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Contracronometru

pentru viaţă

„Alarma a sunat la 12 şi 30 de minute
şi toţi ştiam că va fi o cursă contracro -
nometru. Încă o dată, pământul se pregătea
să ia în adânc o viaţă de om”. Aşa începe
maiorul Adrian Vlaşin, comandantul
Secţiei de Pompieri Vişeu de Sus,
relatarea ope raţiunii de salvare a unui
bărbat, care a fost surprins de o surpare
într-o fântână situată pe strada Copilaş
din loca litate. 

Victima, Ştefan Cojocaru, de 58 de
ani, spune că a încercat să dea o mână
de ajutor unui prieten de familie, care
îşi curăţa fântâna. „Mai aveam cam două
găleţi de scos când s-a întâmplat
nenorocir ea. După ce s-au surpat pereţii,
nu m-am pierdut cu firea şi i-am strigat pe
cei de afară să sune la 112, că sunt în
pericol. Ceilalţi au încercat să mă scoată,
dar când au văzut că nu reuşesc, la insis-
tenţele mele, au sunat la 112”, a povestit
Cojocaru.

Strivit între pietre,

bărbatul îşi punea

încrederea în pompieri

„Era prima intervenţie de acest gen şi
am vrut să fiu sigur că avem cu noi toate
materialele necesare: aparate de respirat,
cordiţe şi corzi. Aveam inclusiv un trepied
pregătit să ridice persoana din puţ”, spune
maiorul Vlaşin. Pompierii au ajuns în

câteva minute la locul intervenţiei şi au
evaluat rapid situaţia. Bărbatul era
prins în fântână cu o mână în sus,
strâns de pietre în zona pieptului şi
respir a greu, dar era conştient.
„Prioritară a fost degajarea toracelui,
pentr u ca victima să poată respira cu
uşurin ţă”, a mai adăugat şeful pom-
pierilor din Vişeu. În puţ, un vecin
sprijinea peretele ca să evite o nouă
surpare. Victima avea capul la mai
mult de 1 m sub nivelul solului. „La
sosirea pompierilor, am răsuflat uşurat,
fiind convins că mă vor salva”, îşi aduce
aminte bărbatul. 

Pompierii în acţiune
- forţă şi pricepere

În fântână a intrat plutonierul
major Crinu Andreica, cel care s-a
remarcat şi în timpul inundaţiilor din
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vara trecută de pe Vaser. „Eram legat cu
o coardă şi mă sprijineam de pereţii
puţului ca să nu creez presiune suplimen-
tară ce ar fi putut duce la o nouă surpare”,
povesteşte el. „Spaţiul era foarte strâmt,
am lucrat greu. A trebuit să scot piatră cu
piatră ca să-i eliberez zona pieptului şi
omul să poată respira mai uşor”. Apoi,
Andreica a reuşit să-l asigure cu un
brâu şi i-a dat un tub flexibil prin care
să poată respira, ca măsură de
prevedere în cazul unei noi prăbuşiri a
pereţilor. 

În tot acest timp, pompierii de sus
au vorbit cu bărbatul ca să se asigure
că e conştient. „A fost foarte greu şi
exista în permanenţă pericolul de sur-
pare. Am fost cu ochii în patru, cu teama
de a nu fi prins şi colegul Andreica
înăuntru”, menţionează plt. adj. Vasile
Pop, şeful Gărzii de Intervenţie în
acea zi. 

Aproape salvat, un ultim
obstacol... 

Spre final, după eforturi supraome -
neşti, aproape epuizat, plt. maj.
Andreica a avut un adevărat şoc când
şi-a dat seama că, pentru a elibera
omul din strânsoarea pământului,

trebu ie să scoată din puţ un bolovan
enorm, care îi bloca  picioarele. „Cred
că avea mai mult de 50 de kilograme. Nici
acum nu ştiu cum am reuşit să-l ridic.
Cred că pregătirea fizică accentuată şi-a
spus cuvântul. Am pus vârful bolovanului
într-o găleată şi l-am ţinut în echilibru în
timp ce colegii îl trăgeau în sus”, a adaugat
Andreica.

Un final fericit

„După ce m-am văzut la suprafaţă, am
mulţumit lui Dumnezeu şi pompierilor că
mai văd lumina zilei. Membrii familiei
mele au aflat după ce au văzut relatarea
evenimentului la televizor şi atunci au
început telefoa nele. Erau foarte speriaţi,
dar şi fericiţi”, a mărturisit Ştefan
Cojocaru.  

După o oră de luptă, vişeuanul a fost
salvat şi încredinţat personalului de la
Ambulanţă, care l-a transportat la
Spitalul Orăşenesc din Vişeu de Sus.
Soţia şi cei doi copii ai săi, aşezaţi la
casele lor, au putut răsufla uşuraţi când
au văzut că totul s-a terminat cu bine,
datorită promptitudinii, curajului şi
devotamentului de care au dat dovadă
salvatorii maramureşeni.  
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lt. Dacian Marina
slt. ing. Radu Bodea 
plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

ARşiţă şi inCenDii

Trimestrul al doilea al anului în curs a fost o perioadă
marcată de fenomene meteo intense, care au mers de la
caniculă şi secetă până la furtuni violente şi inundaţii. De
fiecare dată, personalul inspectoratului s-a aflat în linia întâi,
alături de membrii comunităţii, în slujba căreia se află. 

În aprilie şi mai, seceta şi nepăsarea oamenilor au dus la
declanşarea a sute de incendii de vegetaţie uscată. Stingerea
acestora a prilejuit câteva dintre cele mai dificile intervenţii
din anul acesta ale subunităţilor inspectoratului.    

În perioada 19.04-24.04, pompierii Detaşamentului
Sighetu Marmaţiei au luptat cu o serie de incendii declanşate
în împrejurimile barajului de la Runcu. Nu mai puţin de 300
de hectare de vegetaţie au fost afectate în zonele Valea Seacă,
Vârful lui Ştefan, Masa Domnului, Valea Popii, Piatra
Şugatagului şi Iezer. 

„Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor a fost necesar
întregul efectiv de cadre cu mijloacele de primă intervenţie.
Acţiunile au fost deosebit de dificile, în primul rând pentru că
drumu rile erau impracticabile, iar până în zonele afectate am avut
de parcurs între 5 şi 8 kilometri, de fiecare dată”, îşi aminteşte
locotenentul Dacian Marina, care a condus intervenţiile
respective. 

În plus, unele acţiuni au fost duse pe timpul nopţii, când,
pe lângă pericolul permanent ca incendiile să se pro page la
pădurile învecinate, exista şi riscul ca personalul să fie atacat

de animalele sălbatice. O altă problemă au ridicat-o comuni-
caţiile, care s-au desfăşurat anevoios, doar prin interme diul
radiotelefoanelor portabile.

