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Ministerul Afacerilor Interne, din perspectiva instituþiei care ges-
tioneazã climatul de ordine ºi siguranþã publicã, asigurã prin
structurile sale de specialitate - poliþie, jandarmerie, pompieri –
derularea în condiþii de normalitate a vieþii de zi cu zi, iar aici un rol
primordial îl are prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã.

Timpurile în care munca pompierilor se limita la stingerea
incendiilor a trecut demult. În ziua de azi, riscurile, ameninþãrile ºi
provocãrile sunt mult mai diverse ºi mult mai accentuate. Ce a rãmas constant este devotamentul
ºi curajul celor care îmbrãcând uniforma de pompier salvator intervin în sprijinul comunitãþii de
fiecare datã, atunci când este nevoie.

Peste tot în lume, corpul pompierilor aduce împreunã caractere puternice, oameni dedicaþi
binelui public ºi sprijinirii celor aflaþi la nevoie. De aceea, aceºti luptãtori cu pericolele reprezintã
casta profesionalã printre cele mai respectate ºi onorate de cãtre semeni.

Prin munca ºi profesionalismul dovedit zi de zi, pompierii români au câºtigat încrederea
românilor ºi, deja nu mai este o surprizã pentru nimeni, se aflã pe primele locuri în simpatia
populaþiei, în încrederea pe care aceºtia o acordã instituþiilor statului.

În configuraþia actualã, ca o componentã a Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Gen-
eral pentru Situaþii de Urgenþã a devenit instituþia militarã aflatã non-stop, 24 din 24 de ore, 7 zile
din 7, în stare de alertã, cu oameni pregãtiþi sã intervinã rapid, indiferent cã vorbim de marile
aglomerãri urbane sau de satele ºi comunele României.

Ziua Pompierilor are ca reper un moment eroic din istoria României, iar din acel 13
septembrie 1848, pompierii români oferã permanent exemple de eroism românilor ºi societãþii
româneºti, comportându-se ca un adevãrat corp de elitã, profesionist, solidar ºi responsabil.

Iar cel mai important este cã pompierii nu îºi uitã eroii, ceea ce nici noi nu trebuie sã facem.
În calitate de decidenþi faþã de ceea ce înseamnã prezentul ºi viitorul acestei instituþii, avem

obligaþia de a menþine viu acest spirit de devotament, de a promova ca exemple aceste calitãþi
personale ale pompierilor ºi de a-i onora pe aceºti eroi anonimi care, de cele mai multe ori, fac
diferenþa dintre viaþã ºi moarte.

Tuturor pompierilor români le transmit respectul ºi aprecierea mea personalã pentru ceea
ce fac zilnic în folosul ºi pentru siguranþa cetãþenilor.

Cu acest prilej, vã doresc sãnãtate, satisfacþii ºi reuºite în frumoasa dumneavoastrã profesie!
La mulþi ani!

Ministrul Afacerilor Interne,Ministrul Afacerilor Interne,Ministrul Afacerilor Interne,Ministrul Afacerilor Interne,Ministrul Afacerilor Interne,
Radu STROERadu STROERadu STROERadu STROERadu STROE
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Aniversãm în acest an, la 13 septembrie, 165 de ani de la o datã memorabilã
în tradiþia Armei Pompierilor, dar ºi în istoria modernã a românilor: lupta eroicã
purtatã la 13 septembrie 1848 de Compania de Pompieri din Bucureºti împotriva
trupelor venite sã înfrângã miºcarea revoluþionarã românã, moment semnificativ al
istoriei naþionale.

Tradiþia pompierilor militari cuprinde ºi alte pagini memorabile: în Rãzboiul
de Independenþã din 1877-1878 ostaºii pompieri din Calafat ºi Giurgiu, constituiþi
în baterii de artilerie sau coloane de transport muniþie, au contribuit la succesul operaþiunilor militare pentru câºtigarea
independenþei României. În momentele grele ale retragerii administraþiei române în Moldova, din timpul primului rãzboi
mondial, Corpul Pompierilor a rãmas în teritoriul vremelnic ocupat, îndeplinind misiunea de apãrare a vieþii oamenilor ºi
bunurilor împotriva incendiilor. ªi în al doilea rãzboi mondial companiile de pompieri au intervenit cu eroism pentru
stingerea incendiilor provocate de bombardamentele inamice în Valea Prahovei, în Capitalã sau alte localitãþi ale þãrii.
Ducând mai departe aceastã tradiþie, pompierii români ºi-au îndeplinit mereu misiunea de apãrare a vieþii oamenilor ºi
bunurilor împotriva efectelor distrugãtoare ale calamitãþilor. În confruntarea cu incendiile, inundaþii ori alte catastrofe, ei
au fãcut uneori sacrificiul suprem, punându-ºi viaþa în pericol pentru a o salva pe cea a semenilor.

România a adoptat în 2004 un mecanism complex de gestionare a situaþiilor de urgenþã la nivel naþional ºi
local, în conformitate cu standardul de þarã membrã a NATO ºi Uniunii Europene: Sistemul Naþional de Management al
Situaþiilor de Urgenþã. S-au creat cadrul legal ºi structurile care sã asigure în mod unitar ºi integrat apãrarea vieþii
cetãþenilor, a bunurilor ºi mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundaþiilor, accidentelor ºi altor tipuri de
calamitãþi.

Integrator al acestor activitãþi, Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã coordoneazã acþiunile instituþiilor
participante la managementul situaþiilor de urgenþã, fiind ºi punct naþional de contact în relaþia cu organizaþiile internaþionale
cu responsabilitãþi în domeniu. Organizaþi în structura inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã, pompierii militari ºi-au
însuºit, pe lângã “clasica” intervenþie de stingere a incendiilor, ºi multe alte misiuni: de descarcerare, acordare a
primului ajutor medical, limitare ºi înlãturare a efectelor accidentelor de materiale periculoase, intervenþia la inundaþii,
cutremure sau alunecãri de teren ºi alte catastrofe. Structurile operative dispun astãzi de tehnicã ºi echipamente
moderne de lucru, strict necesare asigurãrii unor intervenþii eficiente ºi asigurãrii gradului de securitate a salvatorului ºi
celui salvat.

Aproape cã nu existã evenimente care pun în pericol viaþa omului la care pompierii sã nu fie solicitaþi, ceea ce
presupune o bunã pregãtire, cunoºtinþe ºi deprinderi profesionale, disciplinã ºi muncã în echipã. Complexitatea
intervenþiilor solicitã la maxim capacitãþile fizice ºi profesionale ale pompierilor, care uneori au plãtit preþul suprem
pentru salvarea semenilor lor.

Viaþa de pompier militar nu e uºoarã: ea obligã la multe privaþiuni ºi oferã puþine privilegii, pentru cã pompierul
e prezent nu doar ca sã salveze, ci ºi sã aline suferinþa celui care l-a chemat în ajutor. Cel mai adesea anonim, el este
eroul cotidian care vine în ajutorul semenilor ºi îi apãrã de ameninþarea catastrofelor. Riscându-ºi viaþa pentru a o apãra
pe cea a aproapelui sãu, pompierul este astãzi printre cei mai iubiþi cetãþeni, iar el se mândreºte cu asta.

Dragi colegi,Dragi colegi,Dragi colegi,Dragi colegi,Dragi colegi,
Efortul ºi rezultatele muncii noastre sunt preþuite de societate ºi concetãþeni. Sã dovedim ºi pe viitor aceeaºi

seriozitate ºi profesionalism în tot ce facem, pentru a pãstra ºi pe mai departe respectul câºtigat.
Sã confirmãm la acest 13 Septembrie cã suntem o echipã ºi sã parcurgem aceastã sãrbãtoare ca o mare

familie, însumând rezultatele care ne fac sã fim de atâtea ori primii în topul încrederii cetãþenilor. Sã fim uniþi în
momente grele ºi sã încercãm sã dezvoltãm acest spirit de echipã, sã facem din structura proprie o instituþie a
cetãþeanului ºi o mare familie a noastrã.

Vã rog sã primiþi, la aceastã frumoasã aniversare, felicitãri pentru munca desfãºuratã, stima ºi aprecierea pe
care le binemeritaþi. Vã doresc multã sãnãtate, fericire ºi împliniri, dumneavoastrã ºi familiilor dumneavoastrã!

La mulþi ani, dragi camarazi!La mulþi ani, dragi camarazi!La mulþi ani, dragi camarazi!La mulþi ani, dragi camarazi!La mulþi ani, dragi camarazi!
  INSPECTOR GENERAL,  INSPECTOR GENERAL,  INSPECTOR GENERAL,  INSPECTOR GENERAL,  INSPECTOR GENERAL,

                                                                                                        Colonel dr                                                                                                        Colonel dr                                                                                                        Colonel dr                                                                                                        Colonel dr                                                                                                        Colonel dr. Ion BURLUI. Ion BURLUI. Ion BURLUI. Ion BURLUI. Ion BURLUI
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În confruntarea cu incendii devastatoare ori cu alte calamitãþi, pompierii au

fãcut de multe ori dovada sacrificiului suprem, periclitându-ºi viaþa pentru a o apãra pe
cea a semenilor. Martori suntem cu toþii. Buletinele de ºtiri se formeazã, de cele mai
multe ori, în jurul intervenþiilor inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã. Ne amintim
momentele grele din ultimii ani, când locuitorii judeþului Caraº-Severin s-au confruntat
cu situaþii dificile din cauza inundaþiilor ºi a altor fenomene meteorologice. Pompierii au
intervenit de fiecare datã, fãrã discriminare, pentru sprijinirea comunitãþilor afectate.

Ziua Pompierilor români ne duce, în fiecare, an, cu gândul la curajul acestora,
la devotamentul ºi profesionalismul cu care îºi fac, de fiecare datã, datoria.

La ceas aniversar, vã adresez sincere felicitãri ºi vã doresc multã putere de
muncã, urãri de sãnãtate, mult noroc ºi tradiþionalul

La Mulþi Ani!

  Silviu   Silviu   Silviu   Silviu   Silviu HURDUZEUHURDUZEUHURDUZEUHURDUZEUHURDUZEU,,,,,
Prefectul judeþului Caraº-SeverinPrefectul judeþului Caraº-SeverinPrefectul judeþului Caraº-SeverinPrefectul judeþului Caraº-SeverinPrefectul judeþului Caraº-Severin

Bãtãlia din Dealul Spirii de la Bucureºti, act eroic al pompierilor militari în
apãrarea revoluþiei de la 1848, constituie prima afirmare patrioticã a calitãþilor morale
ºi de luptã ale ostaºilor tinerei armate române moderne, constituitã în urma Pãcii de la
Adrianopole din 1829.

Recunoºtinþa cetãþenilor, pentru pompierii români, care s-au jertfit acum 165
de ani, dupã ce au înscris astfel, cu propriul sânge, o memorabilã paginã de eroism ºi
glorie militarã, se pãstreazã ºi astãzi ºi se va pãstra etern în sufletele românilor.

Pompierii de azi fac cinste înaintaºilor prin profesionalismul cu care îºi duc la
bun sfârºit misiunile încredinþate, creând, pe bunã dreptate, sentimente de siguranþã
ºi de încredere.

Am certitudinea cã aceºti eroi ai zilelor noastre vor face cinste ºi în viitor
României onorându-ºi obligaþiile ºi acþiunile privind integrarea ºi armonizarea
euroatlanticã în domeniul gestionãrii situaþiilor de urgenþã.

