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13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 

 

La sfârşitul lui februarie 1848, în urma unor sângeroase mişcări de stradă, regele Franţei, 

ajuns pe tron în urma Revoluţiei din iulie 1830, este silit să abdice. Conflictele apărute 

între protagoniştii evenimentelor şi agitaţia tot mai crescândă a maselor de muncitori din 

Paris, cauzează la sfârşitul lui iunie 1848, violente lupte de stradă. Unda de şoc 

revoluţionară din Franţa se propagă rapid în imperiul austriac, statele germane şi în 

Principatele Române. 

În Ţara Românească, Revoluţia s-a declanşat în iunie 1848. După trei luni de conflicte, la 

13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare armată 

disputată pe teritoriul românesc dintre structuri militare ale Ţării Româneşti şi un corp de 

armată otoman. 

Astfel Compania de Pompieri București sub comanda Căpitanului Pavel Zăgănescu s-a 

angajat în lupta cu otomanii, care, de douăzeci de ori mai numeroşi, au pătruns în oraş prin 

bariera Dealul Spirii. În cursul luptei inegale, dar eroice, ostaşii formațiunii de pompieri 

bucureșteni, au asaltat artileria duşmană. Au căzut în această eroică bătălie mai mult de 

jumătate din efectivul companiei de pompieri. 

Recunoaşterea faptului că 13 septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative 

momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile 

istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara. 

Chiar dacă Bătălia din Dealul Spirii s-a încheiat cu înfrângerea trupelor române, totuşi din 

punct de vedere istoric, această luptă consfinţeşte dorinţa naţională de autodeterminare, 

chiar dacă acest lucru presupune însăşi jertfa supremă. 

Pentru comemorarea eroilor pompieri căzuţi în luptă, pe Dealul Spirii a fost ridicat în anul 

1901 Monumentul Eroilor Pompieri din Bucureşti, monument cu un trecut la fel de 

zbuciumat ca şi evenimentele a căror memorie o reprezintă. 

Ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită mai apoi ca fiind Ziua Pompierilor din România, 

însă a fost legal oficializată începând din 1953. 

Pe latura din față a Monumentului Eroilor Pompieri este fixată o placă de bronz cu 

inscripția: “Luptătorilor de la 13 septembrie 1848, poporul român recunoscător, MDCCCL 

(1900)”. Pe latura opusă este fixată o altă placă de bronz, pe care scrie: “În aducerea 

aminte a luptei susținută în acest loc de pompierii Bucureștilor, comandați de către 

căpitanul Zăgănescu, și de Batalionul II din Reg. 2 linie sub comanda col. Radu Golescu 

contra unei divizii de armată turcească comandată de Kerim Pașa”. 

Astfel se cuvine, ca în fiecare an să cinstim memoria, curajul şi devotamentul înaintaşilor 

care şi-au dat viaţa în Bătălia de la Dealul Spirii. 

     Aniversarea Zilei Pompierilor din România la 13 Septembrie ofera deosebitul prilej de a 

readuce în memorie faptele eroice ale bravilor ostasi pompieri care, în anul 1848, au intrat 

pentru totdeauna în cartea de aur a eroilor neamului si au înscris astfel, cu propriul sânge, o 

memorabila pagina de eroism si glorie militara.În vremurile care au urmat, pompierii au 

dat din nou dovada de eroism si spirit de sacrificiu, participând activ, ca apărători ai vietii 

cetatenilor în lupta împotriva incendiilor, dar si ca aparatori ai patriei, cu arma în mâna, la 

toate momentele cruciale care au jalonat faurirea si dezvoltarea României moderne. 
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