Alte acţiuni dificile au fost cele desfăşurate în 17 şi 18.05,
de către personalul Gărzii de Intervenţie Şomcuta Mare, într-o
zonă greu accesibilă, numită de localnici Cornu’ Pleşei-Faţa
Ursului, pe raza satului Curtuiuşu Mare, comuna Valea
Chioarului. Şi acolo, pompierii au avut de parcurs 3 kilo-
metri pe jos, pe teren accidentat,  în noaptea de 17.05, până să
ajungă la locul intervenţiei. „Lipsa apei şi ameninţarea
permanen tă a extinderii incendiului la pădurea de pin din ime diata
apropiere ne-au îngreunat misiunea. De altfel, în câteva locuri,
coronamentul arborilor s-a aprins, dar intervenţia rapidă şi
hotărâtă a personalului a stopat rapid ceea ce ar fi putut deveni un
incendiu de amploare”, spune slt. Radu Bodea, şeful Gărzii de
Intervenţie Şomcuta Mare. 

Datorită dăruirii şi profesionalismului de care au dat
dovadă pompierii, care au fost nevoiţi să aducă apa cu
bidoane de plastic până la locul incendiului, au fost afectate
doar 15 hectare de teren. 

6

Salvatorii maramureşeni DE la sEcETă la inunDaţii

Vreme extremă

Foc la Runcu

Pe munte, apa se duce şi în PET-uri



După soARe... vine ploAie

Sfârşitul lunii iunie a venit cu furtuni de vară, cu rafale de
vânt, grindină şi ploi torenţiale, care s-au abătut asupra
judeţului în mai multe reprize. Printre vijeliile care au pro -
vocat cele mai multe daune au fost cele din perioada 22-24
iunie. Staţiile pluviometrice au înregistrat până la 33,5 litri de
precipitaţii pe metrul pătrat în acea perioadă.  

Au fost afectate mai multe localităţi, printre care Baia
Sprie, Botiza, Poienile Izei, Remetea Chioarului, Şieu şi Târgu
Lăpuş. Cele mai mari probleme le-a avut însă municipiul
Baia Mare, unde Craica şi alte câteva păraie au ieşit din
matcă, transformând oraşul într-o mică Veneţie.

În acelaşi timp, reţeaua de canalizare nu a mai făcut faţă
ploii abundente, iar apa a început să curgă pe drum. Nu
mai puţin de 15 străzi au fost puternic afectate. Pagubele
au fost limitate de intervenţia promptă a personalului
Detaşa mentului de Pompieri Baia Mare, care a acţionat cu
dăruire şi ambiţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
furtunii. 
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insp. şef, col. Petru Dican
prim adj. al insp. şef, mr. Ioniţă Sîrb
şef compartiment Protecţia Muncii, cpt. Mihai Ardelean

Americanii au întocmit un clasament al celor mai pericu-
loase meserii de la ei. În top, pe primele zece poziţii se situează,
în ordine, cele de pescar de crabi imperiali, mun citor forestier,
camionagiu, miner, pompier, poliţist, gardă pentr u transportul
de valori, genist, marinar din garda de coastă şi bodyguard.
Unele dintre profesiile practicate de salariaţii din SUA nu se
întâlnesc şi în ţara noastră, dar dacă am face un top al celor mai
grele meserii, în România lista ar fi mult mai lungă. 

Poliţiştii, minerii, taximetriştii, jurnaliştii, bodyguarzii,
şoferii, geniştii, tăietorii de lemne, constructorii la înălţime,
alpiniştii utilitari, piloţii, cascadorii, toţi au locuri de muncă
riscante. Niciunii nu se expun, însă, la multitudinea şi com-
plexitatea pericolelor la care se expun pompierii pe timpul
îndeplinirii misiunilor. O simplă enunţare a acestora
demons trează afirmaţiile de mai sus. Pericolele se manifestă
înainte de intervenţie (accidente rutiere), pe timpul interven -
ţii lor (intoxicare cu fum şi gaze toxice, explozie, electrocu -
tare, efect termic, infestare biologică, afectare cu substanţe
chimice, cădere sau alunecare, prăbuşirea construcţiei etc.),
după intervenţie (stres posttraumatic, sechele neuropsihice).
Chiar şi activităţile curente, de pregătire, din cazarmă, prezintă
unele riscuri inerente determinate de specificul acestora.

Pompierii sunt asociaţi de către populaţie cu ,,super-eroii”
care, prin fapte de curaj, salvează vieţi şi bunuri materiale.
Această percepţie ar putea conduce la ideea greşită că perso -
nalul de intervenţie trebuie să acţioneze în condiţiile oricărui
nivel de risc. De aceea, comandantul intervenţiei are atribu-
tul principal de a urmări limitarea expunerii la riscuri a per-
sonalului de intervenţie, desfăşurarea în siguranţă a oricărei
activităţi specifice. 

Din aceste considerente, apreciez că prezentarea acestor
riscuri, a măsurilor şi acţiunilor preventive ce trebuie luate,
este utilă personalului inspectoratului. 

FActorI De rISc lA cAre Sunt exPuşI

PoMPIerII în înDePlInIreA MISIunIlor (I)

- EXPLOZIA -
Activitatea pompierilor este una deosebit de complexă,

varietatea misiunilor incluzând aproape toţi factorii de risc
manifestaţi, iar graniţa dintre asigurarea acţiunilor de inter-
venţie şi protecţia forţelor implicate este greu de stabilit.

În ce priveşte pompierii, protecţia personalului este dife -
rită de oricare alt sector de activitate pentru că factorii de risc
pe timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi intervenţiilor
sunt multipli şi acţionează simultan (stres cumulat cu pericol
de alunecare, cu producere de arsuri, traumatisme, inhalare
de gaze toxice, pericol de explozii, electrocutare etc.).

Începem serialul dedicat factorilor de risc cu prezentarea
riscului de explozie, care este unul dintre principalele peri-
cole care-i pândesc pe pompieri; în continuare fiind tratat
fenomenul de explozie ca atare, modalităţile de manifestare,
prevenirea acestuia precum şi măsurile de securitate a ser-
vanţilor care se impun

În mod uzual, termenul „explozie” desemnează un pro-
ces accidental, nedorit, cu efecte distrugătoare: explozia unei
bombe; distrugerea unei case datorită acumulării de gaz
combustibil (metan, GPL) ca urmare a unor scurgeri necon-
trolate, urmată de aprinderea accidentală a amestecului for-
mat de acesta cu aerul; explozia unor reactoare chimice;
explozia unui lichid în fierbere care degajă vapori, când un
foc extern vine în contact cu un recipient/butoi deasupra
nivelului de lichid determinând slăbirea metalului şi
fisurarea datorită presiunii interne în creştere etc.

Hotărârea de Guvern nr. 752 din 14 mai 2004 defineşte ca
fiind atmosferă explozivă „amestecul cu aer, în condiţii
atmosferice, al substanţelor inflamabile sub formă de gaze,
vapori, ceaţă sau pulberi în care, după ce s-a produs
aprinderea, combustia se propagă în întregul amestec nears”
şi atmosfera potenţial explozivă - „o atmosferă care poate
deveni explozivă datorită condiţiilor locale şi operaţionale”.

