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Despre pompierii români, despre curajul, 
profesionalismul şi devotamentul cu care 
îşi fac datoria nu este nevoie să spunem 
multe cuvinte. Faptele vorbesc de la sine.
Şi pot spune că nu este vorba numai de 
profesionalism atunci când plecaţi de 
lângă familiile dumneavoastră pentru 
a salva oameni, uneori chiar cu preţul 
propriei vieţi, ci este vorba de o misiune 
nobilă, pentru îndeplinirea căreia colegi 
ai dumneavoastră au plătit preţul suprem.

Vreau să subliniez, în calitate de ministru 
şi de cetăţean, cel mai important atribut 
al dumneavoastră: încrederea. Încrederea 
pe care cetăţenii acestei ţări o au în 
pompieri, încrederea pe care partenerii 
externi v-o acordă, încrederea pe care aţi 
câştigat-o prin acţiuni decisive în situaţii 
de urgenţă.

Pentru dumneavoastră, pompierii 
români, acesta trebuie să fie obiectivul 
principal: menţinerea la cote înalte a 
încrederii popu laţiei. Şi sunt sigur că veţi 
atinge acest obiectiv prin fiecare misiune 
la care participaţi, victorii în lupta 
cu flăcările. Şi ştim cu toţii că pentru 
dumneavoastră acest lucru înseamnă doar 
datoria împlinită.
Vă cer, aşadar, să faceţi cinste, în continuare, 
înaintaşilor dum  neavoastră şi să fiţi vred nici 
moştenitori ai jertfei lui Pa vel Zăgănescu 
şi a ostaşilor pompieri, care prin faptele lor 
eroice din Dealul Spirii au înscris în cartea 
neamului data de 13 septembrie 1848.
Acum, la aniversarea Zilei Pompierilor 
din România, vă adresez sincere urări de 
sănătate, satisfacţii profesionale şi 

“La mulţi ani!”

Mesajul ministrului Administra'iei ;i Internelor,  
traian constantin Igaş, cu ocazia Zilei Pompierilor din România
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13 septembrie este ziua în 
care întreaga suflare ro-
mâ nească ar trebui să-şi 
îndrepte gândurile de 

preţuire, mul ţu mire şi de respect către 
aceia care, zi şi noapte, prin tot ceea ce 
întreprind, chiar cu preţul vieţii, luptă 
pentru protejarea oamenilor şi a avutului 
acestora de furia focului. Este momentul 
în care un gând de pioasă recunoştinţă 
ar trebui să se în drepte către aceia dintre 
pompieri, fie ei profesionişti ori voluntari 
care, în încercarea de a salva oameni 
– copii, bătrâni sau adulţi – surprinşi 
de incendii, adesea incapabili de a se 
evacua singuri, la finalul misiunii lor nu 
au mai ajuns acasă, sacrificându-şi viaţa  
într-un mod atât de nobil.
Ca urmare a faptelor eroice de arme săvârşite 
la 1848, în Dealul Spirii, de militarii din 

Compania de Pompieri, condusă de 
căpitanul Pavel Zăgănescu, în lupta 
cu trupele armatei otomane venite să 
înăbuşe Revoluţia română paşoptistă, 
13 septembrie a fost declarată Ziua 
Pompierilor din România. Şi atunci 
şi acum, ca şi de-a lungul timpului, 
însuşirea de bază care i-a caracterizat 
pe pompieri a fost lupta până la 
sacrificiul suprem pentru salvarea 
oamenilor.

De atunci, de la 1848, instituţia 
pompierilor s-a dezvoltat continuu, 
adaptându-şi per manent misiunile la 
tot ceea ce în seam nă, astăzi, acţiune 
pentru combaterea ame ninţărilor 