La Mulþi Ani!

 Sorin FRUNZÃVERDE Sorin FRUNZÃVERDE Sorin FRUNZÃVERDE Sorin FRUNZÃVERDE Sorin FRUNZÃVERDE
Preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-SeverinPreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-SeverinPreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-SeverinPreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-SeverinPreºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severin

La 165 de ani de la momentul istoric scris pe Dealul Spirii de cãtre pompierii
din Bucureºti, serviciile profesioniste pentru situaþii de urgenþã de astãzi intervin în
situaþii variate ºi se strãduiesc sã rãspundã cu promptitudine ºi maximã eficienþã pentru
asigurarea unui climat de încredere ºi siguranþã a cetãþenilor.

Nu ezit sã afirm, ori de câte ori am prilejul, cã sunt pompier . Sunt onorat sã îmi
desfãºor activitatea sub însemnele unei instituþii care oferã încredere ºi speranþã
românilor. Îmi doresc, sã nu dezamãgim, îmi doresc sã fim aproape de cetãþenii judeþului
nostru de fiecare datã când soarta îi încearcã, îmi doresc sã ne desãvârºim misiunile
cu onoare ºi demnitate.

Acum, la ceas aniversar, adresez tuturor pompierilor militari sau civili cele mai
calde felicitãri, multã sãnãtate ºi  putere de muncã.

La Mulþi Ani!

                Inspector ºef                Inspector ºef                Inspector ºef                Inspector ºef                Inspector ºef
Col. Titus SUSANCol. Titus SUSANCol. Titus SUSANCol. Titus SUSANCol. Titus SUSAN
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Semnificaþia zilei de 13 Septembrie

Ziua de 13 Septembrie13 Septembrie13 Septembrie13 Septembrie13 Septembrie a fost ºi va rãmâne un
reper fundamental în conºtiinþa naþionalã a românilor prin
faptele de armã sãvârºite de pompieri

Eroi fãrã nume, pompierii militari au participat activ
la toate momentele importante ale istoriei modene a
României.

Bãtãlia din Dealul Spirii de la Bucureºti semnifica
un act eroic al pompierilor militari în apãrarea revoluþiei de la
1848 ºi prima afirmare patrioticã a calitãþilor morale ºi de
luptã ale ostaºilor tinerei armate române moderne, constituitã
în urma Pãcii de la Adrianopole din 1829.

Intrarea în Bucureºti a trupelor de invazie a prilejuit
unitãþilor române prezente în garnizoanã - printre care ºi
Compania de Pompieri - unul dintre cele mai înãlþãtoare
momente ale Revoluþiei române de la 1848: încleºtarea din
Dealul Spirii, devenitã simbol al luptei pentru libertate ºi
independenþã naþionalã a poporului român.

Comandantul Regimentului 2 Infanterie ºi ºeful
garnizoanei Capitalei, colonelul Radu Golescu, primise ordin
în ziua de 12 septembrie din partea Locotenenþei Domneºti
sã deplaseze în ziua urmãtoare subunitãþile în Dealul Spirii,
pentru a participa la primirea unei coloane otomane formatã
din aproape 6000 luptãtori ºi comandatã de Kerim Paºa, ce
urma sã preia cazarma din acea zonã. Însa lucrurile au luat
cu totul alt curs.

Printr-o coincidenþã, în aceeaºi zi de 13 septembrie,
cu puþin timp înaintea sosirii trupelor otomane avusese loc
înmânarea noilor drapele ale Regimentului 2 infanterie.
Solemnitatea a influenþat moralul ºi devotamentul ostaºilor,
voinþa de a apãra demnitatea naþionalã. Aceeaºi stare de
spirit îi caracteriza ºi pe ostaºii Companiei de Pompieri
comandaþi de cãpitanul Pavel Zãgãnescu; aceºtia voiau sã
meargã cu toþii la cazarma din Dealul Spirii, convinºi de
iminenþa unui conflict armat cu otomanii. Soldaþii lãsaþi pen-

tru paza cazãrmii au cerut co-
mandantului lor: “Luaþi-ne ºi pe noi,
nu ne lãsaþi în cazarmã, ca pe niºte
nevrednici, cãci dacã acolo, în
Dealul Spirii, va fi vreun rãzboi, noi
vrem sã murim cu fraþii noºtri.”

Încleºtarea propriu-zisã s-a
declanºat ca urmare a unei alter-
caþii între un ofiþer al companiei de
Pompieri (sublocotenentul Dincã
Bãlsan) ºi unul otoman; deºi
împresuraþi din toate pãrþile de turci,
pompierii s-au avântat cu curaj
împotriva acestora, alternând
focurile de armã cu lupta la baionetã ºi lovind fãrã cruþare
inamicul care, în pofida superioritãþii numerice, a fost cuprins
de panicã.

Otomanii au reuºit sã punã în poziþie de tragere doua
piese de artilerie ºi au deschis focul asupra pompierilor.
Aceºtia au pornit împotriva tunurilor inamice ºi dupã o scurtã
luptã au capturat gurile de foc, pe care le-au întors împotriva
duºmanului. Efectele au fost puternice: din rândurile
otomanilor au cãzut zeci de morþi ºi rãniþi; numai cã, din
cauza lipsei de muniþie, în cele din urmã tunurile au fost
abandonate.

Pompierii nu au încetat luptaPompierii nu au încetat luptaPompierii nu au încetat luptaPompierii nu au încetat luptaPompierii nu au încetat lupta decât atunci când
Kerim-Pasa, vãzând cã nu poate înfrânge rezistenþa
garnizoanei din Dealul Spirii, a trimis un ofiþer care a propus
încetarea focului, garantând în schimb “libera ieºire din
cazarmã” - angajament care mai apoi nu a fost însã respectat
de otomani.

Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii
vitejie, curaj ºi dibãcie în rezolvarea situaþiilor de luptã, ca-
pacitate de rezistenþã ºi spirit de sacrificiu în inegala
confruntare cu trupele otomane covârºitoare

    Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul
eroilor de la 13 septembrie, curajul ºi patriotismul pompierilor
militari, acordã în anul 1860 participanþilor la eroicul act pensii
pe viaþã ºi prima medalie româneascã: PRO VIRTUTE
MILITARI, iar în 1863, când oºtirea românã primea noile
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 drapele, nu întâmplãtor

domnitorul Alexandru Ioan Cuza
alegea pentru aceastã festivitate
data de 13 septembrie.

Jertfa datã de pompieri
la 13 Septembrie 1848, s-a
inscris ca un preludiu la marile
bãtãlii care s-au desfãºurat la
Griviþa, Plevna, Smardan ºi Vi-
din pentru independenþa na-
þionalã. In bogata carte a tra-
diþiilor de luptã ale pompierilor
militari, s-au inscris glorioase pagini in rãzboiul sfant de
reintregire a neamului din 1916 - 1918, precum ºi dovezile
de curaj ºi dãruire dovedite pentru inlãturarea efectelor
devastatoare ale bombardamentelor din a doua conflagraþie
mondialã.

În 1901, pe Dealul Spirii a fost inaugurat Monumentul
Eroilor Pom-pieri eveniment ce a reunit în jurul sãu pe ultimii
17 veterani a istoricei bãtãlii. În acel emoþionant moment,
preºedintele Consiliu-lui de Miniºtri, D.A. Sturza avea sã
spunã: „sângele acestor credincioºi a ridicat neamul întreg
ºi vânjos, plin de încredere în sine ºi în viitor! Nu se poate
uita de poporul român cã impulsi-unea miºcãrii de redeº-
teptare din 1848, strigatã prin fapta eroicã din 13 Septembrie,
a reînviat ºi s-a refondat simþãmântul despre datoriile noastre
cãtre patrie”.

La începutul dece-
niului nouã al secolului XX (în
anii ’80), cu ocazia lucrãrilor
de construcþie în centrul
civic al capitalei, monumentul
a fost scos de la locul lui. Fru-
moasa statuie a fost salvatã
de la distrugere(aproape de
sub ºenilele buldozerelor) de
cãtre un grup de iubitori de
artã, ºi uitatã efectiv într-o
curte...

În anul 1990, mo-
numentul a fost reamplasat
în locul sãu de astãzi, pe
Calea 13 septembrie din
Bucureºti, lângã clãdirea Parlamentului României, în mijlocul
unui complex arhitectonic modern.

Pe latura din faþã a monumentului este fixatã o placã
de bronz cu inscripþia:

“Luptãtorilor de la 13 septembrie 1848, poporul“Luptãtorilor de la 13 septembrie 1848, poporul“Luptãtorilor de la 13 septembrie 1848, poporul“Luptãtorilor de la 13 septembrie 1848, poporul“Luptãtorilor de la 13 septembrie 1848, poporul
român recunoscãtorromân recunoscãtorromân recunoscãtorromân recunoscãtorromân recunoscãtor, MDCCCL (1900)”., MDCCCL (1900)”., MDCCCL (1900)”., MDCCCL (1900)”., MDCCCL (1900)”.

Pe aceeaºi placã sunt infãþiate o cascã de pompier,
o compoziþie heraldicã, precum ºi un vultur cu aripile intinse.
Pe latura opusã este fixatã o placã de bronz, pe care scrie:

“In aducerea aminte a luptei susþinutã în acest loc
de pompierii Bucureºtilor, comandaþi de cãtre cãpitanul
Zãgãnescu, ºi de Batalionul II din Reg. 2 linie sub comanda
col. Radu Golescu contra unei divizii de armata turceascã
comandatã de Kerim Paºa”.

Au trecut 165 de ani de la actul eroic sãvârºit de
cãtre pompierii militarii din Bucureºti pentru apãrarea
Revoluþiei Române de la 1848 împotriva invaziei otomane.

„Dealul Spirii” este cunoscut, în prezent, ca fiind
amplasamentul Palatului Parlamentului, piatra de temelie a
acestui edificiu fiind pusã pe data de 25 iunie 1984.
Reprezintã munca constantã a peste 20.000 de oameni timp
de 5 ani .

Nobleþea misiunii
profund umane cu care sunt
investiþi pompierii a fost pusã
în evidenþã în timpul
nenumãratelor intervenþii, cu
ocazia cãrora au fost salvate
mii de vieþi omeneºti, bunuri
materiale ºi spirituale de
inestimabilã valoare, cu
asumarea conºtientã a riscului,
chiar cu preþul jertfei supreme.
Prin rememorarea unor fapte
de arme, de curaj, vitejie ºi
eroism care pot sã ofere
generaþiilor tinere repere de
urmat, se împlineºte o datorie
de primã importanþã faþã de
ceea ce reprezintã tradiþie
pentru pompierii României.

Momentele aniversare îºi fac loc în viaþa fiecãrei
generaþii, constituind o plãcutã îndatorire atât faþã de înaintaºi,
cât ºi faþã de contingentele cãrora le va fi  predatã ºtafeta
onorãrii ºi continuãrii minunatelor tradiþii ale poporului român.