Astfel, prin explozie se înţelege reacţia fizico-chimică
foarte rapidă în care se produce o mare cantitate de gaze la
temperaturi înalte, cu efectuare de lucru mecanic.
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După cauzele care le produc, exploziile pot fi:
- explozii produse din cauze fizice (explozia recipientelor sub

presiune, reactoarelor, autoclavelor şi altor aparate sub pre-
siune);

- explozii produse din cauze chimice (exploziile amestecurilor
de gaze, vapori sau prafuri combustibile aflate în suspensie
în diferite încăperi sau aparate).

exploziile, ţinând seama de natura lor, se pot împărţi în
patru grupe:

1. Explozii produse de energia eliberată în urma unei
oxidări rapide (arderea unui amestec de vapori de substanţe
combustibile cu aer);

2. Explozii provocate printr-o descompunere rapidă a unor
compuşi chimici (descompunerea azotatului de amoni u);

3. Explozii rezultate din eliberarea bruscă a energiei dega-
jate prin fuziune sau fisiune nucleară (bombele A şi H);

4. Explozii datorită polimerizărilor necontrolate, cu elibe -
rare rapidă de energie (peroxizi organici).

Exploziile cele mai frecvente, urmate deseori de incendii,
sunt cele din grupa întâia. Această grupă cuprinde exploziile
de amestecuri explozive (vapori, gaze şi aer).

Exploziile pot fi cauze ale incendiilor, după cum incen -
diil e pot fi cauze ale exploziilor.

Explozia amestecurilor de aer-gaz, aer-vapori, aer-
substan ţe solide în suspensie nu se poate produce decât dacă
sunt satisfăcute două condiţii:

- amestecurile să se afle între limitele de explozie;
- să fie prezentă o sursă de căldură capabilă să declanşeze

arderea.

rezultă deci că explozia are două limite:
- limita inferioară de explozie, care reprezintă concentraţia

minimă a gazelor, a vaporilor, a prafului în aer la care este
posibilă explozia;

- limita superioară de explozie, care reprezintă concentraţia
maximă a gazelor, a vaporilor, a prafului în aer la care
explozia mai este încă posibilă.

Sub limita inferioară, deflagraţia nu se produce deoarece
amestecul prezintă un exces de aer, iar peste limita supe-
rioară nu poate exploda din cauza lipsei de aer, amestecul
fiind prea bogat. Zona dintre cele două limite - inferioară şi
superioară - se numeşte interval de explozie.

Concentraţia amestecurilor explosive se exprimă în pro-
cente de volum sau în g/m3.

limitele de explozie nu au o valoare constantă, deoarece
amestecurile explozive sunt supuse acţiunii următorilor
factori:

- temperatura mediului ambiant (cu cât creşte, cu atât
amestecul exploziv devine mai periculos);

- presiunea la care este supus amestecul (pe măsura ce
scade, limitele de explozie ale amestecurilor se apropie din ce
în ce mai mult de zero); pentru fiecare amestec exploziv
există o presiune de aprindere sub care posibilitatea
aprinderii, deci şi a exploziei amestecului, dispare;

- capacitatea de oxidare a hidrocarburilor (limitele de
explozie cresc cu capacitatea de oxidare, pe când presiunea
critică scade).

La temperaturi şi presiuni inferioare celor de autoa prin -
dere, amestecurile gazoase combustibil-oxidant pot fi men ţi -
nute pe perioade indefinit de lungi. Explozia lor se produce
numai după iniţierea locală, cu o sursă concentrată de
energie: corpuri încălzite, scântei electrice. Sursa de iniţiere
determină formarea unui nucleu de flacără, care creşte şi se
propagă în întregul amestec gazos, până la consumarea aces-
tuia. În acest caz, există o suprafaţă netă de separare între
gazele arse şi cele nearse, care se propagă cu o viteză carac-
teristică amestecului combustibil-oxidant.

Atmosferele (potenţial) explozibile se pot produce de la
substanţe organice (industria alimentară) până la substanţe
chimice (industria nealimentară), spectrul fiind foarte larg.

explozia amestecurilor de praf cu aer depinde de
următor ii factori:

- concentraţia prafului: cu cât suspensiile de praf în aer îşi
păstrează stabilitatea şi omogenitatea, cu atât pericolul de
explozie este mai mare (când se ajunge la limitele de explozie); 

- starea fizică a prafului: cu cât gradul de dispersie este mai
mare, cu atât intervalul de explozie este mai mare; oxigenul
are acces mai uşor şi pericolul de explozie se măreşte;

- compoziţia chimică a prafului: cantitatea mare de substanţe
volatile conţinute de praf face ca pericolul de explozie să fie
accentuat;

- compoziţia atmosferică şi temperatura înconjurătoare:
umidita tea micşorează pericolul de explozie, în afară de
acele substanţe cu care umiditatea intră în reacţie; prezenţa
unor cantităţi determinate de gaze inerte în aer micşorează
sau înlătură pericolul de explozie.
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În judeţul nostru, acest tip de explozie a amestecurilor de
prafuri combustibile, se poate produce la obiectivele de
industrializare a lemnului (instalaţii de exhaustare, maşini
de şlefuit, cicloane, buncăre de talaş şi praf de lemn, cazane
de abur alimentate cu talaş şi praf de lemn), la obiectivele
care au ca domeniu de activitate morăritul şi panificaţia şi în
cazul celor care produc nutreţuri concentrate. 

La o explozie iese în evidenţă efectul de detunătură. În
unele cazuri se aud două detunături: prima foarte scurtă, iar
a doua de durată mai lungă, cu efect dinamic. Acest fenomen
apare datorită faptului că explozia nu se produce într-un
sing ur loc, ci în locuri diferite (în special la amestecurile de
gaze cu aer ).

Transformările produse în urma declanşării unei explozii
pot fi de natură să formeze o deflagraţie, o explozie propriu-
zisă sau o detonaţie.

Deflagraţia se defineşte ca o reacţie chimică pe timp ul
căreia viteza de ardere este de câţiva centimetri pe secundă,
ceea ce face ca arderea să se propage din aproape în aproape,
aşa cum se produce la arderea pulberii negre presărată pe o
suprafaţă plană.

Explozia propriu-zisă care se produce atunci când
amestecul de substanţe combustibile-aer existent într-un
spaţiu închis (încăpere, recipient etc.) are o anumită concen-
traţie şi vine în contact cu o sursă de aprindere, în acest caz
viteza de ardere este de 10-100 m/s.

Detonaţia este o explozie produsă, în general, în ţevi cu
diametre şi lungimi suficient de mari, la care viteza de propa-
gare a flăcării este cuprinsă între 1.000-4.000 m/s, caracteriza-
tă prin apariţia undei de şoc.

În cazul detonaţiei, descompunerea substanţelor se face
atât de rapid încât gazele care se produc se destind în însăşi
masa substanţei, dând naştere la presiune şi o temperatură
foarte ridicată.

