INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Reşiţa, 13.09.2020

COMUNICAT DE PRESA
13 SEPTEMBRIE, ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
Aniversarea Zilei Pompierilor din România evocă sacrificiul ostaşilor pompieri conduşi de
căpitanul Pavel Zăgănescu care, în anul 1848, au scris o pagină de devotament şi demnitate naţională.
Lupta din Dealu Spirii a rămas consemnată în istorie ca un act eroic al pompierilor militari în apărarea
revoluţiei şi o afirmare patriotică a calităţilor morale şi de luptă ale ostaşilor tinerei armate române.
Cu această ocazie, mai mulți pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ”SEMENIC” al Județului Caraș-Severin, care au obținut rezultate frumoase în activitate sau
care s-au remarcat prin faptele lor pe timpul intervențiilor și în timpul liber vor fi înaintați în gradul
următor înaintea îndeplinirii stagiului minim în grad sau vor primi diplome de merit.
De asemenea, în acest context, la data de 07 septembrie a.c., Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență și Institutul Național de Hematologie Transfuzională au dat startul campaniei
„SALVATORII DONEAZĂ PENTRU VIAȚĂ” căreia i s-au alăturat și pompierii cărășeni. Acțiunea
inițiată pentru acoperirea nevoii de sânge a populației s-a derulat până la data de 11 septembrie a.c.

ISTORIC
Pompierii Români aniversează astăzi 172 de ani de când au scris cu litere de foc ISTORIA
ŢĂRII, pe frontispiciul căreia se regăsesc năzuinţele de libertate socială, independenţă şi unitate
naţională ale poporului român.
Documentele timpului ne fac să retrăim sentimentele de mândrie şi onoare simțite de predecesorii
noștri, a căror contribuție a fost esenţială în Revoluţia română paşoptistă. Recunoaşterea meritelor lor a
fost confirmată în filele Proclamaţiei Guvernului provizoriu, unde se consemna că „... văzând atâta
curaj şi atâta închinare la cauza libertăţii, ... consideră … în numele patriei a arăta a sa recunoştinţă
Companiei de pompieri ce de la început şi până la sfârşit fură apărătorii libertăţii”.
Apogeul actului de eroism al pompierilor români l-a constituit bătălia din Dealu Spirii, de la 13
septembrie 1848, dată la care românii au pierdut 80 de soldaţi şi 2 ofiţeri din Compania de Pompieri,
condusă de bravul căpitan Pavel Zăgănescu.
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Recunoştinţa poporului român pentru faptele de vitejie şi eroism ale pompierilor militari a fost pe
măsură, după ieşirea Principatelor de sub tutela otomană, domnitorul Alexandru Ioan Cuza adoptând,
încă de la începutul domniei sale,
Legea din 21 mai 1860, care acorda ostaşilor de orice grad medalia comemorativă cu panglică
tricoloră - Pro virtute militari. Această distincție avea să fie prima medalie, cu caracter militar, emisă
în România.
Tradiţiile pompierilor români înscriu şi alte fapte memorabile de curaj, cum ar fi participarea la
Războiul de Independenţă sau apărarea vieţii şi bunurilor, pe timpul bombardamentelor din cele două
războaie mondiale.
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