ColonelColonelColonelColonelColonel
Ioan BRAJEIoan BRAJEIoan BRAJEIoan BRAJEIoan BRAJE
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În luptã cu focul,

pe crestele Domogledului

În ultimii zece ani, pe teritoriul judeþului Caraº-Severin,
au fost înregistrate aproximativ 200 de incendii de pãdure
pentru limitarea cãrora au intervenit pompieri militari. Cele
mai multe au fost lichidate înainte de a se extinde la
coronamentul pãdurii, însã terenul accidentat ºi lipsa
resurselor de apã sporesc riscul de dezvoltare a acestor
incendii, care pot apare în orice perioadã a anului, inclusiv
iarna dacã este secetã. Astfel, probabilitatea cea mai ridicã
de manifestare este în perioadele lipsite de precipitaþii ºi pot
fi pricinuite de fenomene meteorologice, autoaprindere, acþiuni
intenþionate, fumat, accidente în exploataþii forestiere sau
ca urmare a altor activitãþi industriale.

Judeþul nostru deþine un fond forestier de circa 412.000
de hectare, din care 96% reprezintã pãdurile. Totodatã, având
în vedere faptul cã multe dintre incendiile de pãdure apar ca
urmare a propagãrii incendiilor de vegetaþie uscatã, meritã
menþionat cã, suprafaþa ocupatã de pãºuni ºi fâneþe este de
aproape 260.000 hectare.

Responsabilitatea protejãrii pãdurii este cu atât mai
mare cu cât suprafeþe însemnate din teritoriul judeþului Caraº-
Severin sunt declarate arii protejate (rezervaþii, parcuri
naþionale ºi naturale).

În perioada 01-08 august 2013, în Parcul Naþional
Domogled-Valea Cernei, a avut loc un incendiu în urma cãruia
au ars 100 ha de teren, respectiv 25 ha plantaþie de Pin
Negru de Banat ºi 75 ha cu pin dispersat, subarboret ºi alte
elemente de florã specificã zonei. Valoarea pagubelor
înregistrate a fost evaluatã, de cãtre specialiºti ai Direcþiei
Silvice Caraº-Severin, la aproximativ 220.000 lei, iar cea a
bunurilor salvate la circa 740.000 lei.

Peste 860 de persoane ºi-au unit forþele, într-un efort
susþinut timp de opt zile, pentru stãvilirea ºi lichidare
incendiului ce s-a manifestat în zone greu accesibile ce le-a
pus la încercare rezistenþa fizicã ºi psihicã. Profesionalismul
ºi dorinþa de a învinge incendiul au fãcut ca pagubele sã nu
aibã valori înzecite, date fiind condiþiile meteorologice în care
s-a desfãºurat intervenþia, respectiv temperaturi caniculare
ºi vânt puternic în zona versanþilor.

Pentru localizarea incendiului, într-un timp cât mai
scurt, în sprijinul echipelor de la sol, care au intervenit cu
pliciuri, lopeþi, sape, cazmale, mãturi de nuiele, topoare, dru-
jbe ºi bidoane cu apã, cãrate în rucsacuri pe distanþe foarte
mari, pentru izolarea ºi stingerea incendiului, Ministerul
Afacerilor Interne a trimis în Caraº-Severin douã elicoptere
dotate cu dispozitive speciale de stingere de tip Bambi-
Bucket.

Sâmbãtã, 03 august 2013, inspectorul general al
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, col. dr.
Ion Burlui dupã ce a analizat situaþia la locul intervenþiei, a
participat, alãturi de subprefectul judeþului Ion-Anton
Paulescu, la ºedinþa Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã ºi a ordonat suplimentarea forþelor, cu efective de la
Inspectoratele pentru situaþii de urgenþã din judeþele Dolj,
Gorj ºi Mehedinþi.

Primul elicopter a ajuns în zona afectatã vineri, 02
august, iar cel de-al doilea duminicã, 04 august 2013.
Capacitatea de transport apã a fiecãrui elicopter este de 3.000
l. Împreunã, cele douã aparate, au efectuat câteva zeci de
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  zboruri alimentându-se cu apã din Lacul Cerna -

Bãile Herculane ºi Dunãre.
***

La capitolul lipsuri amintim numãrul mic de corturi
aflat la nivelul inspectoratului (pentru dormit, pentru
organizarea sãlii de mese pentru servitul hranei ºi grupurile
sanitare), lipsa sacilor de dormit pentru personalul aflat la
locul intervenþiei, lipsa unor rucsacuri speciali pentru trans-
port apã ºi a unor bazine speciale cu apã care sã poatã fi
transportare la locul focarului cu elicopterul ºi lipsa unor
echipamente de protecþie adecvate unor astfel de situaþii.
Pe de altã parte, profesia de militar cere sacrificii ºi este
datoria noastrã, a tuturor, sã depunem toate eforturile cu
orice preþ, pentru a proteja viaþa, mediul înconjurãtor.

La final, tragem linie ºi afirmãm cã în pofida tuturor
neajunsurilor, a accidentãrilor ºi a nemulþumirilor, intervenþia,
data fiind zona de acþiune, a fost una reuºitã, un exemplu de
mobilizare a forþelor cu atribuþii în gestionarea unui astfel de
risc. Nu putem decât sã-i felicitãm ºi le mulþumim celor care
cu multã dãruire ºi-au lãsat puþin din sufletele lor pe stâncile
Domogledului ºi în Valea Jelãru.

Forþe participante:Forþe participante:Forþe participante:Forþe participante:Forþe participante:
- Detaºamentul de Pompieri Reºiþa: 2 ofiþeri ºi 100

subofiþeri;
- Detaºamentul de pompieri Caransebeº: 1 ofiþer ºi 90

subofiþeri;
- Secþia de pompieri Oraviþa: 64 subofiþeri;
- Secþia de pompieri Moldova Nouã: 45 subofiþeri;
- ISU „Drobeta” al judeþului Mehedinþi: 2 ofiþeri ºi 60

subofiþeri;
- ISU „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeþului Gorj: 2 ofiþeri

ºi 59 subofiþeri;
- ISU „Oltenia” al judeþului Dolj: 2 ofiþeri ºi 59 subofiþeri;
- IJJ „Gl. Vasile Zorzor”a judeþului Caraº-Severin: 3 ofiþeri

ºi 44 subofiþeri;
- Inspectoratul General de Aviaþie - Unitatea Specialã de

Aviaþie Bucureºti: 2 echipaje (4 piloþi, 4 maiºtri, 4 salvatori);
- Direcþia Silvicã Caraº-Severin: 300 persoane;
- SPEO ALPIN Mehedinþi: 7 voluntari;
- SVSU Bãile Herculane: 10 pompieri.

 Intervenþia a mai fost sprijinitã, atât de cãtre echipajele
Serviciului Judeþean de Ambulanþã ºi reprezentanþii Societãþii
Naþionale de Cruce Roºie, filiala Caraº-Severin, cât ºi de
cadre ale Poliþiei Oraºului Bãile Herculane.

Înfiinþat în anul 1990, având administraþie proprie
începând cu anul 2003, Parcul Naþional Domogled-Valea
Cernei este situat în sud-vestul României cuprinzând teritorii
din judeþele Caraº-Severin (23.185 ha), Mehedinþi (8.220 ha)
ºi Gorj (29.806 ha).

Din punct de vedere geografic, Parcul se întinde
peste bazinul râului Cerna, de la obârºie pânã la confluenþa
cu râul Belareca, peste masivul Munþilor Godeanu ºi al
Munþilor Cernei pe versantul drept ºi respectiv Munþilor
Vâlcanului ºi Munþilor Mehedinþi pe versantul stâng.
Suprafaþa totalã a parcului este de 61.211 ha ºi este cuprinsã
între latitudinile nordice de 440 50' 10" ºi respectiv 450 16'
50" ºi longitudinale estice de 220  23' 50" ºi respectiv 220
51' 35".

Între Vf. lui Stan ºi Vf. Domogled se aflã cea mai
întinsã suprafaþã calcaroasã din regiune, mãrginitã spre râul
Cerna de un abrupt de 400-600 m fragmentat de vãi carstice

cum sunt: Ploºtina, Þãsna, Padina Seacã, Jelãrãu, Feregari
cu chei înguste, greu accesibile.

Diversitatea tipurilor de peisaje (abrupturi calcaroase
cu Pin Negru de Banat, canioane cu pâraie cu debit puternic
fluctuant, vârfuri calcaroase cu vegetaþie submediteraneanã,
pãduri întinse de fag de vârste mari, goluri alpine cu jnepeniº,
lacuri de acumulare montane, chei ºi prãpãstii calcaroase,
cãtune izolate în munte, pajiºti subalpine cu lapiezuri),
peºteri termale unice în România, izvoare termominerale,
endemisme ºi raritãþi de florã ºi faunã oferã tuturor iubitorilor
de naturã experienþe inedite.

Domogled, august 2013Domogled, august 2013Domogled, august 2013Domogled, august 2013Domogled, august 2013

TTTTTerenul accidentat al Domogleduluierenul accidentat al Domogleduluierenul accidentat al Domogleduluierenul accidentat al Domogleduluierenul accidentat al Domogledului
a îngreunat intervenþiaa îngreunat intervenþiaa îngreunat intervenþiaa îngreunat intervenþiaa îngreunat intervenþia

 Intervenþie pe un versant Intervenþie pe un versant Intervenþie pe un versant Intervenþie pe un versant Intervenþie pe un versant
(se poate observa solul acoperit cu buºteni uscaþi)(se poate observa solul acoperit cu buºteni uscaþi)(se poate observa solul acoperit cu buºteni uscaþi)(se poate observa solul acoperit cu buºteni uscaþi)(se poate observa solul acoperit cu buºteni uscaþi)

Intervenþia elicopterului MAIIntervenþia elicopterului MAIIntervenþia elicopterului MAIIntervenþia elicopterului MAIIntervenþia elicopterului MAI
 echipat cu dispozitiv Bambi – Bucket echipat cu dispozitiv Bambi – Bucket echipat cu dispozitiv Bambi – Bucket echipat cu dispozitiv Bambi – Bucket echipat cu dispozitiv Bambi – Bucket

Poiana MuºuroanePoiana MuºuroanePoiana MuºuroanePoiana MuºuroanePoiana Muºuroane

Col. Dragoº MateescuCol. Dragoº MateescuCol. Dragoº MateescuCol. Dragoº MateescuCol. Dragoº Mateescu
PRIM ADJUNCT AL INPSECTORULUI ªEFPRIM ADJUNCT AL INPSECTORULUI ªEFPRIM ADJUNCT AL INPSECTORULUI ªEFPRIM ADJUNCT AL INPSECTORULUI ªEFPRIM ADJUNCT AL INPSECTORULUI ªEF
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Printre ºi pentru oameni

P
Rolul informãrii preventive este foarte însemnat,

astfel prin noua abordare privind sistemul naþional pentru
situaþii de urgenþã se urmãreºte dezvoltarea la nivel naþional
a unei concepþii integrate de conºtientizare a publicului,
precum ºi a factorilor de decizie ºi a celorlalþi actori implicaþi
pentru cunoaºterea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a
mãsurilor de prevenire a acestora, precum ºi a
comportamentului de adoptat în cazul producerii lor. O astfel
de concepþie este necesarã pentru a crea o societate bine
informatã ºi rapidã în reacþii.

În acest scop au fost desfãºurate activitãþi menite
sã conºtientizeze populaþia asupra riscurilor ce pot genera
situaþii de urgenþã, mãsuri de limitare a acestora precum ºi
moduri de comportare pe timpul ºi dupã manifestarea unor
situaþii de urgenþã.