Răbufnirea poate fi considerată ca un efect limită al
exploziei, adică este o ardere cu viteză de cel puţin câţiva
metri pe secundă. Presiunea care se formează la răbufnire nu
este prea mare, ea durează, în schimb, ceva mai mult, dând
posibilitatea să se poată reconstitui locul exact al aprinderii.
Se pot produce răbufniri de arderea prafului combustibil, în
majoritatea cazurilor formând o flacără pătrunzătoare cu o
temperatură foarte ridicată. Unda de presiune se descarcă

aproape în întregime fără efecte mecanice vizibile. Răbufniri
se pot produce şi în focarele cazanelor şi chiar în unele spaţii
în care se găsesc amestecuri explozive.

Unda de şoc care se produce în timpul exploziei distruge
elementele de construcţie, răspândeşte materialele aprinse pe
terenul din jur, formând noi focare de incendiu. Pe mă sură ce
se îndepărtează de locul exploziei, puterea de distrugere a
undei de şoc scade.

Prin distrugerea şi împrăştierea elementelor de construc ţie
se măreşte suprafaţa incendiului şi creşte viteza de ardere.
De asemenea, se modifică schema schimbului de gaze, ca
urmare a formării unor deschideri noi în elementele de con-
strucţie. În acest caz se intensifică ieşirea fumului din zonele
de ardere şi afluxul de aer are drept consecinţă, printr e altele,
apariţia unor direcţii de dezvoltare a arderii.

Exploziile constituie un mare pericol pentru oamenii,
instala ţiile tehnologice şi bunurile materiale aflate în zona
incen diului. De aceea, se impune ca pe timpul incendiului
comandantul intervenţiei să ia toate măsurile pentru înde-
părtarea pericolului de explozie, adică să înlăture condiţiile
care favorizează formarea amestecurilor explozive (gaze, va -
pori, aflux de aer, surse de aprindere etc.). Aparatura şi sub-
stanţele care prezintă pericol de explozie se evacuează din
zona incendiului într-un loc sigur. Dacă acest lucru nu este
posibil, se va efectua o stropire puternică cu apă sau se va
acoperi cu un strat de spumă, luându-se în acelaşi timp măsuri
de redu cere a vitezelor de ardere în sectoarele învecinate. 

Pentru înlăturarea exploziilor este necesară respectarea
următoarelor măsuri: 

- evitarea surselor de aprindere acolo unde există sau s-ar
putea forma amestecuri explozive;

- folosirea aparatajului electric adecvat mediului în care se
desfăşoară intervenţia;

- interzicerea folosirii aparatelor de iluminat cu flacără
deschisă;

- interzicerea lucrului cu foc deschis în secţiile cu pericol
de explozie;

- înlăturarea posibilităţilor de a se forma scântei de natură
mecanică (prin frecare, izbire etc.).
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evitarea aglomerării amestecurilor explozive de gaze,
vapori şi praf cu aerul prin realizarea următoarelor:

- folosirea unei ventilaţii corespunzătoare;
- asigurarea unei bune etanşeităţi la conducte şi aparaturi;
- controlul concentraţiei amestecurilor explozive (folo si rea

metodelor moderne);
- folosirea filtrelor pentru absorbţia şi depunerea prafului;
- instruirea personalului pentru deservirea corectă a insta-

laţiilor şi sesizarea la timp a defecţiunilor.

ca măsuri de securitate a servanţilor la intervenţiile cu
pericol de explozie menţionăm:

- în prima urgenţă se colectează informaţii despre
prezenţa materialelor explozive; o mare atenţie se va acorda
substanţelor periculoase din Clasa 1 din Îndrumătorul pentr u
personalul de intervenţie în cazul accidentelor în care sunt
implicate substanţe periculoase; se evacuează materialele cu
pericol de explozie;

- părăsirea în cel mai scurt timp a zonei incendiate la
semna lul de pericol de explozie;

- când lucrează la stingerea incendiilor de substanţe
explozive, servanţii vor fi protejaţi cu mijloace improvizate
(scuturi, panouri) împotriva suflului şi schijelor;

- se asigură posibilitatea de retragere (adăpostire) la timp
a servanţiilor în locuri sigure sau în adăposturi dinainte sta-
bilite în cazul unui pericol de explozie;

- ventilaţia naturală a încăperilor în cazul acumulărilor de
gaz metan sau gaz petrolier lichefiat;

- echiparea obligatorie a servanţilor cu echipamentul indi-
vidual de protecţie pe timpul intervenţiei;

- deschiderea uşilor se va executa cu atenţie, în momentul
deschiderii poate avea loc fenomenul de backdraft (explozie a
fumului), servantul se va dispune la adăpostul acesteia (dacă
uşa se deschide spre interior), sau la adăpostul peretelui late -
ral de aceasta (dacă uşa se deschide spre exterior); 

- pentru toate produsele cu punct de aprindere sub 61°C,
este important să se monitorizeze continuu posibila prezenţă
a unui amestec exploziv cu aerul.

Evaluarea riscurilor de formare a unor astfel de ameste-
curi, a riscurilor de apariţie a unor explozii şi a consecinţelor
acestora este necesară atât pentru protecţia servanţilor şi a
tehnicii, cât şi pentru protecţia mediului faţă de emisiile de
compuşi poluanţi generaţi prin combustie.

Dintre evenimentele grave cu pierderi de vieţi omeneşti,
răniţi şi pagube materiale importante, produse în urma
unor explozii, care au avut loc în Maramureş, amintim:

- februarie 1999, o casă distrusă în totalitate pe strada
Andrei Mureşan, din Baia Mare, de către explozia unei acu-
mulări de gaz metan, proprietarii pierzându-şi viaţa;

- septembrie 2005, în urma exploziei unui rezervor de com-
bustibil (motorină) la care se efectuau lucrări de sudare a
unei fisuri, fără luarea măsurilor elementare de P.S.I, într-un
atelier improvizat în două boxe de garaj aflate pe strada
Păltinişului din Baia Mare; şi-au pierdut viaţa 4 persoane. De
menţionat faptul că exista iminenţa exploziei a 2 recipienţi cu
oxigen lichefiat şi a unuia cu acetilenă, cu urmări catastrofale
pentru forţele de intervenţie şi mulţimea de curioşi. Evitarea
catastrofei s-a făcut printr-o intervenţie operativă, bine orga-
nizată şi mult curaj manifestat de către echipajele de inter-
venţie;

- decembrie 2008, explozie din cauza unei acumulări de gaz
metan, într-o casă de locuit pe strada Garoafei din Baia Mare,
soldată cu rănirea unei persoane şi importante pagube
material e;

- mai 2009, în urma unui incendiu produs la o anexă
gospodărească în comuna Budeşti, a explodat butelia de
aragaz, care nu a făcut victime, din fericire, printre cei care au
sărit în sprijinul proprietarului ca să-l ajute la localizarea şi
lichidarea incendiului.

11

Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilOr



Ce sunt viruşii de CalCulator?

