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FOIŞORUL DE FOC 
– MUZEUL NAŢIONAL AL POMPIERILOR 
 
 
 

Prof. Loredana Oprica, muzeograf 
Muzeul Naţional al Pompierilor 

 
 
Istoria ultimului Foişor de Foc al Capitalei începe în anul 

1890, când s-a început ridicarea clădirii după planurile 
arhitectului-şef al Primăriei Capitalei, George Mandrea. 
Construirea acestuia a fost determinată de rezolvarea a două 
probleme care preocupau la acel moment administraţia 
oraşului:  

1. supravegherea Bucureştiului şi alarmarea pompierilor 
în caz de incendiu; 

2. modernizarea alimentării cu apă a zonei de est a 
oraşului.  
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Astfel s-a născut ideea unui rezervor de compensare, 

care, prin înălţimea lui, să fie şi foişor de foc. În 1892, Primăria 
recepţiona clădirea, constatând calitatea execuţiei dar şi faptul 
că uzina de apă nu primise noile pompe cu capacitate sporită, 
care să poată ridica apa la înălţimea rezervorului. Din acest 
motiv, la 22 aprilie 1892, Primăria a cedat Companiei de 
Pompieri întreaga clădire.  

Supravegherea oraşului de la înălţimea turnului s-a 
făcut până în anul 1910, când a fost înlocuită prin anunţurile 
telefonice. În anul 1935, pompierii s-au mutat într-o cazarmă 
nouă, clădirea schimbând mai multe destinaţii până în 1963, 
când a devenit Foişorul de Foc – Muzeul Pompierilor Români. 

Muzeul a debutat ca o secţie de istorie a Muzeului 
Municipiului Bucureşti, iar din 1972 avea să treacă în 
subordinea Comandamentului Pompierilor, condus de 
generalul Pamfil Tatu. Muzeul este o unitate cu profil singular 
în reţeaua muzeistică românească şi prezintă istoria 
pompierilor pe fundalul principalelor evenimente de istorie 
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naţională. Accesul vizitatorilor se face cu liftul până la etajul 
şase, de unde se coboară vizitând sălile de expoziţie situate 
pe etaje. 

 

 
 
În prima sală de expoziţie e configurată o lungă şi 

îndepărtată perioadă din istorie – respectiv Antichitatea, Evul 
Mediu, secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. În vitrine sunt expuse 
machetele principalelor mijloace de stins incendii pentru 
perioadele mai sus-amintite (macheta primei pompe de 
absorţie şi refulare a apei inventată de savantul Ctesibios din 
Alexandria - secolul III î.e.n.), macheta pompei lui Heron din 
Alexandria, discipolul lui Ctesibios, la care, prin montarea unei 
ţevi mobile, jetul de apă putea fi refulat contra focului (secolul 
II e.n).  

În expunere liberă – Altarul votiv de la Congri (Gherla) 
din secolul III e.n., mai exact anul 216, ne vorbeşte despre 
existenţa nocturnilor, paznici de noapte. Menţionăm că 
această piesă este parte a tezaurului românesc. 
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Secţiunea dedicată Evului Mediu prezintă, prin obiecte, 

fotografii, documente şi texte, căutările în plan european de 
aflare a mijloacelor tehnice de combatere a incendiilor. Sunt 
prezentate machetele unor pompe manuale tip „seringă” – 
tunul cu apă al matematicianului Jacque Besson (secolul al 
XVI-lea) sau macheta pompei fierarului Hans Hautsch din 
Nurenberg (secolul al XVII-lea) şi cea a pictorului şi 
tehnicianului olandez Ian Van der Heyde (din secolul al XVII-
lea), care, prin descoperirea cazanului cu presiune şi furtunului 
flexibil, încheie acest îndelungat proces. 

Următorul grupaj tematic concretizează rezolvarea 
combaterii incendiilor în Ţările Române în secolul al XVIII-lea 
şi al XIX-lea. De menţionat că suntem în perioada când nu 
vorbim de instituţionalizarea serviciului de pompieri. Întreaga 
comunitate participa la stingerea incendiilor. În expunere 
liberă, este prezentată o pompă manuală tip „seringă”, 
realizată în 1765, de către meşterii din Arad şi clasată în 
categoria juridică Tezaur. 
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În următoarea sală de expunere ne este prezentat 

procesul de instituţionalizare a serviciului de pompieri. Astfel, 
în 1834, la Arad avea să ia fiinţă prima formaţie de pompieri 
voluntari, pentru ca, în 1835, respectiv 1844, să ia fiinţă 
primele unităţi de pompieri militari la Iaşi şi Bucureşti. Tema 
este redată prin facsimile după documentele de înfiinţare 
însoţite de vigniete care prezintă efectivele şi dotarea acestor 
unităţi. În completare sunt prezentate uniforme pentru ofiţeri şi 
soldaţi de pompieri din corpurile Iaşi şi Bucureşti. 