şi vulnerabilităţilor la adresa cetăţenilor, 
comunităţilor, valorilor cultu rale naţionale 
şi a avutului public şi privat. Astfel, 
instituţia Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, înfiinţată în anul 2004, 
ca urmare a reorganizării Inspectoratului 
General al Corpului Pom pierilor Militari 
şi Comandamentului Protecţiei Civile, 
desfăşoară activităţi complexe de prevenire 
a incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă, de 
pregătire a populaţiei şi autorităţilor, de 
avizare-autorizare şi de intervenţie pentru 
salva rea persoanelor şi a bunurilor în cazul 
incendiilor, inundaţiilor, alunecărilor de 
teren, cutremurelor, accidentelor nucleare, 
accidentelor de circulaţie, urgenţelor 
medicale.
Ca reper edificator al activităţii pe care o 
desfăşoară serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă, este de evidenţiat că, 
într-o zi, se acţionează, în medie, la 575 
evenimente. Nu mai puţin important este 
de semnalat faptul că, urmare a acţiunilor 
de prevenire a incendiilor desfăşurate 
de pompierii militari, circa jumătate din  
nu mărul neregulilor identificate sunt 
în lătu ra te operativ, ceea ce, evident, 
induce concluzia că numărul de incendii 
înregistrate ar putea fi mult mai mare, dacă 
nu s-ar acţiona şi prin munca preventivă.

Este, desigur, o mândrie şi o răsplată me-
ritată, în ziua de astăzi, pentru o instituţie 
fundamentală a statului, aflată permanent 
în slujba cetăţeanului, ca aceea a 
Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, să existe cea mai înaltă apreciere 
la adresa membrilor săi, prin faptul că 
pompierii se menţin, pentru al şaselea 
an consecutiv, pe primul loc ca nivel de 
încredere în rândul populaţiei.
La acest ceas de sărbătoare, doresc să 
adresez tuturor pompierilor din România 
– fie ei profesionişti ori voluntari – 
sincere felicitări pentru rezultatele muncii 
depuse şi pentru activitatea desfăşurată, 
cuantificate în vieţi umane şi bunuri 
salvate, multă sănătate, putere de muncă şi 
succes în îndeplinirea generoasei meniri.

“La mulţi ani!”
INSPECTOR GENERAL,

Colonel Marcel – sorin lucacIu

Ordinul de zi nr. 178 din 12 septembrie 2011, al Inspectorului General  
cu ocazia Zilei Pompierilor din Rom\nia

Mesajul prefectului judeţului Maramureş, sandu pocol,  
cu ocazia Zilei Pompierilor din România 



Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Maramure;,  
Mircea Man 

Mesajul primarului municipiului Baia Mare,  
cătălin cherecheș
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Se spune că un erou 

este acela care are 
curajul de a-i pune 

pe ceilalţi mai presus 
de sine. Şi că un erou 
nu e necesar să fie de 

neînfrânt, dar trebuie 
să fie neînfricat. Nu 

mă număr printre 
cei care caută eroii 
doar în manualele 
de istorie. Ci, sunt 

mândru să descopăr, 
în fiecare zi, eroii noştri, ai maramureşenilor. Cu certitudine, 

dumneavoastră, pompierii militari maramureşeni,  medicii 
şi paramedicii, personalul civil şi întreg personalul I.S.U. 

Maramureş, vă număraţi printre eroii mai mult sau mai puţin 
cunoscuţi ai acestui judeţ, pentru că zi de zi vă riscaţi viaţa 

pentru a salva viaţa noastră şi bunurile noastre. Pentru sacrificiul, 
curajul, devotamentul şi dăruirea de care daţi dovadă, vă asigur 

de admiraţia, respectul şi felicitările mele sincere. Consiliul 
Judeţean Maramureş a fost şi va rămâne întotdeauna un partener 

solid şi serios al salvatorilor maramureşeni, care vă va sprijini, ca 
şi până acum, în proiectele importante care vizează îmbunătăţirea 

dotărilor, reducerea timpului de intervenţie, modernizarea 
infrastructurii existente. Pentru că, în fond, aceste proiecte au, de 

fapt, un singur scop: salvarea mai multor vieţi şi bunuri. 

“La mulţi ani!”
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Mesajul prefectului judeţului Maramureş, sandu pocol,  
cu ocazia Zilei Pompierilor din România 

Pompierii militari maramureşeni au 
dovedit, de-a lungul timpului, cu priso-
sinţă, un   ataşament deosebit în misiunile 
şi atribuţiile conferite de lege, la producerea 
situaţiilor de urgenţă.
Înfiinţarea SMURD şi a Dispeceratului 
integrat sunt demersuri fireşti care au 
contribuit la reducerea timpului de in-
tervenţie şi la o mai bună gestionare 
a situaţiilor de urgenţă din judeţul 
Maramureş.

