
Ziua Pompierilor 

Aniversarea la 13 Septembrie a Zilei Pompierilor din Romania este un prilej de 

rememorare a unui episod din istoria noastră naŃională: lupta eroică purtată în Dealul 

Spirii, de Compania de pompieri din Bucureşti împotriva invadatorului venit să înfrângă 

mişcarea revoluŃionară de la 1848. 

În semn de recunoştinŃă faŃă de jertfa lor în anul 1860 la 24 mai domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza promulga legea prin care în semn de recunoştinŃă se instituia prima 

medalie militară românească "PRO VIRTUTE MILITARI". 

În cartea tradiŃiilor de luptă pompierii militari au înscris şi alte memorabile pagini 

de istorie. Pe timpul razboiului din 1877 - 1878 ostaşii pompieri constituiŃi în baterii de 

artilerie teritorială sau în coloane de transport muniŃii au contribuit la succesul 

operaŃiunilor militare pentru câstigarea independenŃei României. 

În momentele de cumpănă ale formării Statului naŃional unitar român, la 

retragerea armatei române în Moldova, Corpul Pompierilor a rămas în teritoriul 

vremelnic ocupat, îndeplinind în grele condiŃii misiunea de apărare a vieŃii oamenilor şi 

bunurilor împotriva incendiilor. 

Pe timpul celui de al II-lea Război mondial companiile de pompieri au intervenit 

eroic pentru stingerea incendiilor declanşate de bombardamentele inamice, atât în Valea 

Prahovei, cât şi în Bucureşti sau alte localităŃi ale Ńării.  

Continuând aceste tradiŃii, pompierii militari şi civili, şi-au onorat permanent 

misiunea umanitară de apărare a vieŃii şi bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale 

calamităŃilor. Confruntându-se cu incendii devastatoare ori cu alte catastrofe, pompierii au 

făcut deseori dovada sacrificiului suprem, punându-şi în pericol viaŃa pentru a o a păra pe 

cea a concetăŃenilor. 

În Romania funcŃionează un nou sistem de gestionare a situaŃiilor de urgenŃă, în 

conformitate cu standardele impuse de integrarea în structurile NATO şi ale Uniunii 

Europene: a fost organizat şi functionează Sistemul NaŃional de Management al 
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SituaŃiilor de UrgenŃă. 

S-a creat, astfel, cadrul legal şi mecanismele menite să asigure în mod unitar şi 

integrat apărarea vieŃii cetăŃenilor, a bunurilor şi a mediului împotriva efectelor negative 

ale inundaŃiilor, accidentelor şi altor tipuri de calamităŃi. 

La "clasicele" misiuni ale pompierilor, de intervenŃie la stingerea incendiilor s-au 

adăugat, în ultimul timp şi altele, precum participarea la acordarea primului ajutor 

medical, prin staŃiile mobile de urgenŃă, reanimare şi descarcerare. 

Serviciile profesioniste pentru situaŃii de urgenŃă de astăzi intervin şi la salvarea 

persoanelor şi limitarea pagubelor produse de inundaŃii sau alte calamităŃi, accidente 

tehnologice sau de altă natură, acoperind practic întreaga gamă a misiunilor umanitare. 

La ceas aniversar inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă "Someş" Satu Mare se 

prezintă ca o structură flexibilă, capabilă să asigure un climat de încredere şi sigurantă 

cetăŃenilor, demonstrat de înaltul profesionalism al cadrelor militare, personalului civil şi 

militarilor în termen, pe timpul intervenŃiilor pentru înlăturarea efectelor produse de 

incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase sau asanarea muniŃiei neexplodate. 

Îndeplinirea în bune condiŃii a misiunilor ce revin Inspectoratului pentru SituaŃii 

de UrgenŃă Satu Mare nu ar fi fost posibile fără cooperare şi conlucrarea cu instituŃia 

Prefectului, Inspectoratele JudeŃene de PoliŃie şi Jandarmi, Consiliul JudeŃean şi primarii, 

forŃe apartinând M.Ap.N. precum şi cu celelalte servicii descentralizate şi deconcentrate 

ce au atribuŃii specifice privind protecŃia cetăŃeanului. 


