
Aflată permanent la datorie, prin 
specificul ei, atât în timp de pace cât şi 
de război, instituţia pompierilor s-a afir-
mat prin  conştiinţa manifestată în scopul 
prevenirii şi reducerii riscurilor de pro-
ducere a incendiilor şi asigurării inter-
venţiei operative pentru localizarea, limi-
tarea şi stingerea incendiilor, în vederea 
evacuării, salvării şi protecţiei persoane-
lor periclitate, protejării bunurilor şi me-
diului înconjurător împotriva efectelor 
situaţiilor de urgenţă determinate de in-
cendii.    

       
    În caz de incendii,   
inundaţii, alunecări de 
teren, cutremure sau  
alte dezastre, sunaţi la : 

A P E L U L  U N I C 
D E  U R G E N ŢĂ -  
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13 Septembrie - 
ZIUA POMPIERILOR 

DIN ROMÂNIA,  
ÎNTRE TRECUT ŞI 

PREZENT 

INSPECTORATUL  
PENTRU  

SITUAŢII DE URGENŢĂ 
,,Gheorghe Pop de Băseşti” 

AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 



       În continuare, enumerăm câteva din 
măsurile pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor din Regulamentul elaborat în 
ședința Comitetului Sighet, la data de 
27.04.1891: 
Paragraful 6: Comit contravenţii p.c.i. : 
a) cei care fumează în case, şuri, în 
apropierea clădirilor cu fân, pe poduri şi 
cei care fac focuri deschise mai aproape 
de 50 metri de aceste obiective (de exem-
plu, pîrjolesc porcul etc.); 
b) cei care instalează batoze în alte locuri 
decît cele stabilite de autorităţile locale; 
c) cei care umblă cu lumânări în grajduri, 
poduri sau în apropierea materialelor in-
flamabile; 
d) cei care umblă cu lumânări pe străzi, 
(de exemplu în timpul manifestărilor reli-
gioase) fără aprobare în prealabil; 
e) cei care depozitează în localităţi canti-
tăţi mai mari de materiale inflamabile sau 
explozive decât permit regulamentele; 
f) cei care depozitează în podurile caselor 
lichide inflamabile sau cenuşă; 
g) cei care nu fac curăţirea coşurilor în 
termenele stabilite; 
h) cei care nu ascund chibriturile de la 
îndemâna copiilor. 
Paragraful 7: Comunele sunt obligate la 
întreţinerea în bune funcţiuni a uneltelor 
de stingerea incendiilor. 
- fiecare comună în care există cel puţin 
50 de case, are obligaţia de a procura 
echipamentul P.C.I., compus din: o pompă 
incendiară cu cel puţin 60 m furtun, o că-
ruţă cu un butoi (3 hl.) de apă, 2 scări, 4 
târnăcoape, 2 cârlige, 2 securi, 4 furci de 
fier şi 2 lămpi; 
 

        La 13 Septembrie 1848, bravii ostaşi 
pompieri de sub comanda căpitanului 
Pavel Zăgănescu, au dat dovadă de 
eroism, curaj, spirit de jertfă şi patriotism, 
în lupta inegală de forţe cu trupele 
otomane din Dealul Spirii. Cei aproape 
100 de eroi căzuţi au reînnodat, prin 
sângele lor, glorioase tradiţii de luptă 
lăsate moştenire armatei române de vitejii 
lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare şi 
Mihai Viteazul.  
       Înscrisă cu litere de aur în cartea de 
istorie a neamului nostru, ziua de 13 
septembrie a fost declarată, prin 
Hotărârea Consiliului de Miniştri din 
anul 1959, ca fiind:  

,,ZIUA POMPIERILOR DIN 
ROMÂNIA”,  

în semn de profundă admiraţie şi perenă 
recunoştinţă faţă de glorioasele fapte de 
arme săvârşite de  Compania de Pompieri 
comandată de bravul căpitan.  
       Ș i pompierii militari maramureşeni, 
au fost mereu la datorie, ca un scut şi un 
sprijin pentru comunitate, pe durata celor 
77 de ani trecuţi de la înfiinţarea prin 
Ordinul de zi de Comandament, nr. 217 
din 01 aprilie 1937 a primei unităţi 
profesioniste de acest tip din judeţ. 
       Pentru înfăptuirile lor, pentru 
competenţa şi dovada calităţilor morale şi 
de luptă, pentru eroismul de care au dat şi 
dau dovadă, conştienţi de înalta 
răspundere ce le revine, credincioşi 
jurământului dat, devotaţi până la 
sacrificiul suprem nobilei lor misiuni, 
pompierii acestor meleaguri s-au bucurat 
şi - credem că şi în prezent - se bucură de 
stima şi preţuirea cetăţenilor. 

- fiecare casă trebuie dotată cu o scară 
de lungime potrivită, cu cel puţin două 
găleţi, cu două cârlige şi o lampă. 
Capitolul V- Sancţiuni : 
Paragraful 36: Contravenienţii P.C.I., 
vor fi pedepsiţi cu amendă între 2 - 50 
florini. Sumele încasate vor fi intra în 
fondurile băneşti ale formaţiunilor de 
pompieri. 

       Iată că marea majoritate a măsurilor 
de prevenire şi de stingere a incendiilor  
au fost elaborate şi respectate şi în trecut. 
       Vă reamintim că o parte dintre actele 
normative, în vigoare care reglementează 
activitatea în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, sunt : 
- Legea  nr. 307 din 12 iulie 2006, 
privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Legea   nr. 481 din  8 noiembrie 2004   
republicată, privind protecţia civilă; 
- H.G.R.  nr. 537 din  6 iunie 2007, 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

CETĂȚENI,  
NUMAI DACĂ RESPECTAŢI 

REGULILE PRIVIND SITUAŢIILE 
DE URGENŢĂ, VĂ PROTEJAŢI 

VIAŢA, BUNURILE MATERIALE ŞI 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ! 