Au fost promovate mesajele Campaniilor naþionale
de educare publicã ºi informare preventivã FOC ,,Flãcãrile
Omoarã Copii” respectiv RISC ,,Renunþã! Improvizaþiile Sunt
Catastrofale’’, campanii care au ca scop cunoaºterea
cauzelor de incendiu, a modului de prevenire, importanþa
educaþiei anti-incendiu ºi necesitatea supravegherii copiilor.
De asemenea, au rolul a informa cetãþenii cu privire la
riscurile pe care le implicã manevrarea greºitã a aparatelor
alimentate cu gaze naturale, respectiv improvizaþiile la
instalaþiile electrice ºi de gaze naturale.

Schimbãrile climaterice ce se produc de ani buni la
nivel planetar au pus omenirea în fata unor provocãri extreme.
Comunitãþile obiºnuite cu schimbãri lente sunt nevoite acum
sã-ºi adapteze rapid viaþa în faþa provocãrilor naturii. În acest
context se vrea o  reducere a impactului negativ pe care
natura, tehnologia ºi societatea îl au asupra comunitãþilor,
asupra individului.

Sarcina prevenirii situaþiilor de urgenþã este complexã
ºi interdependentã. Ea implicã responsabilitãþi din partea
cetãþenilor, comunitãþilor locale, operatorilor economici ºi
autoritãþilor administraþiei publice.

O     informare cât mai facilã ºi detaliatã a cetãþeanului
în ceea ce priveºte tipurile de risc care se pot manifesta
poate reduce panica, poate salva vieþi.

În acest sens au fost desfãºurate activitãþi preventiv-
educative la unitãþi administrativ teritoriale, instituþii ºi
operatori economici, unitãþi ºcolare, unitãþi de cult, toate
menite sã creascã gradul de conºtientizare ºi de pregãtire
în domeniul situaþiilor de urgenþã.

Joi, 26 aprilie a.c., în Sala multimedia „Constantin
Gruescu” a Universitãþii Eftimie Murgu din Reºiþa, s-a
desfãºurat, în organizarea Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã  „SEMENIC” al judeþului Caraº-Severin, atelierulatelierulatelierulatelierulatelierul
de lucru „Paza bunã trece primejdia rea”,de lucru „Paza bunã trece primejdia rea”,de lucru „Paza bunã trece primejdia rea”,de lucru „Paza bunã trece primejdia rea”,de lucru „Paza bunã trece primejdia rea”, a cãrei temã
centralã a privit „securitatea la incendiu”. La lucurãrile
atelierului coordonate de cãtre specialiºti din cadrul structurii
de Avizare-autorizare a I.S.U. „SEMENIC” al judeþului Caraº-
Severin au fost invitaþi sã participe aproximativ 30 de
proiectanþi ºi arhitecþi din domeniul construcþiilor. A fost o

întâlnire anualã constructivã între factorii care concurã la
proiectarea, avizarea, autorizarea lucrãrilor de construcþii,
instalaþii ºi amenajãri.

P

Manifestarea ,,Reºiþa citeºte”,,,Reºiþa citeºte”,,,Reºiþa citeºte”,,,Reºiþa citeºte”,,,Reºiþa citeºte”, inclusã în Sãptãmâna
naþionalã a voluntariatului, organizatã de Centrul de Vo-
luntariat, în colaborare cu Biblioteca Judeþeanã ,,Paul Iorgo-
vici”, Direcþia de Tineret ºi Sport ºi Inspectoratul pentru Situa-
þii de Urgentã Semenic al judeþului Caraº-Severin a adunat
în Centrul Civic iubitori de lecturã. Prin aceastã acþiune s-a
dorit încurajarea lecturii ºi atragerea atenþiei asupra cãrþii, în
special a tinerilor, care de multe ori considerã cã nu mai
este la modã sã citeºti. Pompierii s-au aflat printre cetãþeni,
distribuind  reviste, flyere ºi materiale informative specifice.
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   În cadrul proiectului ,, Reºiþa, Cetate de Foc”Reºiþa, Cetate de Foc”Reºiþa, Cetate de Foc”Reºiþa, Cetate de Foc”Reºiþa, Cetate de Foc”,

proiect implementat de ªcoala Gim-nazialã ,,Mihai Peia” din
Reºiþa, în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã nr.9  ºi ªcoala
Gimnazialã nr. 7 din Reºiþa, activitatea  „Flacãra nestinsã” a

adus în dezbatere pentru
micuþii participanþi proble-
ma focului, care poate fi ºi
prieten ºi duºman.

Reprezentanþi ai
I.S.U. „Semenic” al judeþu-
lui Caraº-Severin, din cadrul
inspectiei judetene de pre-
venire ºi de la Detaºa-
mentul de Pompieri Reºiþa-
SMURD însoþiþi de un re-
prezentant al EON-Filiala Ti-
miºoara, au desfãºurat ac-
þiuni de informare ºi edu-
caþie preventivã în domeniul
situaþiilor de urgenþã, afe-

rente Campaniilor Naþionale de Prevenire ,,FOC-Flãcãrile,,FOC-Flãcãrile,,FOC-Flãcãrile,,FOC-Flãcãrile,,FOC-Flãcãrile
omoarã copii”omoarã copii”omoarã copii”omoarã copii”omoarã copii” ºi ,,RISC-Renunþã Improvizaþiile sunt,,RISC-Renunþã Improvizaþiile sunt,,RISC-Renunþã Improvizaþiile sunt,,RISC-Renunþã Improvizaþiile sunt,,RISC-Renunþã Improvizaþiile sunt
Catastrofale”Catastrofale”Catastrofale”Catastrofale”Catastrofale” la ªcoala Gimnazialã nr.12 Reºiþa, respectiv
ªcoala Gimnazialã nr.1 Bocºa. Pe lângã informaþiile prim-
ite, copiii au fost implicaþi ºi în câteva acþiuni practice ºi
totodatã li s-au distribuit afiºe, flyere, detectoare de incendiu
ºi truse medicale. De asemenea, pe lângã mãsurile principale
de prevenire a unor eventuale incendii, au mai fost prezentate
teme referitoare la apelarea numarului unic de urgenþã 112,
dar ºi reguli ºi mãsuri elementare de acordare a primului
ajutor.
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   Activitãþi de informare preventivã ºi exerciþiu de

evacuare cu implicarea SVSU din localitate, la unitãþile
hoteliere.

În sãptãmâna 03-06 iunie, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã ºi-a deschis porþile. Au fost deschise
ateliere de face painting, de modelat baloane, cu sprijinul
voluntarilor de la Centrul de Voluntariat din Reºiþa ºi s-au
putut vedea autospecialele care merg la intervenþii, s-au fãcut
demonstraþii de prim ajutor, iar cei care au ºtiut sã rãspundã
la întrebãri din domeniul situaþiilor de urgenþã au fost premiaþi
cu obiecte confecþionate de pompieri sau de voluntari. Copiii
au promis ca nu se vor juca cu focul.
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Pui de pompier! - la Gradinita ,,Floarea Soarelui.Pui de pompier! - la Gradinita ,,Floarea Soarelui.Pui de pompier! - la Gradinita ,,Floarea Soarelui.Pui de pompier! - la Gradinita ,,Floarea Soarelui.Pui de pompier! - la Gradinita ,,Floarea Soarelui.
Copiii au invatat prin experiment ce anume întretine focul.Copiii au invatat prin experiment ce anume întretine focul.Copiii au invatat prin experiment ce anume întretine focul.Copiii au invatat prin experiment ce anume întretine focul.Copiii au invatat prin experiment ce anume întretine focul.

În ,,Sãptãmâna altfel”,,Sãptãmâna altfel”,,Sãptãmâna altfel”,,Sãptãmâna altfel”,,Sãptãmâna altfel” la Gradinita P.P. „Floarea
Soarelui” din Reºiþa, micutii au învãþat câte ceva despre
foc, iar unii au arãtat cã sunt pregãtiþi sã devinã pompieri
adevaraþi.

În toate controalele de fond inspectorii desfãºoarã
cel puþin un exerciþiu de evacuare la unitãþile de învãþãmânt.
Cu toþii au demonstrat ca ºtiu unde este locul de adunare.

Deºi unii au fost prea mici sã poatã merge la pom-
pieri... s-au bucurat foarte tare când au venit pompierii la ei, la
gradiniþã. Când se fac mari au promis cã vor deveni pompieri.

Toate activitãþile
informativ-educative ce au
avut ºi vor avea loc urmã-
resc conºtientizarea cetãþe-
nilor asupra pericolelor la
care se pot expune în cazul
nerespectãrii mãsurilor ºi
regulilor de comportare
specifice tipurilor de situaþii
de urgenþã.

Locotenent colonelLocotenent colonelLocotenent colonelLocotenent colonelLocotenent colonel
Corina BRAJECorina BRAJECorina BRAJECorina BRAJECorina BRAJE
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     Pregãtirea pompierilor militari se face continuu ºi

pe douã planuri – unul teoretic ºi altul practic. Dacã pregãtirea
teoreticã nu este atât de spectaculoasã ºi implicã mai mult
ore de studiu individual, cea practicã este plinã de adrenalinã.
ªi cum se poate vedea nivelul de pregãtire la care s-a ajuns
decât prin organizarea unei competiþii sportive. Astfel an de
an, pompierii militari din þarã se întrec într-o competiþie
rezervatã exclusiv lor. Conform regulamentului sãu de
organizare ºi desfãºurare, concursul se organizeazã în patru
etape – prima pe subunitate de intervenþie (detaºament,
secþie, staþie), cea de-a doua pe inspectorat judeþean, cea
de-a treia pe zonã (pe 9 centre de judeþe, stabilite prin ordin
al inspectorului general, pe parcursul a trei zile consecutive,
cu participarea a câte unui lot din fiecare inspectorat) ºi cea
de-a patra – finalã pe þarã (se organizeazã de cãtre
inspectoratul general pe baza aprobãrii ministrului
administraþiei ºi internelor, cu participarea primelor 9 loturi
clasate, în ordinea crescãtoare a sumei rezultatelor care se
iau în calcul pentru clasamentul la cele patru probe).

Obiectivul principal al competiþiei este dezvoltarea
ºi perfecþionarea aptitudinilor ºi a deprinderilor specifice,
necesare îndeplinirii acþiunilor de intervenþie în situaþii de
urgenþã.

Probele de concurs sunt: scara de fereastrã, pista
cu obstacole pe 100 metri, ºtafeta 4×100 metri ºi realizarea
dispozitivului de intervenþie la motopompã. Acestea sunt
identice cu cele ale concursurilor sportive internaþionale ale
pompierilor, organizate de Comitetul Internaþional de Prevenire
ºi Stingere a Incendiilor (C.T.I.F.).

Anul acesta, organizarea etapei a III-a pentru zona
din care face parte a revenit Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Semenic” al judeþului Caraº-Severin, competiþia
desfãºurându-se în perioada 31 iulie-2 august a.c. la
Detaºamentul de Pompieri Caransebeº ºi pe Stadionul CFR
din aceeaºi localitate.

