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BULETIN INFORMATIV 
170 de ani de la înfiin�area subunit��ii din Bârlad 

 
 În acest an, ziua de 13 Septembrie are o semnifica�ie special� pentru cadrele 
Inspectoratului pentru Situa�ii de Urgen�� „Podul Înalt” al jude�ului Vaslui: aniversarea a 
170 de ani de la înfiin�area subunit��ii din ora�ul Bârlad, a doua unitate de pompieri 
militari din �ar�, dup� cea de la Ia�i. Este un moment deosebit �i un motiv în plus s� ne 
reamintim cu respect de cei care au pus în slujba semenilor întreaga lor activitate �i chiar 
via�a. 

Istoricul pompierilor militari bârl�deni 
 

               Istoria pompierilor este strâns legat� de întreaga devenire  a umanit��ii. Utilizarea focului pentru 
transformarea obiectelor din natur�, procurarea �i f�urirea celor necesare traiului, au produs o cotitur� în 
existen�a omului. Dac� focul este controlat �i utilizat chibzuit, efectele sale sunt benefice. Sc�pat de sub 
control, se întoarce împotriva omului, a agoniselii sale, a mediului social �i natural. Astfel institu�ia 
pompierilor s-a n�scut din necesitatea obiectiv� de a proteja omul în fa�a efectelor distructive ale focului, 
denumit în aceast� situa�ie , incendiu. 
            Atestare documentar� 

Municipiul Bârlad, str�veche a�ezare urban�, situat în lunca râului cu acela�i nume, în partea de sud-
vest a jude�ului, la o altitudine de 70 m, este amintit de �tefan cel Mare într-un hrisov din anul 1495. 
Municipiul are o suprafa�� de 2011 ha, o popula�ie 72.813 locuitori �i un num�r de 25.014 locuin�e. 

In urma tulbur�rilor eteriste din 1821 au fost incendiate dughenile din str�zile principale ale Ia�ului, 
alte incendii au distrus atunci par�ial ora�ele Bârlad �i Hu�i, iar ora�ul Foc�ani "au ars cu totul". 

Lipsa de canalizare a ora�elor române�ti, de ap� suficient� la îndemâna locuitorilor era unul dintre 
factorii ce limitau posibilitatea de lupt� împotriva incendiilor. Num�rul ci�melelor amenajate în ora�e, era 
foarte redus. Apa potabil� era de obicei transportat� cu sacale �i vândut� de c�tre sacagii. In multe ora�e ale 
��rii  (de exemplu Bârlad, Hu�i, Vaslui etc.) apa continu� s� fie scoas� numai din fântâni. 

Pe teritoriul jude�ului Vaslui, prima " comand� poj�rniceasc� " a luat fiin�� la 
Bârlad în anul 1841, fiind astfel a doua unitate militar� de pompieri înfiin�at� în �ara 
noastr� dup� cea de la Ia�i, care a luat fiin�� în anul 1835. 
            Din documentele existente la Arhivele Statului - Filiala Vaslui - avem date c� în anul 1944, Sec�ia 
Pompieri Bârlad se afla în subordinea direct� a Grupului 3 Pompieri Gala�i. În aceast� perioad� la 
comanda sec�iei se afla Cpt. Ciupitu Constantin.  

La 28 februarie 1945, comanda Sec�iei Pompieri Bârlad este preluat� de cpt. Dragomir Vasile, care 
prin raportul nr. 4 din l martie 1945, adresat Grupului 4 Pompieri Gala�i ar�ta : 

"Am onoarea a raporta c� am luat comanda Sec�iei Pompieri Bârlad pe data de 28 februarie 1945. 
Totodat� raportez c� actele de predare-primire nu au fost perfectate pentru a fi înaintate 

dumneavoastr�, deoarece parte din materiale fiind evacuate la Tg.Jiu, a fost trimis un subofi�er pentru a 
constata ce materiale se afl� acolo, urmând ca ulterior s� fie încheiate �i înaintate actele la Grup." 

