ISTORIA POMPIERILOR VOLUNTARI ÎN BISTRIŢA

"GOT ZUR EHRE, DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR" - "Lui Dumnezeu onoarea, aproapelui

apararea", este deviza sub care au luat fiintă şi sub care si-au desfasurat activitatea pompierii

voluntari bistriteni, de la infiintarea societatii în anul 1877. Necesitatea înfiintării acestui corp s-a
impus în urma numeroaselor incendii, cele mai importante fiind descrise în capitolul precedent.
Aparitia primei formatiuni de pompieri voluntari din

oraşul Bistriţa în anul 1877 a fost urmată de altele,

astfel încât până la sfârşitul secolului formaţiuni de

acest gen existau în majoritatea localitatilor din jurul
Bistriţei, în special în cele locuite de saşi. In oraşul
Năsaud pompierii voluntari s-au organizat in anul
1890.

Toate aceste formatiuni erau organizate si functionau dupa statute proprii avizate de

oficialitaţile vremii şi înregistrate ca persoane juridice la Magistratură.

Societatea Bistriteana a Pompierilor Voluntari
În continuare voi aborda mai pe larg înfiinţarea şi activitatea pompierilor din orasul Bistriţa,

materialul bibliografic fiind mult mai vast decat in cazul celorlalte localitati.

Una dintre cele mai importante măsuri prin care locuitorii orasului au căutat să preintâmpine

incendiile a fost înfiintarea corpului pompierilor voluntari. Dupa medelul din Sibiu, Brasov,

Sighisoara, se înfiintează datorită mai ales ostenelilor capitanului oraşului, (politaiul), Sammuel
Starch, a profesorului Leo Hoffrichter, cu sprijinul efectiv al preotului orasului, Gattlieb Budaker
si a avocatului dr. Teodor Filkeni, după doi ani de pregatire SOCIETATEA BISTRITEANA A
POMPIERILOR VOLUNTARI .

În sedinţa constituită din 25 februarie 1877, ţinută în sala Primariei, s-au adoptat statutele, şi

s-au ales ca si conducatori.

capitan I : primarul Johann Siegler;
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capitan II : prof. Leo Hoffrichter;

secretar : prof. Gattfried Poschner;
casier : prof. Oskar Kisch;

"Statutele pompierimii voluntare bistritene" - primite în adunarea constitutoare din 25

februarie 1877 - reglementează organizarea, atribuţiile, modul de acţiune, recompensele pentru
corpul pompierilor voluntari. Deoarece au stat la baza desfăşurării activităţii acestuia până la
desfinţare, vor fi prezentate pe larg, principalele prevederi.

Astfel,scopul pompierimii voluntare din Bistrita "la incendii pe hotarul orasului Bistrita”, era

de a presta ajutorul necesar de stingere si salvare. Numai în mod exceptional se va întrebuinta

şi în comunele învecinate, la focuri de întindere mai mare sau pericole deosebite: serviciul este
voluntar şi gratuit.

Pompierimea era compusă din membrii executivi, ajutători şi onorarii. Se împartea în patru

secţii: trupa căţărătorilor, trupa la tulumbe, trupa apei, trupa de scut.

Paragrafele urmatoare reglementau: uniforma, dotarea cu mijloace de interventie, primirea

în corpul pompierilor voluntari, durata obligatorie a serviciului (cel putin un an), obligaţiile
membrilor.

Paragraful referitor la excluderea din corp are ca motivaţie: "când un membru a lipsit de la

un incendiu sau paraseste locul acestuia fără permisiunea sefului, si în decurs de 3 zile dupa
aceea nu se scuză îndeajuns; cauza care l-a împiedicat trebuie confirmată, la cererea

superiorului, prin jurământ; când un membru nu-şi achită obligaţiile bănesti fată de corp; în caz

de neglijare bruscă a serviciului, răzvrătire deschisă; în caz de înclinare exprimată spre băutură
sau alte încălcări ale statutelor şi ordinei de serviciu.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă înfiinţat în anul 2006 ca serviciu public comunitar

prin unificarea serviciului public de pompieri civili şi a formaţiunilor de protectie civilă este

continuatorul acestor formatiuni de pompieri volunteri, din prezent. Serviciul are ca scopuri
principale:apărarea vieţii, mediului, bunurilor materiale împotriva incendiilor şi dezastrelor,
precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.

Inainte de înfintarea serviciului de urgentă voluntari la conducerea servicului public de

pompieri civili si formaţiunilor de protecţie civilă au fost: Sabo Corneliu şef serviciu cu o vechime
de peste 25 de ani în domeniu, Gheorghita Dan Gheorghe actualmente adjunct in cadru
Inspectoratului pentru situati de urgent Bistrita din jud.Bistrita-Nasaud, in anul 1998 la
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compartimentul de protecţie civilă este numita doamna Isip Carmen.La conducerea serviciului
au mai fost, Putura Vasile si Talos Maftei.

În anul 2006 s-a Înfinţat servicului voluntar situaţii de urgent.Primul sef serviciu a fost

domnul Coman Grigore Ioan, în anul 2007 Iepurean Octavian prea funcţia de şef compartiment
prevenire. În anul 2008 domnul Balan Ioan preia funcţia de sef formaţie transmisiuni, alarmare.
In decembrie 2009 se schimba şef serviciu si Lari Daniel Cristian preia interimaul, pana la

ocuparea postului prin concurs. In iulie 2010 funcţia de şef serviciu este preluata de Galusnyak
Stefan, iar sef compartiment prevenire Georgiu Ioan. Prin transfer intern in anul 2011, Parja
Ovidiu devine şef formaţii intervenţie.In anul 2012 funcţia de şef formaţii intervenţie este

preluata de dl.Bolfa Emil. Revine in funcţia de şef serviciu in anul 2014 Lari Daniel Cristian întrun nou intermiat. In noiembrie 2014 prin concurs dl Rad Irinel devine şef serviciu, in februarie

2016 se completeaza funcţia de şef compartiment prevenire de catre Buf Loredana Maria, iar în
iunie acelaşi an se ocupa si funcţia de şef formatii interventie de catre Biris Gabriel Leon.
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Pentru păstrarea identităţii serviciului, în anul 2011 s-au relizat ca şi însemne distinctive ale

serviciului-steagul şi fanionul serviciului.

STEAGUL
SERVICIULUI
VOLUNTAR

FANIONUL

SERVICIULUI
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