Scara de fereastrã - individual:Scara de fereastrã - individual:Scara de fereastrã - individual:Scara de fereastrã - individual:Scara de fereastrã - individual:
1. lt. Ilie Cosmin - ISU Caraº-Severin - cu un timp de 15,12”
2. plt. maj. Pãtraºcu Iulian - ISU Mehedinþi - cu un timp de

15,30”
3. sg. maj. Lepãdatu Ionuþ - ISU Mehedinþi - cu un timp de

15,97”

Scara de fereastrã - pe echipe:Scara de fereastrã - pe echipe:Scara de fereastrã - pe echipe:Scara de fereastrã - pe echipe:Scara de fereastrã - pe echipe:
1. ISU Mehedinþi
2. ISU Dolj
3. ISU Caraº-Severin
4. ISU Gorj
5. ISU Vâlcea

Realizarea dispozitivului de intervenþie la motopompã:Realizarea dispozitivului de intervenþie la motopompã:Realizarea dispozitivului de intervenþie la motopompã:Realizarea dispozitivului de intervenþie la motopompã:Realizarea dispozitivului de intervenþie la motopompã:
1. ISU Mehedinþi cu un timp de 29,70”
2. ISU Vâlcea cu un timp de 33,29"
3. ISU Dolj cu un timp de 35,03"
4. ISU Caraº-Severin cu un timp de 35,83”
5. ISU Gorj cu un timp de 47,37"

Pista cu obstacole 100 m - individual:Pista cu obstacole 100 m - individual:Pista cu obstacole 100 m - individual:Pista cu obstacole 100 m - individual:Pista cu obstacole 100 m - individual:
4. lt. Ilie Cosmin - ISU Caraº-Severin - cu un timp de 16,69"
5. plt. maj. Bãlan Alin - ISU Mehedinþi - cu un timp de 18,06"
6. sg. maj. Gorici Alexandru  - ISU Vâlcea - cu un timp de

18,30"

Pista cu obstacole 100 m - pe echipe:Pista cu obstacole 100 m - pe echipe:Pista cu obstacole 100 m - pe echipe:Pista cu obstacole 100 m - pe echipe:Pista cu obstacole 100 m - pe echipe:
6. ISU Mehedinþi cu un timp de 112,67”
7. ISU Dolj cu un timp de 114,35"
8. ISU Vâlcea cu un timp de 116,86"

ªtafetã 4 x 100 m:ªtafetã 4 x 100 m:ªtafetã 4 x 100 m:ªtafetã 4 x 100 m:ªtafetã 4 x 100 m:
1. ISU Mehedinþi cu un timp de 1:10:15
2. ISU Dolj cu un timp de 1:06:68
3. ISU Vâlcea cu un timp de 1:12:97

Concursurile serviciilor profesioniste
pentru situaþii de urgenþã

Etapa a III-a zonalã

În urma desfãºurãrii probelor de concurs la care
spiritul de fair-play a fost prezent printre concurenþi, s-au
stabilit ºi clasamentele dupã cum urmeazã:
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  Proba indiv idualProba indiv idualProba indiv idualProba indiv idualProba indiv idual

DUEL:DUEL:DUEL:DUEL:DUEL:
1. lt. Ilie Cosmin - ISU Caraº-

Severin - cu un timp de 15,12”
2. plt. maj. Pãtraºcu Iulian - ISU

Mehedinþi - cu un timp de 15,30”
3. sg. maj. Lepãdatu Ionuþ - ISU

Mehedinþi - cu un timp de 15,97”

Clasament general:Clasament general:Clasament general:Clasament general:Clasament general:
1. ISU Mehedinþi
2. ISU Dolj
3. ISU Caraº-Severin
4. ISU Vâlcea
5. ISU Gorj

Urmãtoarea fazã a competiþiei a fost etapa finalã
organizatã de cãtre Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, în perioada 03-06 septembrie.

În urma desfãºurãrii celor patru probe - „Scara de
fereastrã”, „Pista cu obstacole pe 100 metri”, „ªtafeta 4 x
100 metri” ºi „Realizarea dispozitivului de intervenþie la
motopompã” - clasamentul general pe echipe a fost
urmãtorul:
- locul I – I.S.U. Bacãu (timp total 296,16 secunde);
- locul II – I.S.U. Cãlãraºi (timp total 298,95 secunde);
- locul III - I.S.U. Iaºi (timp total 300,03 secunde).

La aceastã etapã finalã au participat cele mai bune
12 loturi ale inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã ale
judeþelor Bacãu, Timiº, Bihor, Sibiu, Mureº, Mehedinþi,
Cãlãraºi, Neamþ, Iaºi, Suceava, Botoºani ºi al municipiului
Bucureºti.

LocotenentLocotenentLocotenentLocotenentLocotenent
Adriana MarghescuAdriana MarghescuAdriana MarghescuAdriana MarghescuAdriana Marghescu

Concursurile profesionale ale serviciilor
voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã

- Etapa judeþeanã 2013 -

Tradiþia concursurilor profesionale ale serviciilor
voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã a continuat ºi
în acest an prin desfãºurarea etapei judeþeneetapei judeþeneetapei judeþeneetapei judeþeneetapei judeþene, organizatã
de cãtre Consiliul Judetean Caras-SeverinConsiliul Judetean Caras-SeverinConsiliul Judetean Caras-SeverinConsiliul Judetean Caras-SeverinConsiliul Judetean Caras-Severin împreuna cu
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Semenic” alInspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Semenic” alInspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Semenic” alInspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Semenic” alInspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Semenic” al
judeþului Caraº-Severin judeþului Caraº-Severin judeþului Caraº-Severin judeþului Caraº-Severin judeþului Caraº-Severin în zilele de 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 (spsu) ºi
15.06.2013 15.06.2013 15.06.2013 15.06.2013 15.06.2013 (svsu) pe stadionul „Mircea Chivu” din municipiul
Reºiþa

Ca în fiecare an concursurile profesionale se consti-
tuie în momente de luptã acerbã cu ceilalþi competitori, dar
mai ales cu minutele ºi secundele, din dorinþa de a demonstra
cã pompierii voluntari ºi privaþi trebuie ºi meritã sã ocupe un
loc central în angrenajul oricãrei localitãþi sau operator eco-
nomic, dar ºi pentru a arãta cã alãturi de pompierii militari
din serviciile profesioniste pot face faþã cu succes oricãror
încercãri.

În urma ºedinþei tehnice ºi dupã validarea loturilor,
la linia de start s-au aliniat serviciile private ale SC TMK SA
Reºiþa, SC UCM Reºiþa SA, SC Dedeman SA- punct de
lucru Reºiþa ºi SC GEOSTING SA- Depozit Petrom Reºiþa,
respectiv serviciile voluntare ale localitãþilor Reºiþa, Oþelu
Roºu, Ezeriº ºi Slatina Timiº.

Cele trei probe s-au desfãºurat conform regulamen-
tului de organizare ºi desfãºurare al concursurilor astfel:
„ªtafeta 4x100m”, „Pista de îndemânare ºi vitezã”  ºi ,,Dispo-
zitivul de intervenþie”.
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Dupã desfãºurarea probelor ºi centralizarea
rezultatelor, clasamentul s-a prezentat astfel:

Servicii private pentru situaþii de urgenþã:Servicii private pentru situaþii de urgenþã:Servicii private pentru situaþii de urgenþã:Servicii private pentru situaþii de urgenþã:Servicii private pentru situaþii de urgenþã:
Locul ILocul ILocul ILocul ILocul I - Serviciul Privat pentru Situaþii de Urgenþã

al SC  DEDEMAN SA - punct de lucru Reºiþa;

Locul IILocul IILocul IILocul IILocul II - Serviciul Privat pentru Situaþii de Urgenþã
al SC UCM Reºiþa SA;

Locul IIILocul IIILocul IIILocul IIILocul III - Serviciul Privat pentru Situaþii de Urgenþã
al SC  GEOSTING SA-Depozit Petrom Reºiþa;

Locul IVLocul IVLocul IVLocul IVLocul IV ºi diploma de fair-play – Serviciul Privat
pentru Situaþii de Urgenþã al SC TMK SA Reºiþa.

Servicii voluntare pentru situaþii de urgenþã:Servicii voluntare pentru situaþii de urgenþã:Servicii voluntare pentru situaþii de urgenþã:Servicii voluntare pentru situaþii de urgenþã:Servicii voluntare pentru situaþii de urgenþã:
Locul I – Locul I – Locul I – Locul I – Locul I – Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã

al oraºului Oþelu Roºu;

Locul IILocul IILocul IILocul IILocul II  –  –  –  –  – Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
al comunei Slatina Timiº;

Locul III Locul III Locul III Locul III Locul III – Serviciul Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã al municipiului Reºiþa;

Locul IVLocul IVLocul IVLocul IVLocul IV  – Serviciul Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã al comunei Ezeriº;

Într-un desãvârºit spirit de fair-play, concurenþii au
fãcut ºi de aceastã datã dovada calitãþilor fizice ºi psihice
pe care le-au dobândit ºi consolidat an de an printr-un laborios
ºi dificil travaliu de pregãtire specificã.

Se cuvine sã evidenþiem ºi organizarea fãrã reproº
a manifestãrilor, arbitrajul corect ºi nepãrtinitor, dublat de
extraordinara ospitalitate a gazdelor, a tuturor celor care s-
au implicat în organizarea ºi desfãºurarea unei competiþii de
o asemenea anvergurã.
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Cercurile de elevi... la start

Multumim ºi pe aceastã cale Consiliului Judeþean,
Primariei Reºiþa, Serviciului Judeþean de Ambulantã, Filialei
de Cruce Roºie Caras-Severin, dar nu în ultimul rând SC
Velocity SA Reºiþa.

Echipele clasate pe locurile I atât de la SVSU cât ºi
de la SPSU au participat la etapa interjudeþeanã, care s-a
desfãºurat în perioada 11-12 iulie în municipiul Drobeta Turnu
Severin. La aceastã etapã  au ocupat onorabil locurile 2,
respectiv 5.

În încheiere, felicit toþi participanþii implicaþi în
desfãºurarea acestor întreceri sportive, sperând cã la anul
sã avem un numar mai mare de servicii participante,
deoarece aceastã competiþie constituie ºi un benefic schimb
de experienþã între pompieri, dar ºi un prilej de legare a unor
conlucrãri trainice ºi durabile.

Director Executiv adjunctDirector Executiv adjunctDirector Executiv adjunctDirector Executiv adjunctDirector Executiv adjunct
DrDrDrDrDr.Ing. Bîtea Constantin.Ing. Bîtea Constantin.Ing. Bîtea Constantin.Ing. Bîtea Constantin.Ing. Bîtea Constantin

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ,,Semenic”
al judeþului Caraº-Severin în colaborare cu Inspectoratul
ªcolar al judeþului Caraº-Severin îºi propun an de an sã
înfrumuseþeze aceastã lume magicã a copilãriei cu experienþe
de neuitat, menþinând interesul generaþiilor tinere faþã de
competiþie, colaborare ºi cunoaºtere.