Viruşii informatici sunt, în esenţă, microprograme greu
de depistat, ascunse în alte programe, care aşteapta un
moment favorabil pentru a provoca defecţiuni ale sistemului
de calcul (blocarea acestuia, comenzi sau mesaje neaşteptate,
alte acţiuni distructive).

Se poate aprecia că un virus informatic este un micropro-
gram cu acţiune distructivă localizat în principal în memoria
internă, unde aşteaptă un semnal pentru a-şi declansa activi -
tatea.

Clasificare
În forma cea mai generală, viruşii se împart în: 

• viruşi hardware;
• virusi software.

Virusii hardware sunt mai rar întâlniti, aceştia fiind, de
regulă, livraţi o dată cu echipamentul. Majoritatea celor ce
dau bătăi de cap posesorilor de calculatoare sunt viruşi
softwa re, creaţi de specialişti în informatică foarte abili şi
buni cunoscători ai sistemelor de calcul, în special al modului
în care lucrează software-ul de bază şi cel aplicativ.

din punct de vedere al capacităţii de multiplicare, viruşii
se împart în două categorii:

• viruşi care se reproduc, infectează şi distrug;
• viruşi care nu se reproduc, dar se infiltrează în sistem şi

provoacă distrugeri lente, fără să lase urme (numiţi şi
„worms”, adică viermi).

În funcţie de tipul distrugerilor în sistem, se disting:
• viruşi care provoacă distrugerea programului în care

sunt incluşi;
• viruşi care nu provoacă distrugeri, dar incomodează

lucrul cu sistemul de calcul; se manifestă prin încetinirea
vitezei de lucru, blocarea tastaturii, reiniţializarea aleatorie a
sistemului, afişarea unor mesaje sau imagini nejustificate;

• viruşi cu mare putere de distrugere, care provoacă inci-
dente pentru întreg sistemul, cum ar fi: distrugerea tabelei de
alocare a fişierelor de pe hard disk, modificarea conţinutului
directorului rădăcină, alterarea integrală şi irecuperabilă a
informaţiei existente.

Primii viruşi atacau programele gazdă. De exemplu,
„Brain” înlocuia numele volumului dischetei cu al său;
„Vendredi 13” creştea dimensiunea programelor cu 512
octeţi, „Data crime” şi „Vienna” se semnau prin respectiv
1168 şi 648 octeţi.

Primele programe antivirus puteau repera uşor aceşti
invadatori. Creatorii de viruşi au reacţionat însă prin
adoptarea unor strategii mai performante şi au dezvoltat
proceduri capabile să infecteze un program, fără ca alterarea
să fie prea ostentativă.

Odată introdus pe disc, a doua fază a vieţii unui virus este
autoprogramarea. Viruşii încearcă să infecteze cât mai multe
programe, înainte de a ataca propriu-zis. Pentru a opera cât
mai eficient, viruşii îşi lasă semnatura în fiecare program
infectat, pentru a nu-l contamina încă o dată. Pe acest prin-
cipiu lucrează şi antiviruşii, adică pe reperarea unei intru -
ziuni. Ei analizează unităţile de disc pentru a căuta semnă-
turile cunoscute. Această tehnică prezintă însă un defect
major: virusul trebuie indentificat, deci tabela de semnături
trebuie permanent reactualizată.

Viruşii au forme de manifestare cât se poate de diverse.
Unii se mulţumesc să afişeze mesaje de pace sau să cânte o
melodie. Alţii perturbă lucrul utilizatorului, însă fără consecinţe
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Viruşi şi programe antivirus (I)
Începem, în acest număr, o serie de articole dedicate unui subiect de actualitate

în domeniul calculatoarelor: viruşii şi programele menite să le vină de hac şi să ne
protejeze computerele: antiviruşii.  



prea severe. De exemplu, „KeyPress” duce la apariţia pe
ecran a şirului „AAAAA”, dacă se apasă tasta „A”. Cei mai
distrugători viruşi sunt aceia care sunt programaţi pentru
modificarea datelor: ştergeri, formatări de disc, bruiaj de
informaţii, modificări în bazele de date etc.

Uneori, viruşii atacau după o lungă perioadă de somno -
lenţă. De exemplu, „Golden Gate” nu devine agresiv decât
după ce a infectat 500 de programe, „Cyber TechB” nu a
acţionat, în schimb, decât până la 31 decembrie 1993.

Morala: utilizatorul avizat (şi păţit!) trebuie să aibă grijă
ca periodic să ruleze programe antivitus.

În manualul de utilizare al Ms-dos, Microsoft împarte
viruşii în trei categorii:

• viruşi care infectează sistemul de boot;
• viruşi care infectează fişierele;
• viruşi Cal Troian;

Ultimii sunt acele programe care,  aparent,  au o anumită
întrebuinţare, dar sunt înzestraţi cu proceduri secundare
distru ctive. Totuşi, o clasificare mai amănunţită a viruşilor ar
arăta astfel:

• armaţi – o clasă mai recentă de viruşi; conţin proceduri
ce împiedică dezasamblarea şi analiza de către un antivirus,
editorii fiind nevoiti să-şi dubleze eforturile pentru a dezvol-
ta antidotul (ex: „Whale”)

• autoencriptori – înglobează în corpul lor metode de
criptare sofisticate făcând detecţia destul de dificilă. Din feri-
cire, pot fi descoperiţi prin faptul că încorporează o rutină de
decriptare (ex: „Cascade”)

• Camarazi – sunt avantajaţi de o particularitate a DOS-
ului, care execută programele .com înaintea celor .exe. Aceşti
viruşi se ataşează de fişierele .exe, apoi le copiază, schimbând
extensia în .com. Fişierul original nu se modifică şi poate trece
de testul antiviruşilor
avansaţi. Odată lansat
în execuţie, fişierul
respectiv, ceea ce se exe-
cută nu este fişierul
.com, ci fişierul .exe

infectat. Acest lucru
determina propagarea
viruşilor şi la alte apli-
caţii

• Furişaţi (stealth) –
acesti viruşi îşi mas -
chează prezenţa prin
deturnarea între rupe -
rilor DOS. Astfel,
comanda dir nu permit e
observarea faptului că
dimensiunea unui fişier
executabil a crescut,
deci este infectat. (ex:
„512”, „Atheus”,
„Brain”, „Damage”,
„ G r e m l i n ” ,
„ H o l o c a u s t ” ,
„Telecom”)

• infecţie multiplă – cu câţiva ani în urmă, viruşii erau
repartizaţi în două grupuri bine separate: cei care infectau
programele şi cei care operau asupra sectorului de boot şi a
tabelelor de partiţii. Viruşii cu infecţie multiplă, mai recenţi,
pot contamina ambele tipuri de elemente (ex: „Authax”,
„Crazy Eddie”, „Invader”, „Malaga” etc.)

• Polimorfi – sunt cei mai sofisticaţi dintre cei întâlniţi
până acum. Un “motor” de mutaţii permite transformarea
lor în mii de variante de cod diferite (ex: „Andre”,
„Cheeba”, „Dark Avenger”, „Phoenix 2000”, „Maltese Fish”
etc.)

