
ZIUA POMPIERILOR 13 SEPTEMBRIE 

 

  În data de 13 septembrie, începând cu ora 12.00, în Piața Ștefan cel Mare a fost 

organizată ceremonia de defilare a cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Petrodava” al județului Neamț, ceremonie la care au participat reprezentanți ai autorităților 

locale, ulterior fiind organizată parada de defilare, redată în filmul de aici: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=iJkkQIbmqUA 

Comuna noastră a fost reprezentată de domnul inspector Cornel Florean, șeful 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Vânători-Neamț.  

 

 

SCURT ISTORIC 

În fiecare an, în ziua de 13 Septembrie, pompierii militari îşi sărbătoresc eroii din Dealul 

Spirii care şi-au sacrificat viaţa în Revoluţia de la 1848. Anul acesta s-au împlinit 171 de ani de 

la Bătălia din Dealul Spirii – care a avut loc în 1848, la București, între compania de pompieri 

condusă de Căpitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată al Imperiului Otoman. 

După izbucnirea Revoluţiei de la 1848, guvernul revoluţionar instalat la Bucureşti a 

încercat să menţină raporturi bune cu Poarta Otomană, dar a provocat schimbări interne care au 

iritat la maximum Rusia. La început, tactica revoluţionarilor a avut succes, iar otomanii au evitat 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=iJkkQIbmqUA


să intervină la nord de Dunăre, însă, sub presiunea Rusiei, în septembrie 1848, turcii au trimis un 

corp de armată care să restabilească vechea stare de lucruri la Bucureşti. 

Tensiunea crescuse la maximum, iar în 13 septembrie 1848, otomanii se aflau în Dealul 

Spirii, acolo unde un regiment românesc tocmai primise noile drapele de luptă. O companie de 

pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu mărşăluia spre cazarma din Dealul Spirii, pentru 

a da onorul drapelului purtat de colegii lor de arme. Cei 166 de pompieri s-au intersectat cu cei 

6.000 de ieniceri, iar o altercaţie minoră dintre un ofiţer turc şi un român, a fost ca o adevărată 

scânteie într-un butoi cu pulbere.  

  Între pompierii români şi militari otomani a izbucnit o adevărată bătălie. Pompierii, care 

aveau conştiinţa că îşi apără ţara, au dat dovadă de o bravură care i-a uimit pe toţi. În cele din 

urmă, pompierii bucureşteni au fost înfrânţi, însă eroismul lor i-a transformat într-un adevărat 

model pentru ostaşii români care, la 1877 au trecut Dunărea pentru a cuceri, pe câmpul de luptă, 

independenţa României faţă de Imperiul Otoman. A căzut în această eroică bătălie mai mult de 

jumătate din efectivul companiei de pompieri. Şi-au pierdut viaţa în inegala încleştare 200 de 

otomani, 47 de soldaţi pompieri şi 2 ofiţeri şi au rezultat peste 100 de răniţi. O parte din 

pompieri, în frunte cu sublocotenentul Dincă Bălăşeanu, s-au retras, pentru a continua lupta, în 

tabăra generalului Gheorghe Magheru de la Râureni. După dizolvarea acesteia, eroicii pompieri, 

alături de cei care activaseră în gărzile naţionale, au trecut munţii şi s-au înrolat în armata 

revoluţionară condusă de Avram Iancu, unde Dincă Bălăşeanu a ocupat funcţia de centurion.  

  Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj şi dibăcie în 

rezolvarea situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi spirit de sacrificiu în inegala 

confruntare cu trupele otomane covârşitoare.  

  Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul şi 

patriotismul pompierilor militari, au acordat în anul 1860 participanţilor la eroicul act pensii pe 

viaţă şi prima medalie românească PRO VIRTUTE MILITARI. În anul 1863, când oştirea 

română primea noile drapele, domnitorul Alexandru Ioan Cuza alegea pentru această festivitate 

data de 13 septembrie. Pentru comemorarea eroilor pompieri căzuți în luptă, pe Dealu Spirii a 

fost ridicat în anul 1901 Monumentul Eroilor Pompieri din București.  Ziua de 13 

Septembrie a fost sărbătorită mai apoi ca fiind Ziua Pompierilor din România, fiind legal 

oficializată începând din 1953.  
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