Astfel, cele douã instituþii amintite mai sus au
organizat în ziua de 30.05.2013 la Liceul T30.05.2013 la Liceul T30.05.2013 la Liceul T30.05.2013 la Liceul T30.05.2013 la Liceul Teoretic,,Teoretic,,Teoretic,,Teoretic,,Teoretic,,Traianraianraianraianraian
Vuia” Vuia” Vuia” Vuia” Vuia” din Reºiþa etapa judeþeanãetapa judeþeanãetapa judeþeanãetapa judeþeanãetapa judeþeanã a concursului cu tematicã
de protecþie civilã ,,Cu viaþa mea apãr viaþa”, ,,Cu viaþa mea apãr viaþa”, ,,Cu viaþa mea apãr viaþa”, ,,Cu viaþa mea apãr viaþa”, ,,Cu viaþa mea apãr viaþa”, în ziua de
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 pe stadionul ,,Mircea Chivu”stadionul ,,Mircea Chivu”stadionul ,,Mircea Chivu”stadionul ,,Mircea Chivu”stadionul ,,Mircea Chivu” din Reºiþa etapaetapaetapaetapaetapa
judeþeanãjudeþeanãjudeþeanãjudeþeanãjudeþeanã a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi
,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor” ºi nu în ultimul rând, în ziua de
18.06.201318.06.201318.06.201318.06.201318.06.2013 tot la Liceul TLiceul TLiceul TLiceul TLiceul Teoretic,,Teoretic,,Teoretic,,Teoretic,,Teoretic,,Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia”uia”uia”uia”uia” din Reºiþa
etapa interjudeþeanã etapa interjudeþeanã etapa interjudeþeanã etapa interjudeþeanã etapa interjudeþeanã a concursului cu tematicã de protecþie

,,Cu viaþa mea apãr viaþa”,,Cu viaþa mea apãr viaþa”,,Cu viaþa mea apãr viaþa”,,Cu viaþa mea apãr viaþa”,,Cu viaþa mea apãr viaþa”

,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”

P
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  Scopul acestor concursuri este unul instructiv-

educativ, urmãrindu-se dezvoltarea capacitãþii de înþelegere
ºi de apreciere a pericolelor generate de situaþii de urgenþã,
formarea ºi dezvoltarea unor trãsãturi de caracter cum sunt
iniþiativa, spiritul de echipã, dârzenia, cinstea ºi corec-
titudinea, disciplina, precum ºi de a promova atitudinile ºi
comportamentele corespunzãtoare în situaþii de urgenþã.

     La aceste concursuri au participat  echipaje de
elevi, atât din ciclul gimnazial, cât ºi liceal.

,,Cu viata mea apar viata”-,,Cu viata mea apar viata”-,,Cu viata mea apar viata”-,,Cu viata mea apar viata”-,,Cu viata mea apar viata”- etapa judeteana 2013etapa judeteana 2013etapa judeteana 2013etapa judeteana 2013etapa judeteana 2013
Gimnaziu:Gimnaziu:Gimnaziu:Gimnaziu:Gimnaziu:
Locul I: Locul I: Locul I: Locul I: Locul I: ªcoala Gimnazialã,,Mihai Peia”Reºiþa-

echipaj baieti-97 puncte;

Locul II: Locul II: Locul II: Locul II: Locul II: ªcoala Gimnaziala Tarnova-echipaj baieti-
95 puncte;

Locul III: Locul III: Locul III: Locul III: Locul III: Liceul Tehnologic,,Clisura Dunarii” Moldova
Noua-echipaj fete-95 puncte;

Liceu:Liceu:Liceu:Liceu:Liceu:
Locul I: Locul I: Locul I: Locul I: Locul I: Liceul Tehnologic,,Clisura Dunarii” Moldova

Noua-echipaj mixt-92 puncte;

Locul II: Locul II: Locul II: Locul II: Locul II: Liceul Teoretic,,Mircea Eliade”Reºiþa-
echipaj mixt-89 puncte;

Locul III: Locul III: Locul III: Locul III: Locul III: Liceul Teoretic,,Tata Oancea”Bocºa-
echipaj baieti-88 puncte.

     Au primit diplome de fair-play ªcoala Gimnazialã
Ciclova Românã, respectiv Liceul Teoretic ,,Hercules” Bãile
Herculane, dar ºi diplome de participare: ªcoala Gimnazialã
nr.12 Reºiþa, ªcoala Gimnazialã,,Aurel Peia” Ezeriº, ªcoala
Gimnazialã nr.1 Bocºa, ªcoala Gimnazialã nr.2 Steiedorf
Anina, ªcoala Gimnazialã Berzovia, Liceul Tehnologic Bocºa,
Liceul Tehnologic,,Mihai Novac” Oraviþa si Liceul Teoretic
,,General Dragalina”Oraviþa.

Cu aceastã ocazie, elevii au arãtat cã au cunoºtinþe
teoretice referitoare la situaþiile de urgenþã, dar ºi îndemânare,
curaj ºi spirit de echipã pe parcursul probelor practice:

- la concursul „Prietenii pompierilor”Prietenii pompierilor”Prietenii pompierilor”Prietenii pompierilor”Prietenii pompierilor”: “Pista de
îndemânare peste obstacole pe 100 m” ºi „ªtafeta 400 m cu
obstacole”.

- la concursul cu tematicã de protecþie civilã „CuCuCuCuCu
viaþa mea apãr viaþaviaþa mea apãr viaþaviaþa mea apãr viaþaviaþa mea apãr viaþaviaþa mea apãr viaþa”: „Transportul asistat al unui accidentat
aºezat pe targã pe distanþa de 50 m” ºi „Deplasarea cu masca
pe figurã într-un raion cu obstacole contaminat”.

Anul acesta participarea ºi clasamentul final al
concursurilor a arãtat astfel:
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     Ocupantele locurilor I, ªcoala Gimnazialã ,,Mihai

Peia”Reºiþa ºi Liceul Tehnologic,,Clisura Dunãrii” Moldova
Nouã au participat la etapa interjudeþeanã desfãºuratã în
municipiul Reºiþa în 18.06.2013.

,,Cu viaþa mea apãr viaþa”-,,Cu viaþa mea apãr viaþa”-,,Cu viaþa mea apãr viaþa”-,,Cu viaþa mea apãr viaþa”-,,Cu viaþa mea apãr viaþa”- etapa interjudeþeanãetapa interjudeþeanãetapa interjudeþeanãetapa interjudeþeanãetapa interjudeþeanã
20132013201320132013

Gimnaziu:Gimnaziu:Gimnaziu:Gimnaziu:Gimnaziu:
Locul I -Locul I -Locul I -Locul I -Locul I - ªcoala Gimnazialã,,Mihai Peia”Reºiþa(C-S)

- echipaj baieþi-100 puncte;

Locul II - Locul II - Locul II - Locul II - Locul II - ªcoala Gimnazialã ªagu(Arad)-echipaj
mixt-91 puncte;

Locul III - Locul III - Locul III - Locul III - Locul III - Liceul Teoretic,,Traian Vuia’’Fãget(Timis)-
echipaj fete-86 puncte;

Liceu:Liceu:Liceu:Liceu:Liceu:
Locul I - Locul I - Locul I - Locul I - Locul I - Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu” Chiºineu

Criº(Arad)-echipaj mixt-91 puncte;

Locul II - Locul II - Locul II - Locul II - Locul II - Liceul Teoretic,,Traian Vuia’’Fãget(Timiº)-
echipaj mixt-72 puncte;

Locul III - Locul III - Locul III - Locul III - Locul III - Liceul Tehnologic,,Clisura Dunãrii”
Moldova Nouã-echipaj mixt-59 puncte.
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Meritã remarcat faptul cã ªcoala Gimnazialã,,Mihai
Peia”Reºiþa va participa la etapa naþionalã a concursului cu
tematicã de protecþie civilã ,,Cu viaþa mea apãr viaþa”
desfãºurat în perioada 11-14.09.2013 în municipiul Bacãu.

,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor”,,Prietenii Pompierilor” - etapa judeþeanã 2013- etapa judeþeanã 2013- etapa judeþeanã 2013- etapa judeþeanã 2013- etapa judeþeanã 2013

Locul I- Locul I- Locul I- Locul I- Locul I- ªcoala Gimnazialã Târnova - echipaj mixt-
1102 puncte;

Locul II- Locul II- Locul II- Locul II- Locul II- ªcoala Gimnazialã ,,Aurel Peia” Ezeriº-
echipaj mixt-1070 puncte;

Locul III-Locul III-Locul III-Locul III-Locul III-ªcoala Gimnazialã Mãureni- echipaj mixt-
943 puncte;

     ªi la aceastã competiþie s-au acordat diplome
de participare urmãtoarelor unitãþi de învãþãmânt: ªcoala
Gimnazialã nr.2 Reºiþa, ªcoala Gimnazialã Berzovia-structura
Fizeº, ªcoala Gimnazialã Brebu ºi ªcoala Gimnazialã
Sicheviþa. De asemenea a fost recompensat cu diplomã,
cel mai tânãr echipaj- cel al ªcolii Gimnaziale Mãureni, dar
ºi cel mai tânãr concurent-Bogdan Tincheriu de la ªcoala
Gimnazialã Brebu.

      Concursurile s-au desfãºurat fãrã evenimente
sau incidente deosebite, într-un spirit de fair-play desãvârºit,
arbitrajul fiind asigurat de cãtre ofiþeri ºi subofiþeri din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã,,Semenic” al
judeþului Caraº-Severin.

     La sfârºitul întrecerilor toþi elevii au plecat fericiþi
cu diplome, cupe ºi diferite premii în obiecte.

     În final dorim sã adresãm sincere mulþumiri
Consiliului Judeþean Caraº-Severin, Primãriei  Reºiþa, Filialei
Judeþene de Cruce Roºie, Serviciului Judeþean de Ambulanþã,
Direcþiei pentru Tineret ºi Sport Caraº-Severin, Centrului de
Voluntariat Reºiþa, Liceului Teoretic ,,Traian Vuia”, Colegiului
Tehnic Cãrãºan Reºiþa, SC TMK Hidroenergy Power - prin
Grupul CEZ în Romania care ne-au sprijinit la desfãºurarea
acestor competiþii.

PlutonierPlutonierPlutonierPlutonierPlutonier
 Eugen URZICEANU Eugen URZICEANU Eugen URZICEANU Eugen URZICEANU Eugen URZICEANU
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În tradiþii, numãrul 13 este unul aducãtor de

ghinion, iar ziua de marþi are „3 ceasuri rele”. Mulþi
oameni evitã sã întreprindã anumite acþiuni în ziua de
marþi 13. Mulþi oameni considerã cã ziua de 13, mai
ales dacã se nimereºte în zi de marþi,  este aducãtoare
de ghinion.

În anul 2011, Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã s-a alãturat iniþiativei derulatã la nivel
european  de a organiza în fiecare zi de marþi 13,  “Ziua“Ziua“Ziua“Ziua“Ziua
informãrii Preventiveinformãrii Preventiveinformãrii Preventiveinformãrii Preventiveinformãrii Preventive”.

Astfel cã, în fiecare zi dintr-un an calendaristic
în care data de 13 este într-o zi de marþi, pompierii
militari din toatã þara organizeazã diferite acþiuni menite
sã-i convingã pe cetãþeni despre nevoia învãþãrii ºi
punerii în practicã a unor mãsuri elementare de
prevenire a declanºãrii anumitor situaþii de urgenþã.

Activitãþile informativ-educative  au fost
desfãºurate în colaborare cu E-On România, sub
sloganul “Preveni þ i  ghin ionul”“Preveni þ i  ghin ionul”“Preveni þ i  ghin ionul”“Preveni þ i  ghin ionul”“Preveni þ i  ghin ionul” ºi au urmãrit
conºtientizarea opiniei publice asupra pericolelor la
care se poate expune în cazul nerespectãrii mãsurilor
ºi regulilor de comportare specifice tipurilor de situaþii
de urgenþã.