• viruşi ai sectorului de boot şi ai tabelelor de partiţii –
ei infectează una şi/sau cealaltă dintre aceste zone critice ale
dischetei sau hard disk-ului. Infectarea sectorului de boot
este periculoasă, deoarece la pornirea calculatorului codul
special MBP (Master Boot Program) de pe dischetă se execută
înainte de DOS. Dacă acolo este prezent un virus, s-ar putea
să nu fie reperabil.

va urMa...
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La data de 1.01.2009, soldul contului în bancă al
Asociaţiei „Curaj şi Devotament” a fost de 3.076 lei. Lunar,
se strâng la nivelul Asociaţiei aproximativ 5.060 lei,
reprezentând cotizaţiile membrilor (cadre, gradaţi voluntari
şi personal civil). Cotizaţia lunară, în valoare de 10 lei, este
reţinută pe statul de plată şi virată în contul Asociaţiei
deschis la B.C.R. Baia Mare.

De la începutul anului şi până în prezent au intrat în contul
Asociaţiei 3.3871 lei.

În semestrul I, Consiliul Director a luat 11 hotărâri în
urma cărora s-au alocat 17.299,2 lei pentru următoarele
scopu ri:

u au fost acordate un număr de 6 ajutoare financiare
pentr u personalul propriu, reprezentând 11.000 lei;

u au fost acordate un număr de 8 ajutoare financiare pentru
personalul  I.G.S.U, reprezentând 2.800 lei;

u s-a alocat suma de 1.999,2 lei pentru realizarea numărului
I al revistei „Salvatorii Maramureşeni”;

u s-a alocat suma de 1.500 lei pentru ajutorarea a 8 familii
nevoiaşe cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

În prezent, în contul Asociaţiei a rămas suma de 11.581 lei.

Alte Activităţi desfăşurAte în semestrul i

La data de 26.03.2009 a avut loc Adunarea Generală a
membrilor, la care au participat toate cadrele de la reşedinţa
inspectoratului, precum şi comandanţii de subunităţi împu -
terniciţi să reprezinte cadrele din subunităţile lor. La activi-
tatea menţionată s-a prezentat bilanţul Asociaţiei pe anul
precedent, s-au analizat şi propus alocări de fonduri pentru
alte activităţi şi s-au desfăşurat alegeri pentru noua compo-
nenţă a Asociaţiei care se prezintă astfel:

Preşedinte: col. dican Petru

Vicepreşedinte: mr. sîrb ioan ioniţă

Membri: col. nour eugen

mr. mureşan ioan

lt. Zah Adrian

Contabil: slt. Andrei Anca

Secretar: lt. Zah Adrian

Cenzor: cpt. Avram diana
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Bilanţul Asociaţiei „Curaj şi Devotament”
pe semestrul I, 2009

De Paşte, pompierii au dus daruri familiilor aflate în nevoie



Pe parcursul trimestrului doi, pompierii maramureşeni
au executat 416 acţiuni, faţă de 211 în aceeaşi perioadă a lui
2008, ceea ce reprezintă o creştere cu 97,15 la sută. Din total,
cele mai multe au fost arderile necontrolate (printre care şi
incendiile de vegetaţie uscată) - 138, urmate de incendii - 112,
asistenţa persoanelor - 45 şi 34 descarcerare.

Pe subunităţi, Detaşamentul Baia Mare a fost implicat în
cele mai multe acţiuni - 200, urmat de Detaşamentul de
Pompieri Sighetu Marmaţiei, cu 69 de intervenţii, şi Secţia de
Pompieri Vişeu de Sus, cu 34. Garda de Intervenţie Bogdan
Vodă a participat la 13 acţiuni. Subunităţile înfiinţate în cursul
anului trecut s-au remarcat şi ele în luptă. Garda de
Intervenţie Borşa a executat 29 de acţiuni, Pichetul de
Pompieri Târgu Lăpuş - 38, iar Garda de Intervenţie Şom cuta
Mare - 17 intervenţii. 

În trimestrul al doilea, s-au înregistrat 2 morţi şi 9 răniţi.
Totalul pagubelor se ridică la 0,91 milioane de lei. Datorită
profesionalismului şi dăruirii de care au dat dovadă
pompier ii militari, au fost salvate 28 de persoane din care 10
copii, iar valoarea bunurilor salvate s-a cifrat la 7,38 milioane
de lei.

În aceeaşi perioadă, cele mai frecvente cauze de
incendiu au fost focul deschis - 30 de cazuri, instalaţiile
electrice defecte sau improvizate - 24 de cazuri şi fumatul -
12 cazuri.

PrIetenII DIn AUStrIA S-AU întorS

Pompierii voluntari din localitatea austriacă Fürstenfeld,
înfrăţită cu Vişeu de Sus, s-au întors în Maramureş, la sfâr -
şitul lunii mai. Ei au adus o pompă nou-nouţă, de înaltă
presiu ne, pentru autospeciala pe care au donat-o Secţiei de
Pompieri Vişeu de Sus. Prietenii austrieci au fost încântaţi să
afle de la pompierii militari din Vişeu că maşina le este de
mare folos. 
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Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Trimestrul doi în cifre
Inspector şef I.S.U. Maramureş,
col. Petru Dican 



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Încă un pompier cu state vechi de serviciu a spus adio
hainei militare. În 14 aprilie 2009, Maistrul Militar Principal
Ioan Cadar a trecut în rezervă, după 29 de ani şi 6 luni în
slujba cetăţeanului. 

Ioan Cadar s-a născut în 6 august 1959, în Baia Mare.
Între 1968 şi 1975 a urmat cursurile Şcolii
Generale nr. 12 din municipiu, iar între 1975
şi 1979 a fost elev al Liceului Industrial
Minier nr. 2 din localitate. 

De mic şi-a dorit să ajungă pompier, aşa
că după bacalaureat şi-a depus dosarul la
Şcoala de Maiştri militari şi Subofiţeri Auto şi
Tancuri „Basarab I” din Piteşti, care pregătea
şi specialişti pentru pompieri. În 1982, la
absolvire, Ioan Cadar a fost repartizat la Grupul
de Pompieri Maramureş. A fost un an fericit pentru
el, pentru că tot atunci s-a căsătorit cu o fostă colegă de
liceu, Valeria, care îi este şi acum alături. 

Soţii Cadar au trei copii - 2 fete şi un băiat de care sunt
mândri deoarece sunt cu toţii absolvenţi de facultate sau stu-
denţi. 

Maistrul militar Cadar îşi aduce aminte de multe
momente dificile peste care a trecut cu bine, alături de colegii
săi din inspectorat, de-a lungul carierei: incendiul din iulie
1987, care a mistuit acoperişul Casei de Cultură a Tineretului
sau inundaţiile din 2002, când a participat la salvarea a 6 per-
soane ameninţate de creşterea apelor Râului Lăpuş, la
Complex Ştrand Recea, sunt doar două dintre acestea. 

