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13 septembrie
„ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA”
I. Aniversăm în acest an, la 13 septembrie, 168 de ani de la o dată memorabilă
în tradiţia Armei Pompierilor, dar şi în istoria modernă a românilor: lupta eroică
purtată la 13 septembrie 1848 de Compania de Pompieri din Bucureşti împotriva
trupelor venite să înfrângă mişcarea revoluţionară română, moment semnificativ al
istoriei naţionale.
Eroi fără nume, pompierii militari au participat activ la toate momentele
importante ale istoriei moderne a României. La 13-25 Septembrie 1848, sub
comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, ostaşii Companiei de Pompieri ai
Capitalei, au purtat pe Dealul Spirii o crâncenă bătălie cu trupele otomane venite să
înăbuşe legitimele aspiraţii de libertate, progres şi democraţie ale românilor. Istoria
atestă faptul că la 1848, pe Dealul Spirii, s-a luptat pentru un principiu, acela al
libertăţii.
Cu acelaşi spirit de sacrificiu, ostaşii pompieri s-au acoperit de glorie pe
timpul celor două războaie mondiale, în apărarea obiectivelor economice şi
strategice, stingerea incendiilor provocate de desfăşurarea luptelor, salvarea
populaţiei afectată de bombardamentele inamice. În Decembrie 1989, militarii
pompieri au reuşit să stăpânească furia flăcărilor a peste 400 incendii ce au avut loc
în acea perioadă, salvând numeroase vieţi şi bunuri materiale.
Ziua de 13 Septembrie a fost şi va rămâne un reper fundamental în
conştiinţa naţională a românilor prin faptele de armă săvârşite sub comanda
căpitanului Pavel Zăgănescu. A trecut mai bine de un veac şi jumătate de la actul
eroic săvârşit de către pompierii militari din Bucureşti pentru apărarea Revoluţiei

române de la 1848 împotriva invaziei otomane. Intrarea trupelor otomane
invadatoare în Bucureşti a prilejuit unităţilor militare româneşti, printre care şi
Compania de Pompieri, să înscrie unul dintre momentele înălţătoare ale Revoluţiei
române, încleştarea din Dealul Spirii devenind un simbol al luptei poporului român
pentru libertate şi independenţă. Această bătălie reprezintă prima afirmare
patriotică a calităţilor morale şi de luptă a ostaşilor noştri, ca parte integrantă a
tinerei armate române moderne, constituită în urma păcii de la Adrianopole 1829.
Bătălia din Dealul Spirii purtată împotriva trupelor contrarevoluţionare
otomane a evidenţiat legătura strânsă între pompieri şi popor, hotărârea corpului
de cadeţi şi a trupei de a respinge agresiunea străină. Animaţi de dragostea de ţară,
pompierii au dovedit pe timpul încleştării vitejie, curaj, măiestrie în rezolvarea
oportună a situaţiilor de luptă, capacitate de luptă ridicată şi spirit de sacrificiu în
inegala confruntare cu inamicul.
În 1901, pe Dealul Spirii a fost inaugurat Monumentul Eroilor Pompieri
eveniment ce a reunit în jurul său pe ultimii 17 veterani a istoricei bătălii. În acel
emoţionant moment, preşedintele Consiliului de Miniştri, D.A. Sturza avea să
spună: „sângele acestor credincioşi a ridicat neamul întreg şi vânjos, plin de
încredere în sine şi în viitor! Nu se poate uita de poporul român că impulsiunea
mişcării de redeşteptare din 1848, strigată prin fapta eroică din 13 Septembrie, a
reînviat şi s-a refondat simţământul despre datoriile noastre către patrie”.
Pentru a cinsti memoria celor 166 de pompieri militari care au căzut la
datorie în Dealul Spirii, dar şi a celorlalţi pompieri, eroi peste veacuri, data de 13
Septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România. Sărbătoarea constituie
un prilej de evocare a faptelor de arme săvârşite acum un veac şi jumătate de
militarii pompieri din Bucureşti care, alături de infanteriştii Regimentului 3 şi
masele revoluţionare ridicate la luptă, au înscris o pagină de eroism în lupta
poporului român pentru emancipare naţională şi socială.
La această manifestare vor participa reprezentanţii Prefecturii, Consiliului
Judeţean, Primăriei Satu Mare, precum şi primari din judeţ, comandanţi ai
unităţilor militare din Satu Mare, Ucraina şi Ungaria, conducători de instituţii şi
reprezentanţi ai mass mediei sătmărene.
II. Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,,SOMEŞ’’ al judeţului Satu Mare, va desfăşura, în data de 13 septembrie
a.c., Ziua Porţilor Deschise, la sediul Detaşamentului de Pompieri, în intervalul
orar 12:00 – 14:00 iar la celelalte sedii ale subunităţilor din judeţul Satu Mare, în
intervalul orar 10.00-14.00, prilej cu care se va prezenta tehnica din dotare , iar cei
interesaţi pot intra în contact cu cadrele inspectoratului pentru a-şi forma o
imagine cât mai concretă despere activitatea instituţiei.

III. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” al judeţului Satu
Mare are onoarea de a vă invita să participaţi, marţi în data de 13.09.2016, la ora
09.00., la festivităţile dedicate Zilei de 13 septembrie ,,Ziua pompierilor din
România”, care vor vea loc la Monumentul Ostaşului Român din Satu Mare.
Acestea vor cuprinde un ceremonial festiv cu, mesaje aniversare, avansări
înainte de termen și întrunirea cadrelor în rezervă.
În cadrul ceremonialului pe acordurile fanfarei, se va putea urmări în
premieră în municipiul nostru, o paradă militară cu personal şi tehnică. Vor fi
prezentate atât echipamente de stingere fabricate în anul 1885, cât şi ultimele
noutăţi ale tehnicii de intervenţie din dotarea ISU Satu Mare.
Parada militară va fi urmată de un exerciţiu demonstrativ în care echipajele
de intervenţie vă vor prezenta modul lor de pregătire.
Ne-ar face deosebită plăcere să fiţi alături de noi în acest moment special din
viaţa salvatorilor.
Vă aşteptăm cu drag !
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