul Otopeni, a fost
aten\ionat de c̀ tre prieteni c̀  “dac̀  se [nt@mpl̀
ceva la Timi]oara s̀  fac̀  tot posibilul s̀  trimit̀
alte cadre, iar el s̀  nu se duc̀ ”. S  ̀[nsemne acest
fapt preg t̀irea unei “revolu\ii” sau “lovituri de
stat”.
C@nd s-au declan]at evenimentele la Timi]oara

am fost chemat la Bucure]ti, nu am \inut cont de
recomand r̀i ]i am venit acas̀ , am luat parte la

activit̀ \ile desf̀ ]urate [n
dispeceratul comanda-
mentului pompierilor
unde am luat la cuno]tin\̀
de con\inutul a foarte
multe radiograme care nu
mai conteneau s`
soseasc̀ . Unele din aceste
radiograme f̀ ceau referite
la faptul c  ̀ se [ncerca
intrarea [n unit̀ \ile mil-
itare, altele spuneau c̀  se
trage asupra unit̀ \ilor mil-
itare, iar unele specificau
c̀  anumi\i indivizi, care
nu vorbeau limba
rom@n ,̀ sparg geamuri [n
centrul ora]ului
Timi]oara. A sosit ]i un
comunicat al MApN prin

care se specifica permisiunea de a deschide focul
prin folosirea armamentului din dotare dac̀  se
[ncearc̀  p t̀runderea [n unit̀ \ile militare prin for\̀
sau folosind armament. Acest aspect era prev z̀ut
]i [n regulamentele militare.

Dup  ̀scurt timp am primit ordin s̀  m  ̀deplasez
la unitate ]i astfel am fost actor pe scena eveni-
mentelor de la T@rgovi]te ]i nu numai.
“Dictatoru’ ” a p r̀̀ sit Bucure]tiul ]i ne-am trezit
cu el pe meleagurile d@mbovi\ene ]i astfel, la poar-
ta Grupului de Pompieri s-au prezentat doi indi-
vizi, tun]i proasp t̀, cu alur̀  atletic̀ , vizibil ar̀ t@nd
c̀  apar\in unei structuri militarizate. Cei doi au
comunicat faptul c̀  Ceau]escu se afl̀  [n Combi-
natul de O\eluri Speciale T@rgovi]te ]i s̀  ne
deplas̀ m acolo pentru a-l aresta.

Dup  ̀c@teva ore, un alt domn “bine [mbr̀ cat”
se prezint̀  la punctul de control afirm@nd c̀  fos-
tul pre]edinte se afl̀  la [ntr-o anume loca\ie ]i s̀
mergem s̀ -l arest̀ m.

Bine[n\eles c̀  nu am raspuns solicit̀ rilor. Dac̀
“mu]cam” momeala sediul Grupului de Pompieri
ajungea ca sediul Mili\iei din Sibiu. Ad`postirea,
chiar provizorie, a lui Ceau]escu ne-ar fi facut
“ni]te terori]ti” ]i muream ca “ni]te pro]ti”
ne]tiind “de ce?”. La momentul respectiv nimeni
nu dorea ca Ceau]escu s̀  fie prins viu. Astfel nu

se ajungea la “caricatura” de proces de care a avut
parte c@nd a fost “judecat”.

S  ̀fi fost REVOLU|IE?
{n acele zile fierbin\i dispeceratul unit̀ \ii

d@mbovi\ene de pompieri a fost alarmat cu privire
la pr̀ bu]irea unui avion la Boteni(Titu). Grupa
operativ  ̀ care a ajuns la locul evenimentului a
relatat c̀  nu a r̀ mas nimic din acel aparat de zbor,
iar [n apropiere se g s̀eau [mpr̀ ]tiate sume mari
de dolari. }i acum cred c̀  nu a fost doar un acci-
dent ci c̀  s-a dorit producerea lui.

Eram [n seara zilei de 24.12.1989 c@nd am trim-
is o autospecial̀  de interven\ie la un eveniment [n
localitatea Cobia. Reprezentan\i ai G r̀zilor Patri-
otice care erau masa\i [n pavilionul administrativ al
CST au comunicat c̀  au v z̀ut elicoptere. De fapt
ei confundaser̀  girofarul ma]inii de pompieri cu
luminile de pozi\ie ale elicopterului. {ntr-o prim`
faz̀ , f̀ r̀  verificare (nici nu aveam cum verifica) a
fost informat, la acea dat̀ , colonelul Chemenici,
care [ndeplinea func\ia de comandant de garni-
zoan .̀ Acesta, auzind mesajul, a afirmat c̀  “̀ ]tia”
(elicopterul) pe ei [i caut̀ . Atunci mi-am dat
seama c̀  so\ii Ceau]escu se afl̀  [n custodia lor.
Din acest moment unit̀ \ile AA au [nceput un tir
de artilerie de ziceai c̀ -i dezastru. O ma]in  ̀de
pompieri confundat̀  cu un elicopter: asta
[nseamn  ̀lipsa de informare ]i transformarea mai
t@rziu [n “proba” c̀  ne-au atacat terori]tii. CARE?

Un alt exemplu este cel al mili\ienilor baricada\i
[n c̀ minele de nefamili]ti de pe strada Laminoru-
lui, iar g r̀zile patriotice au vrut s̀ -i captureze pen-
tru faptul c̀  sunt infractori. |in minte c̀  m-am dus
la locul respectiv ]i am reu]it s̀  [nl̀ tur orice sus-
piciune, dup  ̀care am organizat patrule mixte de
militari ]i civili. Nici [n ziua de azi nu am primit
vreo mul\umire. Sunt mult mai multe de spus
asupra acelor evenimente, dar s̀  [ncepi o nou`
etap  ̀cu asasinate [n ziua de Cr̀ ciun este con-
damnabil. {n dic\ionar REVOLU|IA este egal̀
cu EVOLU|IA. Consider c̀  noi asist̀ m la
INVOLU|IE egal cu CONTRAREVOLU|IE.

DE FAPT CE A FOST {N DECEMBRIE 1989 ?
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S~ FI FOST REVOLU|IE
SAU LOVITUR~ DE STAT ?!
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colonel CorneliuDiaconi\̀
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IANUARIE

D L M Mi J V S
1 2 3
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FEBRUARIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MARTIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

CALENDAR 2009CALENDAR 2009

APRILIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAI

D L M Mi J V S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

IUNIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

IULIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AUGUST

D L M Mi J V S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SEPTEMBRIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

OCTOMBRIE

D L M Mi J V S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NOIEMBRIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

DECEMBRIE

D L M Mi J V S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\` “Basarab I” D@mbovi\aInspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\` “Basarab I” D@mbovi\a
v` ureaz` mult` s`n`tate, fericire, [mpliniri ]i tradi\ionalul

La Multi Ani !La Multi Ani !