Localul în care era cazat� trupa devenise în loc de ad�post, un real pericol pentru oameni �i pentru 
materialele de incendiu ad�postite în acesta. Aceast� situa�ie l-a determinat pe comandantul sec�iei s� aduc� la 
cuno�tin�a prim�riei, cu adresa nr.1463 din 4 martie 1945, urm�toarele: 

În luna decembrie 1950, Sec�ia Pompieri Bârlad se afla în subordinea Grupului Regional 
Pompieri Bârlad. Comandantul sec�iei era Lt. Petri�a Cr�ciun.  
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Un sprijin deosebit de important în activitatea de stingere a incendiilor, în special în comune, era dat 
de forma�iunile de pompieri voluntari constituite în acest scop. La data de 30 decembrie 1950 din cele 77 
comune, care erau în zona de interven�ie a Sec�iei Pompieri Bârlad, 53 aveau constituite forma�iuni de pom-
pieri voluntari. Num�rul total al pompierilor voluntari se ridica la 736, din care 53 erau �efi de forma�iuni. 

�ase ani mai târziu , în anul 1957, g�sim Compania de Pompieri Bârlad în subordinea Grupului 
Regional de Paz� Contra Incendiilor Ia�i. În aceast� perioad� comandant al Companiei de Pompieri 
Bârlad era cpt. Triandaf Paul. 

La 24 ianuarie 1959, compania ob�inea, de la Sfatul Popular al ora�ului Bârlad, o cl�dire 
corespunz�toare pentru militari. Trei luni mai târziu la 29 martie 1959, cpt. Triandaf  Paul este mutat la 
Grupul P.C.I. Ia�i în func�ia de ajutor �ef de stat major, iar comanda companiei este preluat� de Lt.maj. 
Ciuc� Dumitru 

Ziua de 23 iunie 1963, avea s� r�mân� pentru totdeauna în memoria pompierilor 
militari, care �i-au jertfit doi colegi pentru îndeplinirea misiunii ce le-a fost încredin�at�. 

În acea zi de var� a anului 1963, a avut loc un puternic incendiu la depozitul Sanepid - Bârlad. Iat� 
cum s-au petrecut lucrurile: 

Incendiul a izbucnit în ziua de 23 iunie 1963, în jurul orei 17,45 la o magazie în care erau depozitate 
butoaie de detexan, benzin� �i petrol. 

În Compania P.C.I. Bârlad în ziua de 23.06.1963 se executase de diminea�� in cadrul verific�rilor de 
etap� concursurile profesionale r�mânând pentru dup�-amiaz� executarea probei "Poligonul �efului de �eava". 
Aceast� prob� urma s� înceap� la ora 18,30. 

Comandantul companiei a ordonat cadrelor subordonate s� fie prezente în subunitate la ora 18,00. 
La ora 17,50 toate cadrele erau prezente în unitate, iar comandantul d�dea ordine �i indica�ii privind 

activitatea ce urma s� se desf��oare. 
La ora 17, 58, comandantul de companie �i ceilal�i ofi�eri au observat o coloan� puternic� de fum de 

culoare neagr� în direc�ia Sanepidului. 
Cpt. Ciuc� Dumitru, deducând imediat c� poate fi un incendiu, a ordonat comandan�ilor de sec�ii s� 

se preg�teasc� pentru interven�ie. Semnalul  de  alarm�  în  subunitate s-a dat la ora 18,00, iar comandantul  a  
hot�rât  deplasarea  la incendiu cu toate for�ele (patru A.P.C. �i un A.P.I.). 

La sosirea subunit��ii, incendiul cuprinsese în întregime magaziile �i garajul, amenin�ând cre�a de 
copii �i locuin�ele vecine. 

Comandantul companiei a executat imediat recunoa�terea exterioar� a incendiului - în interior nu se 
putea p�trunde - hot�rând s� localizeze �i s� lichideze incendiul printr- un atac circular, folosind ca substan�� 
sting�toare apa �i s� evacueze copiii din cre��. 

În jurul orei 18,20 din cauza exploziei butoaielor, m�ririi intensit��ii arderii, incendierii stâlpului nr. 3, 
înc�lzirii pân� la incandescen�� a conductoarelor, s-a creat posibilitatea topirii conductoarelor. 