Prin eficienţă şi profesionalism v-aţi 
remarcat, stimaţi pompieri, la salvarea 
vieţii oamenilor,  bunurilor materiale ale 
persoanelor fizice şi juridice, iar pentru 
îndeplinirea acestei altruiste meniri, un 

coleg de-al dumneavoastră nu a pregetat 
să facă sacrificiul suprem, înscriindu-şi 
pentru totdeauna numele în cartea de 
onoare a nobilei profesiuni.  

La ceas aniversar, de ziua armei, adresez 
întregului colectiv al Inspectoratului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş, pompierilor militari mara-
mureşeni, medicilor şi paramedicilor, dar 
şi structurilor civile pentru situaţii de 
urgenţă sincere felicitări, multă sănătate, 
fericire, bucurii şi împlinirea dorinţelor 
alături de cei dragi şi apropiaţi.
 

“La mulţi ani!”

La 13 septembrie se împlinesc 163 de ani de când pompierii 
români şi-au dat viaţa pentru idealul Revoluţiei Române 
de la 1848.
Ziua Pompierilor a intrat în conştiinţa publică drept ziua 
în care îi cinstim pe cei care şi-au demonstrat eroismul şi 
înaltele calităţi morale în apărarea Revoluţiei, în Bătălia de 
pe Dealul Spirii. 
Această zi este un prilej de a ne reaminti de cei care – prin 
faptele lor -  au înscris în istorie o pagină memorabilă de 
eroism şi glorie militară. 
Pompierii se bucură de încrederea deplină a cetăţenilor, 
pentru că ei – uneori cu preţul sacrificiului suprem – luptă 
pentru salvarea vieţii semenilor lor, pentru asigurarea 
protecţiei şi liniştii cetăţenilor şi comunităţilor.  
Pentru ei, datoria este mai presus decât orice, fie care 
secun dă câştigată măsurându-se în vieţi salvate, în oameni 
protejaţi de intemperii, în victoria în lupta cu flăcările. 
Îi felicit pe pompieri pentru curajul, devotamentul şi 
profesionalismul lor. 
Respect memoria  înaintaşilor lor paşop tişti, care rămân 
repere de demnitate, patriotism şi dăruire. 

“La mulţi ani!”
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La un an de mandat în fruntea unei instituţii care ocupă primul loc în topul încrederii românilor, colonelul 
Ion Pop, şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş, vorbeşte despre realizări despre lupta continuã cu timpul, pentru viaţa oamenilor.
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Reporter²  cum vi se pare funcţia 
de comandant Isu, comparativ cu 
celelalte funcţii de conducere pe care 
le-aţi ocupat? 

Ion  Pop:  Activitãţile sunt diferite, 
este vorba de salvarea de vieţi şi bunuri 
materiale. E diferenţã de problematicã, 
de specific şi de oameni, cu care te 
confrunţi zilnic. Dar atribuţiunile de 
manager, în mare parte, sunt aceleaşi. 
Rep.: cum ar arãta un bilanţ al 
primului an de mandat?

I.P.: I.S.U. Maramureş a avut extrem 
de multe intervenţii, respectiv 3.259  
SMURD şi 808 pentru stin gerea 
incendiilor şi alte evenimente. Din tre 
acestea aş nominaliza: intervenţiile 
de la Remeţi şi Crăciuneşti, cauzate 
de inundaţii, unde Detaşamentele 
de Pompieri Baia Mare şi  Sighetu 
Mar maţiei s-a descurcat exemplar. 
Detaşamentul Sighetu Marmaţiei a 
intervenit cu 4 autospeciale, 2 ofiţeri 
şi 17 subofiţeri, în 7 martie, la un in-
cendiu produs la SC Alin Mob SRL, 
unde au reuşit să localizeze şi să 
lichideze incendiul în limitele găsite. 

Şi SMURD a avut numeroase inter-
venţii de amploare, dintre care aş 
nominaliza intervenţia din 19 sep-

tem brie 2010, un accident rutier în 
Cicârlău, cu 3 răniţi, intervenţia din 
24 septembrie 2010, un accident 
rutier în urma căruia au decedat 4 
persoane, apoi un caz de intoxicaţie 
cu fum, în Sighetu Marmaţiei şi nu 
în ultimul rând, intervenţia din 28 
august, la accidentul în urma căruia a 
decedat locotenentul Adrian Marchiş. 
Aşa ar arăta, din punct de vedere al 
evenimentelor, un bilanţ succint al 
acestui an.  
Deviza mea este: muncã, disciplinã 
şi voie bunã.  În toate structurile în 
care am lucrat am aplicat-o şi am ob-
ţinut rezultate. Fiecare trebuie sã fie 
conştient de ceea ce are de fãcut şi  
sã-şi îndeplinească, cu responsabilitate, 
misiunile încredinţate. Am cerut 
în tregului personal sã-şi respecte 
atribuţiunile de serviciu. După pre-
luarea comenzii unităţii am rãmas 
puțin dezamãgit de modul în care 
arãta unitatea. 
Rep.: toatã lumea se întreabã cum aţi 
reuşit, în perioadã de crizã, sã faceţi 
atâtea lucruri bune? 

