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MESAJUL INSPECTORULUI GENERAL
Cu ocazia sărbătoririi Zilei de 13 septembrie 2017,
Ziua Pompierilor din România
Stimaţi colegi,
13 septembrie este ziua în care ne sărbătorim pe noi înşine, ne aducem aminte
de momentele istorice care stau la baza identităţii noastre instituţionale, ziua în care ne
cinstim eroii, ziua în care trecem în revistă întreaga noastră activitate şi ne bucurăm de
realizări, fără a trece cu vederea neîndeplinirile.
Fiecare astfel de zi ne reaminteşte de energia interioară, forţa şi determinarea
noastră, cei care ne-am asumat încă de mai bine de un secol şi jumătate să fim de ajutor
oamenilor lângă care trăim şi muncim şi să jucăm rolul salvatorilor de vieţi şi bunuri,
fără emfază, dornici să sprijinim comunitatea, să contribuim la siguranţa şi liniştea
acesteia.
În acest cadru amplu de dezvoltare, într-o perioadă în care dinamica vieţii
sociale a condus la diversificarea misiunilor şi apropierea permanentă de cetăţeni, iar
situaţiile de urgenţă fac ravagii în toată lumea fiind nevoie de intervenţii rapide, nu ne
este greu, aşa cum nu ne-a fost niciodată, să ne îndeplinim atribuţiile cu devotament şi
curaj, răspunzând astfel, alături de celelalte instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne,
nevoii societăţii de a se şti în siguranţă şi de a fi protejată.
A fi pompier înseamnă, înainte de orice, a fi OM şi a pune mai presus de
propria viaţă viaţa semenilor în slujba cărora am ales să fim. În spatele vizierelor şi a
costumelor de protecţie nu sunt super-eroi sau îngeri, ci se află fiinţe umane plămădite
din acelaşi ţesut fragil ca toată lumea, puşi în faţa unor forţe distructive cum este focul.
Suntem aceeaşi oameni care trec pe stradă şi nu îi poţi deosebi de restul
cetăţenilor dacă sunt îmbrăcaţi în haine civile. Totuşi, pe timpul intervenţiilor, indivizi
cu căşti pe cap înaintează siguri pe fiecare pas pe care îl fac. Siguranţa pe care o emană
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este rodul instinctului de conservare care le cuprinde mintea, dominat însă de empatia
faţă de cei în pericol, care le îndreaptă ferm corpul către primejdie, conturând elegant
curajul care stă inscripţionat pe mâneca stângă, ascuns sub scurta groasă a costumului.
Prin spiritul cu care înţelegem să lăsăm o amprentă a sufletului nostru în toate
activităţile desfăşurate, prin pregătire, profesionalism, dotare dar şi prin experienţele
profesionale şi umane, arătăm tuturor că suntem demni de încrederea oferită şi veghem
pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite.
A fi comandantul a 27.000 de pompieri, a găsi soluţii la probleme ce ieri nu
existau, poate fi uneori greu, alteori obositor şi solicitant din toate punctele de vedere,
dar respiraţia unui copil salvat din foc sau a unui tată din fiarele contorsionate, de
exemplu, şterge cu buretele oboseala, problemele personale, gândul la propria familie,
fiind convins că ai făcut tot ce trebuia, pentru ca în lupta cu viaţa, pompierul să fie
învingător.
Vă asigur că am încredere în viitor şi în camaraderia specifică tuturor
militarilor, fiind convins că, dincolo de greutăţi sau dezamăgiri, de munca asiduă şi de
faptul că numărul celor care au rămas cavaleri ai focului este în scădere, nu ne va
împiedica nimic să avem mereu aspiraţii înalte şi să rămânem oamenii de onoare,
curajoşi şi devotaţi care merită aprecierea şi respectul celor din jur.
Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la această mare sărbătoare şi vă
mărturisesc că nu este privilegiu mai mare decât acela de a purta mai departe crezul
„Audacia et devotio”.
Vă transmit întreaga mea consideraţie, vă mulţumesc pentru toate eforturile
depuse şi vă doresc să sărbătoriţi împreună această zi de 13 septembrie, ziua noastră a
tuturor!
La mulţi ani, pompieri români!

INSPECTOR GENERAL
Colonel
DANIEL-MARIAN DRAGNE
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