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BULETIN INFORMATIV
13 septembrie – Ziua Pomierilor din România

Cu ocazia sărbătoririi ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș, organizează și desfășoară, în
fața sediului (str. Înfrățirii, nr.13), în data de 13.09.2015, ora 10:00, o serie de activități
aniversar-comemorative pentru marcarea acestui important eveniment, care se vor
finaliza cu defilarea forțelor și mijloacelor.
De asemenea în perioada 10-11 spetembrie între orele 10:00 – 14:00 se
organizează ziua porților deschise în subunitățile inspectoratului, în cadrul căreia se va
prezenta tehnica și accesoriile și se vor executa exerciții demonstrative.
În data de 13 septembrie se împlinesc 167 de ani de la memorabila Bătălie din
Dealul Spirii, lupta eroică a celor 166 de ostaşi pompieri conduşi de căpitanul Pavel
Zăgănescu, împotriva celor aproape 6000 de soldaţi ai oştirii otomane veniţi pe pământ
românesc să suprime idealurile Revoluţiei de la 1848.
Ducând mai departe tradiţia predecesorilor, pompierii români continuă să îşi
onoreze cu acelaşi curaj şi abnegaţie misiunea de apărare a vieţii şi bunurilor, în
confruntarea cu incendii ori alte situaţii de urgenţă, făcând uneori sacrificiul suprem,
punându-şi adeseori viaţa în pericol pentru a o salva pe a semenilor.
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Instituţia pompierilor s-a dezvoltat continuu, adaptându-se contextului contemporan,
la clasica misiune de stingere a incendiilor adăugându-se operaţiunile de salvare a
persoanelor de la înălţime, de la înec, de sub dărâmături şi din alte situaţii critice,
intervenţiile pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere şi pentru acordarea
primului ajutor calificat, misiunile de salvare a animalelor, de asanare a teritoriului de
muniţia rămasă neexplodată ori de înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice
periculoase, intervenţiile la accidente tehnologice, radiologice, biologice şi alte calamităţi
antropice sau naturale, precum şi alte misiuni care pun în pericol viaţa şi bunurile
oamenilor.
Diversitatea şi complexitatea misiunilor desfăşurate de pompierii militari reclamă o
pregătire constată, implicare şi profesionalism, atribute regăsibile în rezultatele muncii lor,
materializate în vieţi şi bunuri salvate.
La împlinirea a 167 de ani de la glorioasa luptă din Dealul Spirii, aniversăm
duminică, 13 Septembrie – “Ziua Pompierilor din România” cu un viu sentiment de
preţuire faţă de curajul şi devotamentul pompierilor căzuţi la datorie şi cu un puternic
simţ de răspundere faţă de prezentul şi viitorul semenilor noştri, intervenind cu
profesionalism, eficienţă şi dăruire, oricând şi oriunde e nevoie de noi.
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