I.P.: Şi în perioadã de crizã poţi să ai 
reuşite şi să faci lucruri utile pentru 
comunitate, cu sprijinul unor oameni 
binevoitori. 
Toţi cei la care am apelat, când au auzit 
de pompieri şi de SMURD au fost 
extrem de receptivi. Aceastã instituţie 
trebuie sã fie la nivelul la care este 
şi încrederea populaţiei în cei care 
poartă uniforma de pompieri militari 
sau de paramedici. Chiar domnul 
ministrul administraţiei şi internelor 
şi domnul inspector general m-au 
întrebat cum am reuşit. Am reuşit 
cu ajutorul Instituției Prefectului, al 
unor membri din Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, 

al unor agenţi economici, cât şi al 
colegilor şi prietenilor. În mare parte, 
ce s-a făcut, a fost în regie proprie, prin 
lucrări executate de pompierii militari 
din cadrul Detaşamentului Baia Mare, 
Gărzii  de Intervenţie Şomcuta Mare 
şi Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş. 
Printre priorităţile mele au fost acelea 
de a asigura condiţii bune de muncă, o 
pregătire adecvată şi dotarea necesară, 
pentru ca apoi să poţi pretinde şi 
rezultate. Am început lucrările de 
modernizare a reşedinţei unităţii şi am 
reuşit ca în două luni să le finalizăm. A 
fost un efort al tuturor colegilor. Am 
apelat la oameni de bine, sunt născut 
şi am muncit în acest judeţ o perioadă 
mare de timp  şi am fost sprijinit. Noi, 
ISU, am fost, suntem şi vom fi mereu în 
slujba cetăţeanului. Bine ar fi să nu fie 
nevoie de serviciile noastre, dar practi-
ca dovedeşte contrariul. Spaţiile în care 
funcţiona SMURD Baia Mare erau 
insuficiente şi dotate necorespunzător 
pentru desfăşurarea activităţii. Am în-
ceput demersurile pentru extindere, 
recompartimentare şi dotare. Pro-
ble ma acută o reprezentau resursele 
financiare. Am discutat cu domnul 
subsecretar de stat, dr. Raed Arafat, 
care m-a asigurat de tot sprijinul, iar 
la scurt timp ne-a comunicat faptul 
că Fundaţia pentru SMURD şi 
conducerea acesteia a aprobat suma de 
180.000 lei. În aproximativ două luni 
de zile am reuşit să inaugurãm noul 
sediu. O altã problemã a fost aceea 
că ambulanţele  SMURD stãteau sub 
cerul liber, expuse la intemperii. Am 
iniţiat demersuri la Consiliul Judeţean 
Maramureş care, în final, a aprobat  
suma de 480.000 lei, în vederea 
construirii a patru garaje,  a unui ate-
lier de reparaţii, respectiv a unor spaţii 
complementare. Aceste lucrări vor 
fi demarate în scurt timp, întrucât 
procedura de licitaţie s-a în cheiat.  

Deviza unui comanDant² 
„Muncă, Disciplină şi Voie Bună!”

Una dintre cele mai dificile intervenţii ale Secţiei de 
Pompieri  Vişeu de Sus a fost la o magazie de lemne, 

în 17 iunie, când incendiul s-a propagat la un bloc 
de locuinţe. Pentru Detaşa mentul Baia Mare, cea 

mai importantă intervenţie de la începutul acestui 
an, 25 ianuarie, a fost la o casă de tip familial pentru 

persoane cu diza bilităţi în Tăuţii Măgherăuş. Acolo 
s-a reuşit salvarea a 12 persoane cu dizabilităţi, 

localizarea şi lichidarea incendiului fără probleme 
deosebite. Apoi, în 17 iulie, la o hală pentru debitat 

resturi poliuretanice în Baia Sprie. 