Ca şef al echipei de reparare, depanare şi revizii, a fost un
adevărat virtuoz al mecanicii, care - alături de colegii săi - a
reuşit să menţină în stare de funcţionare tehnica învechită şi
autospecialele vechi de 30 de ani, ce trebuiau de mult casate,
ale inspectoratului. 

la final de carieră militară, colegii îi urează
multă sănătate şi o pensie cât mai lungă!  
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Salvatorii maramureşeni Final De carieră

Un maestru al mecanicii
w M.M. Principal Ioan Cadar a participat la multe
din intervenţiile dificile ale pompierilor

Un sprijin la bătrâneţe, din partea colegilor glumeţi Felicitat de inspectorul şef, col. Petru Dican



Mai mult de o sută dintre angajaţii inspectoratului îşi
sărbăt oresc zilele de naştere şi în trimestrul care a început.
Din motive de spaţiu, nu am reuşit să-i menţionăm pe toţi,
însă le urăm tuturor sănătate, fericire şi 

La mulţi ani!

ReşeDinţa insPeCToRaTului:
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Salvatorii maramureşeni Sărbătoriţi
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Salvatorii maramureşeni ProasPăT CăsăToriţi

Au spus „DA!” 
w În cursul acestui trimestru, mai mulţi pompieri şi-au găsit perechea 

Plt. adj. ing. cornel Băbuţ

Inaugurăm, în acest număr, o nouă rubrică, în care vi-i vom prezenta pe colegii noştri care au făcut unul dintre paşii cei
mai importanţi în viaţă - şi-au întemeiat o familie. 

Tuturor, le urăm „Casă de piatră!” şi multă fericire!

ana maRIa şI vasIle ţIcală

Şi-au pus verighetele pe 17 mai, în Vişeu de Sus. El este
plutonier la Secţia de Pompieri din oraş, iar doamna - educator
la Centrul de plasament din aceeaşi localitate. Vasile crede ca
Ana a fost impresionată de caracterul său puternic şi, nu în
ultimul rând, de fizicul său atletic. Vor începe să-şi ridice o
casă şi îşi doresc un copil, cât mai curând.   

KIttI şI ovIdIu BoRzan

Au semnat în registrul de stare civilă în 23 mai, chiar în
ziua de naştere a mirelui, în Baia Mare. Doamna este contab il

la o firmă din
municipiu,
iar el e plutonier
la Detaşamentul
de Pompieri
Baia Mare.
Ovidiu crede
că proaspăta
lui soţie a fost
vrăjită de
fizicul său
debordant.
Cei doi vor
să-şi cumpere,
cât mai curând,
un apartament
în oraş. 

alIna şI nIcolae Poduţ

Se ştiu încă din grădiniţă. Sunt din satul Negreia amândoi,
iar nunta au făcut-o pe 16 mai, în Şurdeşti. El este sergent

major la
Garda de

Intervenţie
Şomcuta Mare

şi crede că
doamna -

profesoară de
română şi

religie - a fost
atrasă, în

primul rând,
de sinceritatea
lui. În viitorul

apropiat vor
construi
o casă în
Negreia. 

Ioana-Ramona şI maRcel covacI

Sunt din Şomcuta Mare şi s-au cunoscut la Universitatea
de Nord, unde au fost colegi. Şi-au jurat credinţă veşnică în
30 mai. Doamna este educator la un centru de plasament din
Baia Mare, iar el - sergent major la Garda de Intervenţie
Şomcut a Mare.      
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Salvatorii maramureşeni TaLenTaţi, frumoşi şi deşTepţi

Copiii noştri
Continuăm, în acest număr, prezentarea celor mai mici pompieri. Începem, firesc, cu domnişoarele:

Le urăm tuturor să crească
mari şi sănătoşi, şi să le aducă

părinţilor numai bucurii!

MIHAELA IOANA ARDELEAN
(n. 30.01.2008) 

A învăţat să spună primele
cuvinte, iar acum, la 1 an şi 6
luni, încearcă să spună cât
mai multe. E o fetiţă plină
de energie care trebuie
supravegheată perma-
nent. Noroc cu bunica…
În rest e cuminte,
zâmbeş te mult şi nu
face boroboaţe. Doar
noaptea se mai trezeşte
uneori pentru o gustare
pe bază de lăptic. Seamănă
mai mult cu mămica ei
Luminiţa, spune, plin de tact,
tăticul mândru al Mihaelei, cpt. Mihai Ardelean. 

IZABELA MARIA NISTOR
(n. 18.02.2009)

A împlinit deja 4 luni şi e un bebeluş tare
cuminte. Părinţii pot să doarmă netulburaţi.
Asta, mai ales de când au descoperit că Izabela
adoră muzica lui Aurel Tămaş. Când aude
vocea celebrului artist, adoarme cu zâmbetul
pe buze. Tăticul ei, cpt. Lucian Nistor, spune -
ca un adevărat diplomat - că micuţa seamănă
cu amândoi părinţii. 

ANDREI DAN
CHIODEAN
(n 20.02.2007)

E un băieţel liniştit care nu face
năzbâtii şi adoră desenele ani-
mate. Maşinile de pompieri sunt
cealaltă mare pasiune a lui. Cel
mai mult îi plac când au gi -
rofarurile şi sirenele pornite.

Ştie că şi tăticul său, plt. Dan
Chiodean, e pompier. Abia
aşteaptă să meargă la grădiniţă.
Până atunci, de pri mii paşi în edu-
caţia lui se ocupă bunicii, care pur
şi simplu îl adoră. 

RAREŞ TURIAN
(n 23.05.2009)

Seamănă mai mult cu mămica
lui, dar e voinic şi are voce puter-
nică precum a tatălui său, plt.
Romulus Turian, de la Garda de
Intervenţie Şomcuta Mare.
Deocamdată, e cuminte şi îi lasă pe
părinţii săi să se odihnească
nopţile. Rămâne de văzut cum va
fi când îi vor apărea dinţişorii. E

atent la părinţi
lui care îi

spun, de pe
a c u m ,
p o v e ş t i
care mai
de care
mai fru-
m o a s e .
Cel mai
mult îi
plac cân-

t e c e l e l e
de leagăn

ale tatălui
său. 

IOANA GABRIELA DOHOTAR
(n. 6.11.2007) 

Părinţii spun că e o fetiţă
foarte cuminte. Îi plac
mult poveş tile pe care
i le citesc părinţii.
Preferata ei este
„Aladin şi lampa
fermecată”. Îi plac
toate animalele, dar
iubeşte caii. Ajutată
de tăticul ei, sg. maj.
Ioan Dohotar, de la
Secţia de Pompieri Vişeu
de Sus, Ioana a încălecat deja
pe căluţul bunicilor, numit Mircea. Părinţii ei speră că va
ajunge o adevărată sportivă când va creşte suficie nt de mare
ca să urce în şa dintr-o săritură. 