Astfel, marþi, 13 august 2013, cadre ale
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Semenic”
al judeþului Caraº-Severin au organizat puncte de
informare preventivã în zonele cu mare afluenþã de
public ale municipiului Reºiþa, precum ºi alte activitãþi
în tot judeþul, toate cu scopul de a le reaminti cetãþenilor
cât de importante sunt respectarea unor mãsuri de
siguranþã pentru a preveni situaþiile de urgenþã.

I.G.S.U. a încheiat în anul 2012 un  parteneriat
de colaborare cu E-On România intitulat “Împreunã“Împreunã“Împreunã“Împreunã“Împreunã
pentru siguranþã”pentru siguranþã”pentru siguranþã”pentru siguranþã”pentru siguranþã”  al cãrui principal obiectiv constã
în derularea unor campanii de informare menite sã
conºtientizeze cetãþenii asupra pericolelor la care se
expun în cazul nerespectãrii mãsurilor ºi regulilor de
comportare specifice situaþiilor de urgenþã, crearea
comportamentului preventiv ºi atitudinii proactive în
rândul comunitãþii în vederea reducerii semnificative
a numãrului victimelor.

 În baza acestei colaborãri cei doi parteneri au
implementat deja la nivel naþional campaniile “F.O.C –
Flãcãrile Omoarã Copii” ºi “R.I.S.C.- Renunþã.
Improvizaþiile sunt Catastrofale”.

Dacã e marþi ºi e 13
„preveniþi ghinionul”

Informarea ºi conºtientizarea populaþiei, reprezintã o parteInformarea ºi conºtientizarea populaþiei, reprezintã o parteInformarea ºi conºtientizarea populaþiei, reprezintã o parteInformarea ºi conºtientizarea populaþiei, reprezintã o parteInformarea ºi conºtientizarea populaþiei, reprezintã o parte
din prevenire -  Reºiþa Centru.din prevenire -  Reºiþa Centru.din prevenire -  Reºiþa Centru.din prevenire -  Reºiþa Centru.din prevenire -  Reºiþa Centru.

Marþi 13, la ora 13, în tabãra Râul Alb, la atelierul deMarþi 13, la ora 13, în tabãra Râul Alb, la atelierul deMarþi 13, la ora 13, în tabãra Râul Alb, la atelierul deMarþi 13, la ora 13, în tabãra Râul Alb, la atelierul deMarþi 13, la ora 13, în tabãra Râul Alb, la atelierul de
jurnalism, împreunã cu partenerii de la E.ON Gaz.jurnalism, împreunã cu partenerii de la E.ON Gaz.jurnalism, împreunã cu partenerii de la E.ON Gaz.jurnalism, împreunã cu partenerii de la E.ON Gaz.jurnalism, împreunã cu partenerii de la E.ON Gaz.
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ªi la ºtrand ......sã prevenim ghinionulªi la ºtrand ......sã prevenim ghinionulªi la ºtrand ......sã prevenim ghinionulªi la ºtrand ......sã prevenim ghinionulªi la ºtrand ......sã prevenim ghinionulÎn localitãþi rurale, marþi 13, de vorbaÎn localitãþi rurale, marþi 13, de vorbaÎn localitãþi rurale, marþi 13, de vorbaÎn localitãþi rurale, marþi 13, de vorbaÎn localitãþi rurale, marþi 13, de vorba
cu localnici despre coºuri de fumcu localnici despre coºuri de fumcu localnici despre coºuri de fumcu localnici despre coºuri de fumcu localnici despre coºuri de fum

Împreunã cu E.ON Gaz ºi membrii din SVSU ReºitaÎmpreunã cu E.ON Gaz ºi membrii din SVSU ReºitaÎmpreunã cu E.ON Gaz ºi membrii din SVSU ReºitaÎmpreunã cu E.ON Gaz ºi membrii din SVSU ReºitaÎmpreunã cu E.ON Gaz ºi membrii din SVSU Reºita

Locotenent colonelLocotenent colonelLocotenent colonelLocotenent colonelLocotenent colonel
    Corina BRAJE    Corina BRAJE    Corina BRAJE    Corina BRAJE    Corina BRAJE

Printre cetãþeni în piaþã, cu acelaºi scopPrintre cetãþeni în piaþã, cu acelaºi scopPrintre cetãþeni în piaþã, cu acelaºi scopPrintre cetãþeni în piaþã, cu acelaºi scopPrintre cetãþeni în piaþã, cu acelaºi scop
de a preveni ghinionulde a preveni ghinionulde a preveni ghinionulde a preveni ghinionulde a preveni ghinionul

Face painting alãturi de Centrul de VFace painting alãturi de Centrul de VFace painting alãturi de Centrul de VFace painting alãturi de Centrul de VFace painting alãturi de Centrul de Voluntariatoluntariatoluntariatoluntariatoluntariat Mereu printre cetãþeniMereu printre cetãþeniMereu printre cetãþeniMereu printre cetãþeniMereu printre cetãþeni
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Pe lângã  aceste activitãþi programate, am avut parte

ºi de un eveniment nu tocmai plãcut ºi anume, incendiul de
pãdure din Muntii Domogled – zona Bãile Herculane,
eveniment prin care s-a putut remarca buna colaborare dintre
I.S.U. Caras-Severin ºi Crucea Roºie Caraº-Severin.
Acþiunea a fost coordonatã cu multã maestrie ºi tenacitate
de domnul colonel Titus Susan.  Crucea Rosie Caras-Severin
coordonata de directorul Filialei – Cica Mihai Alin,  împreuna
cu un grup de voluntari  a oferit asistenta prin acordarea
primului ajutor premedical persoanelor accidentate care au
participat la stingerea incendiului.

               Crucea Roºie Caraº-Severin se mândreste cã are
ca membru în cadrul Comitetului Filialei, un om de talia
domului colonel Titus Susan ºi pe aceasta cale aducem
multumiri întreg colectivului  I.S.U. Caras-Severin ºi felicitã
toþi angajaþii Inspectoratului cu ocazia zilei de 1313131313
Septembrie, Ziua PompierilorSeptembrie, Ziua PompierilorSeptembrie, Ziua PompierilorSeptembrie, Ziua PompierilorSeptembrie, Ziua Pompierilor.

DirectorDirectorDirectorDirectorDirector,,,,,
Alin CicaAlin CicaAlin CicaAlin CicaAlin Cica

Crucea Roºie Caras-Severin are o colaborare
deosebitã cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenþã
,,Semenic’’, la nivelul celor douã instituþii existând în
permanenþã un parteneriat de colaborare, parteneriat ce
prevede colaborarea în caz de dezastre, instruiri comune,
participarea la diferite activitãþi ºi concursuri  cu elevi sau
servicii voluntare ºi private pentru situatii de urgenþã,
organizate de ambele instituþii.

Crucea roºie,
mereu un sprijin umanitar
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SVSU Bãile Herculane -
122 de ani de tradiþie

Poate cea mai ordonatã, din punct de vedere al
documentelor emise, a fost Reuniunea pompierilor voluntari
din Bãile Herculane care a luat fiinþã, aºa cum se vede pe
ºtampila sa, în 1891.

        Manuscrisele semnate de conducerea acestei
reuniuni constituite un fond arhivistic consistent la Direcþia
Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Caraº-Severin ºi fac dovada
incontestabilã a activitãþi complexe a acestei asociaþii
profesionale. Primul proces-verbal de ºedinþã redactat în
limba românã (cele de dinainte fiind în maghiarã) este din 7
decembrie 19191. Din aceste procese-verbale aflãm foarte
multe informaþii despre bogata activitate a acestor pompieri
voluntari. Astfel, ei îºi alegeau comandanþii prin votul
majoritãþii celor prezenþi; îºi inventariau „averea” ºi îºi
achiziþionau cele necesare; întocmeau ºi pãstrau liste cu
numele voluntarilor ºi al susþinãtorilor, precum ºi cu sumele
de bani primite donaþii ºi cheltuite; organizau baluri caritabile
ale pompierilor; depuneau un jurãmânt de fidelitate; acordau
„servicii de asistenþã” cu prilejul desfãºurãrii diferitelor
manifestaþii publice; prezentau rapoarte de activitate (în care
erau cuprinse toate activitãþile desfãºurate – acþiunile de
stingere a incendiilor; defilãri la diferite sãrbãtori; participarea
la diferitele evenimente din vieþile membrilor asociaþiei; acþiuni
de într-ajutorare a membrilor care au avu de suferit din diferite
motive). Totodatã, documentele atestã faptul cã ei derulau
exerciþii de pregãtire atât a voluntarilor, cât ºi a cetãþenilor.
De asemenea, anual organizau cel puþin un bal al pompierilor,
la care intrarea se plãtea ºi unde se adunau ºi fonduri2.

Un aspect important la acea vreme credem cã îl
reprezintã faptul cã reuniunea semna acorduri cu societãþile
de asigurãri ale vremii pentru a-ºi proteja membrii. În procesul-
verbal al întâlnirii din 12 februarie 1922 se face cunoscutã
colaborarea pompierilor voluntari din Bãile Herculane cu cei
din Orºova ºi Ada-Caleh3. În 1923, în cadrul ºedinþei, membrii
reuniunii iau la cunoºtinþã cã se va înfiinþa Federaþia
Pompierilor Voluntari din Transilvania ºi despre editarea
Gazetei „Pompierul”4.

Chiar dacã nu se face referire la detalii tehnice vizavi
de stingerea sa, incendiul produs în noaptea la 17 spre 18
noiembrie 1924 la mai multe case din localitatea Mehadia
este menþionat în procesul-verbal al întâlnirii din 1 martie
1925 pentru cã voluntarii au primit laude publice din partea
oficialitãþilor locale pentru modul exemplar în care au
intervenit, nu numai stingând focul, dar salvând ºi bunuri ºi
vite5.

Între ianuarie 1938 ºi mai 1946, nu se pãstreazã nici
un document, astfel cã activitatea reuniunii este reluatã abia

În 5 mai 1946, când se face referire la reorganizarea
1 Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþinale Caraº-Severin, fond
Reuniunea Pompierilor Voluntari Bãile Herculane, dos. 1, f.
94
2 Idem, A se vedea toate dosarele fondului Reuniunea
Pompierilor Voluntari Bãile Herculane
3 Idem, dos. 3, f. 62

3 Idem, dos. 3, f. 62
4 Idem, dos. 3. 69-70
5 Idem, dos. 3, f. 79
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  Grupului voluntarilor pompieri, la vremea respectivã

funcþionând deja în þarã Corpul Pompierilor Militari. În anul
1931, cu prilejul jubileului de 40 de ani, cu sprijinul Direcþiunii
Bãile Herculane a fost organizatã o serbare impunãtoare, la
care au fost invitate reuniuni similare din tot Banatul. Cu
acest prilej, a fost organizate diferite exerciþi practice, au
fost decoraþi 13 membri ºi au fost datã în folosinþã o pompã
motricã nouã, ce fusese achiziþionatã anterior6.

Cel mai vechi raport de intervenþie pe care l-am gãsit
în arhive ºi care aduce cel mai mult cu unul din zilele noastre
este din 27 septembrie 1946 ºi face referire la un incendiu
izbucnit la Hotel Severin, pentru stingerea cãruia a intervenit
formaþiunea de pompieri civili din Bãile Herculane7.