În luna octombrie a anului 2010 
am înfiinţat, în cadrul unităţii, IPA 
Regiunea 4 Maramureş, din care 
fac parte cadre ISU, cadre ale Pe-
nitenciarului Baia Mare, Oficiului 
Român de Imigrări Maramureş şi unii 
membri simpatizanţi care s-au implicat 
şi au sprijinit această asociaţie, prin in-
termediul căreia au fost iniţiate şi rela-
ţii de colaborare cu structuri similare 
din Ungaria, Ucraina şi Austria.
Dupã numirea în funcţia de inspector-
şef am vizitat subunitãţile şi m-am 
documentat referitor la timpul de 
răspuns la intervenţii.
Pentru o mai bună gestionare a situa-
ţiilor de urgenţă şi reducerea timpului 
de răspuns la intervenţii, am înfiinţat 
un punct de lucru în comuna Fãrcaşa, 
care asigură intervenţia în zona 
Codrului. Aici Primãria şi Consiliul 
Local au decis să ne acorde tot sprijinul 
de care avem nevoie. În Maramureşul 
Istoric este nevoie de înfiinţarea unui 
punct de lucru, în comuna Ocna 

Şugatag, pentru a fi cât mai aproape 
de cetãţean, când acesta apelează la 
serviciile noastre. Domnul subsecretar 
de stat, dr. Raed Arafat, ne-a promis 
dotarea cu încă douã ambulanţe pentru 
SMURD, una pentru oraşul Târgu 
Lãpuş, unde avem totul pregãtit, iar 
cealaltă pentru comuna  Bogdan Vodã. 
Consiliul Local Bogdan Vodă a alocat, 
până în prezent, suma de 150.000 de 
lei pentru reabilitarea şi dotarea clãdi-
rii existente. Avem personalul pregătit 
pentru a deservi cele două ambulanţe 
non stop. O altã realizare este în-
fiinţarea dispeceratului integrat, 
pri mul de acest gen din ţară, în care 
lucreazã 24 de ore din 24, personal de 
la pompieri, SMURD şi ambulanţă. 
Ei preiau apelurile, iau deciziile și 
colaborează în ceea ce priveşte ges-
tionarea situaţiilor de urgenţă, respec tiv 
a cazurilor me di cale. Urmare a de mer-
surilor făcute, preşedintele Consiliului 
Județean, Mircea Man, şi di rectorul 
Aeroportului Internaţional Baia 

Mare, Mihai Pătraşcu, au luat mă suri 
pentru operaţionalizarea aeroportului 
pe timp de noap te și aterizarea, în bune 
condiţii, a eli copterelor şi aerona ve lor 
SMURD în vederea asigurării trans-
portului pacienţilor la unităţi medicale 
specializate din România. 

Acum am început lucrările de reame-
najare şi dotare la Detaşamentul de 
Pompieri Baia Mare, inclusiv tre cerea 
la un sistem de încălzire cen tralizat, 
prin eliminarea sobelor exis tente, 
ur mând ca în viitorul apropiat să 
extindem această activitate şi la celelalte 
subunităţi. Este în stadiu de proiectare 
extinderea, pe orizontală  şi verticală a 
actualei clădiri şi garajelor SMURD, 
în vederea construirii Centrului Jude-
ţean de Conducere şi Coordonare a 
Intervenţiilor. De aici se vor coordona 
toate intervenţiile la nivelul judeţului 
nostru. În aceeaşi fază se află încă 
un proiect privind înfiinţarea unui 
centru de pregãtire şi perfecţionare 
în domeniul situa ţiilor de urgenţă. 
Avem planuri de colaborare cu judeţele 
limitrofe pe linia intervenţiilor în cazul 
situaţiilor de urgenţă. Pentru o mai bună 
relaţionare cu structurile teritoriale de 
ordine publică şi siguranţă naţională, 
autorităţile administraţiei publice lo ca le 
şi alte organizaţii am iniţiat des făşurarea 
mai multor activităţi în comun,
Rep.: e una dintre cele mai grele  
şi riscante meserii? 

