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1975.}1.utospeciafă de tucrucuspumă

}1.utopompă cisternă de intervenţie 'T'TJ

1962.}1.utopompă cisternă SC}{l 04 (V:A11)

1973. }1.utospecială de intervenţie (afoc

1958. }1.utotun de stins incendiiA'TISC}{114

1957-1959. }1. utopompă rapidă de intervenţii fa incendiiI!JVLS 57

UNIFORMA POMPI ERI LOR după in altul Or din de zi !'io. 116 din 18 VII 1860

Muzeul Militar Naţional, Uniformele Armatei Rom âne 1830-1930, Bucureşti , 1930

1800. Intervenţie la foc.

}lceastă zi afost ojicializatăprin Legea 121/1996privind
organizarea şifuncţionarea Corpului Pompieriior 'Militari, şi prin
Hot ărârea quvernu[ui 1490/2004 pentru aprobarea
1?§gu[amentu[uideorganizare şifuncţionare a Inspectoratului qenera[pentruSituaţiide 'Urgenţă.

În secoluialXIX-rea) marire oraşe europene dispuneau de unităţi depompieri bine organizate şi

dotate) capabile săfacăfaţă misiunilordin ce în ce maidiversificate. }lsemenea structuri încep să apară şi

în spaţiulromânesc) acestea aflându-se subautonomia oraşelormaridin Mo[dova şi Ţara 1?pmânească.

Iniţiat în anul1833)proiectuldeorganizare 1?pata depompieri (pentru oraşulCBucureştlj vafi apucat de
'Mihai!qrigore Sturdza, DomnitorulMo[dovei şi în Iaşi) doi ani
mai târziu. }lstfeC în anul ------------...
1835) 1?pata de pojarnici,
de [a Iaşi) cu un efectiv de
100 de oameni) îşi intra în
atributii.,

(j)e asemenea)
existenţa unei cazărmi în
care funcţionau requli
militare, personalul ce

provenea de [a celelaiie unităţi care îşi menţinea qradele, uniforma)
o6ugaţii[e şi drepturile aferente) similare cu cere din armată) instrucţia cu specific militar şi profesional;
precum şi dotarea cuarmament deinfanterieerau argumente care confirmau ideea structuriişi organizării
militare, aprimeiunităţidepompieridin Iaşi.

În 1845) [a Bucureşti apărea o asemenea structură)

efectioeie sarefiindsensibiimai maridecât are companiei din Iaşi)

după cum şi capita[a Ţării 1?pmâneşti era mai întinsă şi mai
populat ă decât cea a
Mo[dovei.

}lnu[ revolutionar,
1848 va consacra pentru
totdeauna o ir t u t ile,
patriotice) i n cIu s iv
sacrificiul suprem are
pompierilor militari. La 13
Septembrie 1848) sânqeie

1900, Bucureşti. Exerciţiu de stingere. ostaşilor pompieri din

Bucureşti şi aiinfanteriştiiora înroşit cazarma din DealuSpirii şi
imprejurimile sare. 'Toate sursele istorice apreciază în unanimitate
că majoritatea ţertfeior, din cei peste 100 de morţi şi tot atâţia

răniţi) aufost datedepompieri.
Drept urmare) ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită

dintotdeaunacafiind

1980.}1.utopompă cisternă 1\sJman 1221 1987. }1.utospecia(ă prima intervenţie şi comandă AirlC}1.C}{O 244

surse: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Muzeul Pompierilor "Foişorulde Foc" Bucureşti.
sursa: Muzeul Pompierilor "Foişorulde Foc" Bucureşti
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