Urmează documente parţial inedite şi exponate ce 
reconstituie cel mai mare incendiu din istoria Bucureştilor; 
declanşat din joaca unui copil şi favorizat de un vânt puternic. 
„Focul cel Mare” de la 23 martie 1847 a intrat în memoria 
colectivă prin pagubele materiale şi pierderile umane. „Focul 
cel Mare”, lucrare tipărită în anul 1854, de Anton Pann, descrie 
pe larg incendiul cu ravagiile sale precum şi eroismul 
pompierilor în lupta cu flăcările. 
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În continuare, este prezentată amplu contribuţia unităţii 

de pompieri din Bucureşti în declanşarea şi desfăşurarea 
Revoluţiei Paşoptiste. Se fac ample referiri la momentul  
13 Septembrie 1848, când o companie de pompieri s-a luptat 
în Dealul Spirii cu 5.000 de turci. Momentul tematic este 
flancat de un soldat şi de un ofiţer, ambii purtând uniforme 
model 1848. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Focul cel Mare”,  
Bucureşti, 23 martie 1847, 

acuarelă de Moustacoff 
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Pe locul luptei s-a ridicat Monumentul Eroilor Pompieri, 
realizat de sculptorul polonez Wladimir Hegel şi dezvelit la  
13 septembrie 1901, în prezenţa unei numeroase asistenţe şi 
a 17 supravieţuitori ai luptei. 

 

    

 
 
În continuare, este prezentată evoluţia Corpului 

pompierilor, după realizarea Unirii Principatelor Române.  
Într-un cadru aparte este prezentată „Legea pentru 
recompensarea eroilor de la 13 septembrie 1848 şi pentru 
instituirea primei medalii militare româneşti, „Pro Virtute 
Militari” – medalie care a fost acordată luptătorilor. 
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Următoarea sală de expoziţie ne prezintă contribuţia 
pompierilor militari la unul dintre cele mai însemnate momente 
din istorie: cucerirea Independenţei de Stat a României (1877-
1878), ilustrată prin documente, ordine de luptă, telegrame, 
rapoarte, fotografii, arme şi medalii – multe dintre acestea se 
referă la participarea pompierilor în calitate de artilerişti la 
bătăliile de la Plevna, Rahova, Vidin. Sunt prezentate uniforme 
de ofiţer şi soldat pompier – artilerist şi drapelul de luptă, în 
copie, al Divizionului de pompieri din Bucureşti. 

 

   
 
O serie de machete prezintă dotarea cu tehnică de luptă 

a pompierilor români la finele secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea.  
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În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, procesul de 
constituire a formaţiilor de pompieri voluntari se intensifică. 
Documentele expuse – statute, uniforme, ştampile, accesorii 
de lucru la incendii etc., atestă existenţa şi activitatea acestor 
formaţiuni. 

 

 
 
Etajul al III-lea este consacrat prezentării evoluţiei 

Corpului pompierilor în perioada de după 1918. Exponatele 
specifice oglindesc procesul de modernizare a Corpului de 
pompieri, prin generalizarea serviciului pe baze militare în 
urma înfiinţării de unităţi în Transilvania. Documentele 
originale şi alte exponate mai prezintă:  

• apariţia primului organ de presă de specialitate  
(1 aprilie 1929) – Buletinul Pompierilor Români; 

• pregătirea pentru apărarea teritoriului ţării în cadrul 
apărării pasive; 
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• Legea de organizare a Corpului pompierilor, din anul 
1936; 

              

 
 
 
 
 

 
• un personaj de epocă înfăţişând un pompier militar 

marchează centenarul pompierilor (1835-1935), cu ocazia 

Insigna Apărarea 
Pasivă, 1933 

Gheorghe Pohrib,  
comandantul pompierilor  
militari între 1920-1937 
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căruia celor mai vechi unităţi militare din ţară – de la Iaşi şi 
Bucureşti – li s-a acordat dreptul de a purta, petrecut pe piept, 
un semn special, denumit znac; 

 
 

• imagini surprinse în cel de-al Doilea Război Mondial – 
diferite documente care consemnează prezenţa ostaşilor şi 
ofiţerilor de pompieri în acţiunile respective; 

• o secţiune specială este alocată Revoluţiei din 
Decembrie 1989. 

 

Sala de expoziţie de la etajul al II-lea este consacrată 
prezentării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, în 
perioada 1948-1965. Un panou automat marchează, prin 
mijloace luminoase, frecvenţa manifestărilor unor cauze de 
incendii, cum ar fi jocul copiilor cu focul, neglijenţa în 
manipularea focului, a surselor de iluminat şi încălzit precum şi 
a altor împrejurări capabile să producă distrugeri de bunuri 
materiale. Un alt panou automat prezintă câteva tipuri de 
stingătoare, mijloace ce pot fi folosite cu succes la lichidarea 
începuturilor de incendii, ilustrând folosirea lor; tot aici e 
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prezentată şi una din modernele instalaţii automate de 
detectare a incendiilor produsă în ţara noastră.  

                     
 

O altă sală de expoziţie, aflată la etajul I al clădirii, ne 
prezintă misiunile de luptă încredinţate pompierilor: salvarea 
vieţilor omeneşti, stingerea incendiilor, limitarea şi înlăturarea 
efectelor negative ale unor calamităţi. Prin intermediul 
fotografiilor, graficelor şi textelor sunt prezentate preocupările 
pompierilor în ceea ce priveşte perfecţionarea muncii, 
îmbogăţirea cunoştinţelor şi crearea aptitudinilor strict 
necesare celor chemaţii să înfrunte focul.  
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Ultima secţiune a acestei săli este consacrată reliefării 
relaţiilor internaţionale ale pompierilor români, schimburilor de 
impresii şi experienţă. 

La parterul Foişorului sunt expuse donaţiile unor 
colecţionari pasionaţi de acest domeniu şi ne este prezentată 
expoziţia fotodocumentară cu titlul „De la Apărarea Pasivă la 
Protecţia Civilă”. Expoziţia valorifică un bogat material care 
supune atenţiei măsurile adoptate şi activităţile desfăşurate în 
scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a 
valorilor culturale, în caz de război sau dezastre. 

 

 
 