I.P.: Aşa este. Chiar recent discutam 
acest lucru cu domnul inspector ge-
neral, colonel Marcel Sorin Lucaciu. 
„Ai plecat în misiune, ştii când pleci, 
dar nu poţi şti când sau dacă te mai 
întorci”, aşa cum s-a întâmplat, recent, 
în situaţia căpitanului post-mortem 
Adrian Marchiş. 
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Prin Programul Opera ţional Regional – Regiunea 
Nord -Vest, cu asigurarea cofinanţării Con si liului 
Judeţean Maramureş, s-a reu şit reînnoirea parcului 
auto, prin achiziţionare a cinci autospeciale 
pentru lucru cu apă şi spumă, a unei autospeciale 
de descarcerări grele şi a unei autospeciale de 
cercetare N.B.C.R (nuclear, biologic, chimic şi 
radiologic), urmând ca în perioada următoare 
să mai primim patru ambulanţe de prim ajutor 
şi un centru de comandă şi control mobil, cu 
echipamente de specialitate şi comunicaţii aferente. 
Valoarea totală a proiectului este de peste 12 
milioane lei. Recent, s-au făcut demersuri pentru 
achiziţionarea a încă două autospeciale pentru 
lucru cu apă şi spumă.

Transmit pe această cale locuitorilor judeţului 
Maramureş întreaga noastră dăruire şi 
disponibilitate, asigurându-i că pompierii militari  
pot face faţă, cu succes, provocărilor zilnice şi sunt 
permanent în slujba cetăţeanului. 
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Încleştarea din Dealul 
Spirii a devenit sim bol 
al luptei pentru libertate 
şi independenţă naţio-

nală a poporului român. Comandantul 
Regimentului 2 Infanterie şi şeful 
garnizoanei Capitalei, colonelul Radu 
Golescu, primise ordin în ziua de 12 
septembrie din partea Locotenenţei 
Domneşti să deplaseze în ziua următoare 
subunităţile în Dealul Spirii pentru 
a participa la primirea unei coloane 
otomane, formată din aproape 6.000 
luptători şi comandată de Kerim Paşa, ce 
urma să preia cazarma din acea zonă. Însă 
lucrurile au luat cu totul alt curs. Printr-o 
coincidenţă, în aceeaşi zi de 13 septembrie, 
cu puţin timp înaintea sosirii trupelor 
otomane, avusese loc înmânarea noilor 
drapele ale Regimentului 2 infanterie. 
Solemnitatea a influenţat moralul şi 
devotamentul ostaşilor, voinţa de a apăra 
demnitatea naţională. Aceeaşi stare de 
spirit îi caracteriza şi pe ostaşii Companiei 

BătălIa de la 
dealul spIrII, 

13 septeMBrIe Stindardul  
curajului şi libertăţii Ziua de 13 septembrie 

înseamnă, pentru pompieri, 
începutul unei istorii scrisă 
cu curaj, vitejie şi onoare. 

De la bătălia din Dealul Spirii 
au trecut 163 de ani. Însă, 

principiile care au „mânat în 
luptă” atunci pompierii au 

rămas la fel de actuale. 

Bătălia din Dealul Spirii 
de la Bucureşti a intrat în 

istorie ca unul dintre actele 
care dau măsura eroismului 
pompierilor militari. Intrarea 

în Bucureşti a trupelor de 
invazie a prilejuit unităţilor 

române prezente în 
garnizoană - printre care 
şi Compania de Pompieri 

- unul dintre cele mai 
înălţătoare momente ale 

Revoluţiei române 
de la 1848.

de Pompieri comandaţi de 
căpitanul Pavel Zăgănescu; 
aceştia voiau să meargă cu 
toţii la cazarma din Dealul 
Spirii, convinşi de iminenţa 
unui conflict armat cu 
otomanii. Soldaţii, lăsaţi 
pentru paza cazărmii, au 
cerut comandantului lor: 
“Luaţi-ne şi pe noi, nu ne 
lăsaţi în cazarmă, ca pe 
nişte nevrednici, căci dacă 
acolo, în Dealul Spirii, va 
fi vreun război, noi vrem 

să murim cu fraţii noştri.” Încleştarea 
propriu-zisă s-a declanşat ca urmare a 
unei altercaţii între un ofiţer al companiei 
de Pompieri (sublocotenentul Dincă 
Bălsan) şi unul otoman; deşi împresuraţi 
din toate părţile de turci, pompierii s-au 
avântat cu vitejie împotriva acestora, 
alternând focurile de armă cu lupta la 
baionetă şi lovind fără cruţare inamicul 
care, în pofida superiorităţii numerice, 
a fost cuprins de panică. Otomanii au 
reuşit să pună în poziţie de tragere două 
piese de artilerie şi au deschis focul asupra 
pompierilor. Aceştia au pornit împotriva 
tunurilor inamice şi, după o scurtă luptă, 

au capturat gurile de foc, pe care le-au 
întors împotriva duşmanului. Efectele au 
fost puternice: din rândurile otomanilor au 
căzut zeci de morţi şi răniţi; numai că, din 
cauza lipsei de muniţie, în cele din urmă 
tunurile au fost abandonate. 