Caporalul Iva�cu Victor �i Lt. Martac au fost surprin�i de firele electrice �i electrocuta�i, fiind  
transporta�i cu ma�ina salv�rii la spital, unde cu toate îngrijirile date, au decedat.  

În urma cercet�rilor s-a stabilit c� incendiul a fost provocat  de fiul paznicului  care s-a ascuns s� 
fumeze o �igar� �i a aruncat chibritul aprins printre scândurile magaziei. 

Incendiul a distrus 350 mp din construc�ia magaziei 47 butoaie de metal în care erau depozitate 
benzin�, petrol �i detexan, un autocamion, un autoturism, acoperi�ul unei case particulare �i alte bunuri de 
inventar ale Sanepidului. Valoarea pierderilor s-a ridicat la aproximativ 150.000 lei. 

Pentru cinstirea memoriei �i ca semn de înalt� pre�uire a faptelor lor, cei doi militari au fost 
avansa�i post mortem: ofi�erul la gradul de locotenent major, iar caporalul la gradul de sergent major, 
fiind �i declara�i eroi ai trupelor M.A.I. Compania P.C.I. Bârlad din Grupul Regional P.C.I. Ia�i a primit 
denumirea de "Compania Erou Locotenent major post mortem Martac T. loan". 

 
La data de l octombrie 1968, Compania P.C.I. Bârlad trece în subordinea Grupului de Pompieri 

Vaslui. 
             Începând  cu  data  de  20 august 1969, Cpt. Ciuc� Dumitru, comandantul Companiei de Pompieri 
Bârlad este mutat în interesul serviciului în Grupul Jude�ean de Pompieri Buz�u - Compania Râmnicu S�rat. 
Cu aceea�i dat� la comanda companiei este numit Cpt. Marta Marin. 
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            În noaptea de 4 martie 1977, în urma seismului produs, subunit��ile grupului au intervenit cu 
promptitudine pentru salvarea unor persoane de sub d�râm�turi �i de la în�l�imi, precum �i la stingerea 
incendiilor izbucnite în urma cutremurului; în perioada imediat urm�toare au ac�ionat la demolarea unor 
construc�ii avariate, co�uri, pere�i �i grinzi suspendate, care puneau în pericol via�a trec�torilor, precum �i la 
degajarea unor c�i de acces de restul d�râm�turilor �i redarea lor circula�iei. 

În aceast� ac�iune s-au eviden�iat în mod deosebit militarii din Compania de Pompieri Bârlad, care, 
sub comanda plt.adj. Bor�anu Mihai, au  salvat de la etajul I al cl�dirii C�minului de Copii Orfani din Bârlad 
un num�r de 27 copii în vârst� de 3-6 ani ce au fost surprin�i între plan�ee �i acoperi�ul d�râmat. 
        Din ordinul Comandamentului Pompierilor, începând cu data de 21.09.1982, Lt.maj. G�l��anu Gigel, 
comandant al Companiei de Pompieri Hu�i, se mut� în interes de serviciu �i se nume�te comandant la 
Compania de Pompieri Bârlad.  

Pe data de 3 martie 1986 la comanda Companiei de Pompieri Bârlad este numit Lt.maj. Pascal 
Vasile, iar dou� luni mai târziu pe data de 15 mai 1986, loc�iitor al comandantului �i comandant al 
plutonului I este numit Lt. Iftode Dan. 

În anul 2007 a trecut în rezerv� ultimul contingent de militari în termen, locul acestora fiind luat de 
subofi�eri. Institu�ia a intrat dup� acest moment într-un amplu proces de profesionalizare a personalului. In 
ultimii ani s-au luat m�suri pentru înnoirea parcului auto cu autospeciale noi, s-au asigurat condi�ii 
corespunz�toare de hr�nire, cazare, echipare �i preg�tire a întregului personal. 

În prezent, subunitatea este comandat� de Lt.col. L�c�tu�u Cristian, ajutat de loc�iitor comandant 
deta�ament cpt. Buh�escu Alexandru �i are în compunere patru ture de interven�ie �i o echip� de suport 
operativ.   
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