Lt. Zah Adrian

Mai e puţin, mai e un pic, până la
marele concurs! Se apropie luna august şi
competiţia rezervată împătimiţilor
undiţei. E vară şi cald, deci trebuie să
dăm la peşte! Desigur, pescuitul nu are
anotimp, dar parcă e totuşi mai plăcut
vara. Cineva spunea, mai în glumă, mai
în serios, că „orice om normal poate să
ajungă vânător sau pescar, însă din aces-
ta nu vei mai putea face niciodată om
normal”.  

Unii spun că am fi „duşi cu pluta”,
„obsedaţi” sau chiar nişte „nebuni liniş -
tiţi”. Pe noi, pasionaţii, etichetările nu ne
sperie. Cei ce glumesc pe seama pescui -
tului, nu ştiu ce pierd. Pentru că nimic nu
se poate compara cu plăcerea de a te
relaxa pe malul unei ape, cu gândul alunecând agale la
captur a cea mare, ce trebuie să vină din clipă în clipă. 

În ce mă priveşte, pot spune cu mâna pe inimă că pescui -
tul m-a prins de mic. De copil mi-a plăcut lupta prilejuită de
scoaterea unui peşte. Ştiam toate năzdrăvăniile pe care le
face pluta, când să înţep, cum să leg cârlige şi forface şi îmi
preparam şi mici nade singur. Iar pasiunea, şi priceperea
(sic!) au crescut cu anii. Şi sunt în bună companie. Dovadă şi

concurenţa acerba de la ultima com-
petiţie organizată de inspectorat, anul
trecut, în 23 august, pe lacul de acumu-
lare Firiza. A fost o sâmbătă superbă, iar
cele 4 echipe formate din câte 4 pescari
au avut la dispoziţie 8 ore ca să demons -
treze că pescuitul e sport, dar şi ştiinţă. 

La finalul unei partide de pescuit
reuşite, juvelnicele erau pline de obleţi,
babuşti, cleni şi bibani. Pe primul loc s-a
clasat echipa de la reşedinţa inspectora -
tului formată din: cpt. Cozma Marius,
plt. adj. Csepei, ing. Nedelcu Tiberiu şi
subsemnatul, cu 7,8 kg de peşte captu -
rat, urmaţi îndeaproape de echipa
Detaşamentului de Pompieri Baia Mare
cu 6,9 Kg şi Secţia de Pompieri Vişeu de
Sus cu 5,4 Kg. Cel mai bun pescar a fost

desemnat, de departe, cpt. Cozma
Marius care s-a putut lăuda cu cele mai numeroase capturi,
dar şi cu cel mai mare peşte.

După atâtea ore de stat cu ochii ţintă pe undiţă, con-
curenţii şi cei care le-au ţinut pumnii de pe margine s-au des-
fătat cu gulaş la ceaun, fripturi şi mititei, stropite din belşug
cu… apă rece de izvor. Urmează REVANŞA, la sfârşit de
august. 

Le urăm tuturor, sincer, FIR ÎNTINS!
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Salvatorii maramureşeni Hobby

Pescărească
w Pescuitul - sport, artă şi ştiinţă

Se pregăteşte momeala

... la cântar

Gata de acţiune



Luna aprilie a fost o perioadă plină pentru sportivii
noştri. Primii care au intrat în focul luptei au fost fotbaliştii,
la faza interjudeţeană a Cupei Asociaţiei Sportive a
Pompierilor din România. După rezultatele dezamăgitoare
din turul desfăşurat în perioada 8-10.04 la Zalău, fotbaliştii
noştri au revenit extraordinar în returul organizat, între 22 şi
24.04, de colegii din Bistriţa-Năsăud. 

„Echipa de aur”, după cum o ştiu
toţi iubitorii fotbalului din inspec-
toratul nostru, a reuşit acolo să se
claseze pe locul I, după ce le-a
aplicat corecţii usturătoare
adversarilor ce nu mai credeau în
valoarea lotului maramureşean. 

Mai mult chiar, goalkeeper-ul
nostru, plt. adj. Nicolae
Sighiartău, a fost desemnat
cel mai bun port ar al
compe tiţiei, pentru
para dele sale
eficiente şi
spec  tacu loa se.
Din păcate,
r ez u l t a t u l
mo dest din
tur a făcut
ca echipa să
piardă calificarea
la faza următoare. 

În 24 aprilie, conform prevederilor
„Calendarului sportiv” al Asociaţiei
Sportive a Pompierilor din România, s-a des-
făşurat etapa pe unitate a Campionatului de
atletism şi cros. Competiţia a reunit la start
pe cei mai buni 20 de atleţi din cadrul subuni -
tăţilor inspectoratului. Iată şi rezultatele:

AtlEtiSM

Cadre bărbaţi - grupa i
100 m - Sg. maj. Fanea Ciprian 11” 7/10
1.500 m - Sg. maj. Lupşe Alexandru 5’ 19”
Săritura în lungime - Sg. maj. Mariş Daniel 5,54  m

Cadre bărbaţi - grupa a ii-a 
1.500 m - Plt. maj. Agăpeanu Marius 6’ 27”
Săritura în lungime - Plt. maj. Nemeş Ştefan 4,53  m 

CRoS

Cadre bărbaţi - grupa i
6.000 m - Sg. Maj.

Buftea Roman Petru
24’ 07”

Cadre bărbaţi
- grupa a ii-a 

4.000 m - Plt. maj
Agăpeanu Marius

18’ 53”
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Salvatorii maramureşeni Sport

Primăvara sportivă
w „Echipa de aur” a Maramureşului, revenire spectaculoasă
la faza interjudeţeană a Cupei A.S.P.R. 

w Rezultate deosebite pentru atleţii noştri la etapa pe unitate
a „Campionatului de atletism şi cros”

Echipa de aur
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Combinaţii pe 64 de pătrate

albul joacă şi câştigă 
Albul a jucat 1.Tf1, cu ameninţare de mat pe f8. Nebunul negrul nu are unde să mute,

deci trebuie apărat. A urmat 1... Td8, 2Nf7+, Rh8, a urmat o mutare spectaculoa să care
a decis partida: 3.Ne8!

La orice mutare, negrul pierde cel puţin nebunul. De exemplu 3...N:c5+ 4.D:c5 şi
albul rămâne cu o piesă în plus. La 1...De7 ar fi urmat acelaşi 2.Nf7+, Rh8, dar acum
3.Nd5 se interpune şi împiedică turnul să apere la d8. 

(reti-bogoliubov, turneu new York, 1924)



 

--  EEXXEECCUUTT MM  LLUUCCRR RRII  DDEE  IIGGNNIIFFUUGGAARREE  
AA  MMAATTEERRIIAALLEELLOORR  CCOOMMBBUUSSTTIIBBIILLEE  
((aatteessttaatt  MMIIRRAA))  
  
--  CCUURR RRII  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  AALLEE  
CCOO UURRIILLOORR  DDEE  FFUUMM  ((aatteessttaatt  AA..SS..FF..OO..CC..HH))  
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