Continuând tradiþia, Serviciul Voluntar pentru Situaþii
de Urgenþã Bãile Herculane – cum ii este titulatura în prezent
– este cel care se aflã la cea mai mare distanþã de subunitãþile
de intervenþie ale Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Semenic” al judeþului Caraº-Severin. Drept urmare, aºa cum
prevede legislaþia în vigoare  ºi protocoalele existente, cei
ºapte membri permanenþi ai serviciului intervin ºi alãturi sau
la solicitarea pompierilor militari din judeþul Mehedinþi.

ªeful S.V.S.U. Bãile Herculane, Ilie Iliescu, este
pompier de 27 de ani, fiind, la început, un simplu servant al
serviciului de specialitate din cadrul Întreprinderii Balneare
ºi de Turism Bãile Herculane.

De profesie lãcãtuº-mecanic, Ilie Iliescu pune foarte
mult suflet în tot ceea ce face, atitudine care îi mobilizeazã
ºi le conferã un plus de adrenalinã ºi oamenilor din subordinea
sa. La sediul pompierilor civili din Bãile Herculane, Ilie Iliescu
are afiºate cu mândrie toate diplomele pe care le-a primit de
când deþine aceastã funcþie, respectiv din iulie 2008.

Deoarece ºtie cã tradiþia pompierilor civili din Bãile
Herculane are o istorie de 122, Ilie Iliescu îºi doreºte sã
recupereze diferite obiecte ºi documente care au aparþinut
predecesorilor sãi ºi sã le expunã într-un mic muzeu pe care
ar vrea sã îl amenajeze.

decât incendii, pompierii voluntari din Bãile Herculane vor
primi un microbuz din partea Asociaþiei „Kölner für
Menschen”, reprezentatã de Franz Till.

În 2012, oraºul Bãile Herculane a organizat etapa
interjudeþeanã a concursurilor serviciilor voluntare pentru
situaþii de urgenþã, competiþie la care S.V.S.U. a ºi câºtigat,
în perioada 2002-2003, locul I la faza judeþeanã ºi locul al
III-lea la cea interjudeþeanã. Privirea lui Ilie Iliescu se coboarã
în pãmânt ºi umerii i se încovoiazã atunci când este întrebat
de ce nu au mai participat la concursuri ºi rãspunde ºoptit:
„din lipsã de fonduri”, regretul sesizându-i-se ºi în glas.

În cei 27 de ani de când desfãºoarã activitãþi legate
de situaþiile de urgenþã, Ilie Iliescu a participat la foarte multe
ºi foarte diferite astfel de evenimente, însã nu o poate uita
pe prima dintre ele care i-a dat ºi cea mai importantã lecþie
de viaþã. În anul 1987, în incendiul izbucnit la centrala termicã
a „Pavilionului II” (un hotel din Bãile Herculane), Ilie Iliescu
era sã-ºi piardã viaþa din cauza entuziasmului specific tinereþii
care l-a aruncat în flãcãri fãrã îi treacã prin cap cã centrala
ar putea exploda…Acest eveniment l-a învãþat sã fie mai
ponderat în abordarea intervenþiei ºi sã o abordeze în primul
rând prin prisma siguranþei personale. ªi intervenþiile au fost
multe: un depozit de materiale de construcþii plin, printre
altele, cu vopsele ºi lacuri (2004); un incendiu la o camerã a
Hotelului Roman care se putea extinde la întreaga clãdire
(2004), la fel au fost ºi incendiile de la Hotelul U.G.S.R.
(2009) ºi Hotelul Minerva (2006); un incendiu la un depozit
de cherestea din Mehadia (2010) ºi un altul la magazia de
lemne a unei pensiuni turistice (2011) ºi altele precum
inundaþii (2004) sau salvãri de persoane cãzute în gropi adânci
(2013).

Pentru ca timpii de intervenþie sã scadã din ce în ce
mai mult ºi sã creascã eficienþa la intervenþie, serviciile
voluntare din judeþul nostru ar trebui sã fie toate la nivelul
celui din Bãile Herculane, cu atât mai mult cu cât tradiþia
pompierilor din judeþul nostru este una care poate fi coborâtã
în timp, de ce nu, chiar pânã la daci ºi romani.

LocotenentLocotenentLocotenentLocotenentLocotenent
Adriana MarghescuAdriana MarghescuAdriana MarghescuAdriana MarghescuAdriana Marghescu6 Idem, dos. 1, f. 307

7 Idem, dos. 1, f. 94

  În ceea ce priveºte dotarea actualã a S.V.S.U. Bãile
Herculane, acesta este printre cele câteva din judeþ care
deþine douã autospeciale de intervenþie, dintre care una este
mai puþin funcþionalã. Cea cu care pompierii civili merg la
intervenþie este o autospecialã MAN, cu apã ºi spumã, de
capacitate medie, donatã de ….. in Danemarca. Cea de-a
doua este o A.T.I. SR 114 tot de capacitate medie, care dã
siguranþa unui tanc. Pentru a se putea deplasa cu o mai
mare rapiditate la intervenþii de o mai micã amploare ºi altele
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mãsuri privind asigurarea funcþionaliãþii administraþiei
publice locale, a numãrului de posturi ºi reducerea
cheltuielilor la instituþiile ºi autoritãþile publice din
subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului
ori a ministerelor;

În Monitorul Oficial nr. 410 din 8 iulie 2013 a fost
publicat ORDINUL Ministrului Afacerilor Interne  nrORDINUL Ministrului Afacerilor Interne  nrORDINUL Ministrului Afacerilor Interne  nrORDINUL Ministrului Afacerilor Interne  nrORDINUL Ministrului Afacerilor Interne  nr.....
89 din  2013 89 din  2013 89 din  2013 89 din  2013 89 din  2013 privind aprobarea Regulamentului deRegulamentului deRegulamentului deRegulamentului deRegulamentului de
planificare, organizare, pregãtire ºi desfãºurare aplanificare, organizare, pregãtire ºi desfãºurare aplanificare, organizare, pregãtire ºi desfãºurare aplanificare, organizare, pregãtire ºi desfãºurare aplanificare, organizare, pregãtire ºi desfãºurare a
activitãþi i  de prevenire a situaþi i lor de urgenþãactivitãþi i  de prevenire a situaþi i lor de urgenþãactivitãþi i  de prevenire a situaþi i lor de urgenþãactivitãþi i  de prevenire a situaþi i lor de urgenþãactivitãþi i  de prevenire a situaþi i lor de urgenþã
executate de Inspectoratul General pentru Situaþii deexecutate de Inspectoratul General pentru Situaþii deexecutate de Inspectoratul General pentru Situaþii deexecutate de Inspectoratul General pentru Situaþii deexecutate de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã ºi structurile subordonateUrgenþã ºi structurile subordonateUrgenþã ºi structurile subordonateUrgenþã ºi structurile subordonateUrgenþã ºi structurile subordonate, care abrogã OMAI
1474/2006;

NoutãþiNoutãþiNoutãþiNoutãþiNoutãþi
legislative:legislative:legislative:legislative:legislative:

In Monitorul Oficial nr. 326 din 05.06.2013 a fost
republicatã Legea 202 din 2002Legea 202 din 2002Legea 202 din 2002Legea 202 din 2002Legea 202 din 2002, privind egalitatea de
ºanse ºi de tratament între femei ºi barbaþi;

In Monitorul Oficial nr. 349 din 13 iunie este
publicatã Legea nrLegea nrLegea nrLegea nrLegea nr. 177 din 2013. 177 din 2013. 177 din 2013. 177 din 2013. 177 din 2013 privind declararea zilei
de 14 mai Ziua dreptului internaþional umanitar;

În Monitorul Oficial nr. 355 din 14 iunie este
publicatã O.U.G. nrO.U.G. nrO.U.G. nrO.U.G. nrO.U.G. nr. 59 din 12 iunie 2013. 59 din 12 iunie 2013. 59 din 12 iunie 2013. 59 din 12 iunie 2013. 59 din 12 iunie 2013 privind
stabilirea unor mãsuri pentru eficientizarea activitãþilor de
prevenire ºi combatere a corupþiei;

În Monitorul Oficial nr. 363 din 18 iunie 2013 este
publicatã Decizia Primului ministruDecizia Primului ministruDecizia Primului ministruDecizia Primului ministruDecizia Primului ministru privind împu-privind împu-privind împu-privind împu-privind împu-
ternicirea domnului colonel BURLUI Ionternicirea domnului colonel BURLUI Ionternicirea domnului colonel BURLUI Ionternicirea domnului colonel BURLUI Ionternicirea domnului colonel BURLUI Ion pentru a îndelini
atribuþiile funcþiei de inspector general al Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã;

În Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013 este
publicatã O.U.G. nr 77 din 2013O.U.G. nr 77 din 2013O.U.G. nr 77 din 2013O.U.G. nr 77 din 2013O.U.G. nr 77 din 2013 pentru stabilirea unor

1788: Oraºul New York devine prima capitalã
a Statelor Unite.

1791: Regele Ludovic XVI al Franþei acceptã
noua constituþie.

1848: Bãtãlia din Dealul Spirii dintre pom-1848: Bãtãlia din Dealul Spirii dintre pom-1848: Bãtãlia din Dealul Spirii dintre pom-1848: Bãtãlia din Dealul Spirii dintre pom-1848: Bãtãlia din Dealul Spirii dintre pom-
pierii militari ºi trupele otomane.pierii militari ºi trupele otomane.pierii militari ºi trupele otomane.pierii militari ºi trupele otomane.pierii militari ºi trupele otomane.

1875: Mihai Eminescu îl duce, pentru prima
datã, pe Ion Creangã la “Junimea”, unde acesta citeºte
povestea “Soacra cu trei nurori”.

1902: Intrã în vigoare “Legea pentru organi-
zarea meseriilor”, cunoscutã sub numele de Legea
Missir, adoptatã la 5 martie 1902.

1913: A încetat din viaþã, prãbuºindu-se cu
avionul sãu, Aurel Vlaicu, inginer ºi constructor de
avioane, unul dintre pionierii aviaþiei mondiale

1922: La Al’Aziziyah, în Libia se înregistreazã
recordul absolut de temperaturã la umbrã: 57,7 °C.

1939: Al doilea rãzboi mondial: Canada intrã în
rãzboi.

1993: Organizaþia pentru Eliberarea Palestinei
a decretat sãrbãtoare naþionalã ziua de 13 septembrie,
când, la Washington, Israelul ºi OEP au semnat acor-
dul de autoguvernare palestinianã în Gaza ºi Cisiordania.

13 Septembrie prin clepsidra timpului13 Septembrie prin clepsidra timpului13 Septembrie prin clepsidra timpului13 Septembrie prin clepsidra timpului13 Septembrie prin clepsidra timpului

1515: Bãtãlia de la Marignano, Italia. Armata
francezã a provocat o grea înfrângere armatei  cantoa-
nelor elveþiene

1598: Filip al III-lea devine rege al Spaniei dupã
moartea tatãlui sãu, Filip al II-lea al Spaniei.

1724: Sfinþirea Mãnãstirii Vãcãreºti, ctitorie a
familiei Mavrocordat - cel mai valoros ansamblu arhi-
tectonic în stil brâncovenesc, cea mai mare mânãstire
din Balcani;, în decembrie 1984, întregul ansamblu al
Mãnãstirii Vãcãreºti a fost dãrâmat, ca urmare a activi-
tãþii de “sistematizare teritorialã urbanã ºi ruralã” iniþiatã
în 1974.

1745: A fost elaborat primul “Atlas geografic al Ru-
siei” - prima culegere de hãrþi ale întregului teritoriu rusesc.
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