Pompierii nu au încetat lupta decât atunci 
când Kerim-Paşa, văzând că nu poate înfrân-
ge rezistenţa garnizoanei din Dealul Spirii, 
a trimis un ofiţer care a propus încetarea 
focului, garantând în schimb “libera ieşire 
din cazarmă” - angajament care mai apoi nu 
a fost însă respectat de otomani. Pompierii 
au dovedit pe timpul luptei din Dealul 
Spirii vitejie, curaj şi dibăcie în rezolvarea 
situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă 
şi spirit de sacrificiu în inegala confruntare 
cu trupele otomane covârşitoare. Primul 
Parlament al României, apreciind sacrificiul 
eroilor de la 13 septembrie, curajul şi 
patriotismul pompierilor militari, acordă, 
în anul 1860, participanţilor la eroicul act, 
pensii pe viaţă şi prima medalie românească: 
PRO VIRTUTE MILITARI, iar în 1863, 
când oştirea română primea noile drapele, 
nu întâmplător domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza alegea pentru această festivitate data 
de 13 septembrie.
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URMaşII eRoILoR DIn DeaLU SPIRII 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş a fost înfiinţat, cu data de 
15.12.2004, prin Ordinul S/II/3950 din 
20.12.2004, al Ministrului Administraţiei 
şi Internelor, prin unificarea Grupului de 
Pompieri “Gheorghe Pop de Băseşti” al 
judeţului Maramureş cu Inspectoratul de 
Protecţie Civilă al judeţului Maramureş, 
ca urmare a Hotărârii de Guvern nr. 1492 
din  9 septembrie 2004, privind principiile 
de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă profesioniste. Primul 
inspector şef  al I.S.U. Maramureş a fost col. 
Petru Dican, care a ocupat această funcţie 
în perioada 2004 – 2010. 
În data de 31.01.2008 a fost operaţionalizată 
Garda de Intervenţie Borşa, în subordinea 
Secţiei de Pompieri Vişeu de Sus.
În data de 02.02.2008 a fost operaţionalizată 
Garda de In tervenţie Şomcuta Mare, în 
subordinea Detaşamentului de Pompieri 
Baia Mare.
În 01.05. 2008 a fost ope raţionalizat 
Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş.
O nouă etapă în diversificarea misiunilor 
încredinţate o constituie inaugurarea, în 
data de 8 ianuarie 2010, a Serviciului Mobil 
de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare 

Mara  mureş, cu staţii în Baia Mare, Sighetu 
Marmaţiei şi Vişeu de Sus.
Din anul 2010, odată cu numirea în funcţie 
a noului inspector şef, col. Ion Pop, I.S.U. 
Maramureş a început un amplu proces de 
modernizare. Reşedinţa inspectoratului 
a fost renovată şi a dobândit o înfăţişare 
europeană, potrivită unei instituţii de o 
asemenea importanţă. 
În 2011, prin Programul Operaţional 
Re gional al Asociaţiei de Dezvoltare In-
tercomunitară Transilvania  de Nord, în 
cadrul proiec tului ”Îmbunătăţirea do tă-
rii cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
din Transilvania de Nord“, din care face 

parte şi Consiliul Judeţean 
Maramureş, în dotarea I.S.U. 
au intrat 7 autospeciale 
noi, moderne, care au fost 
repartizate subunităţilor, în 
funcţie de nevoile specifice. 
Au urmat inaugurarea punctului de lucru 
de la Fărcaşa, în data de 27.06.2011, care 
acoperă zona de sud-vest a judeţului, 
inaugurarea primului dispecerat integrat 
din ţară, în data de 15.07.2011 şi apoi, 
în 11.08.2011, inaugurarea clădirii 
renovate a S.M.U.R.D. Baia Mare. Cu 
această ocazie, I.S.U. Maramureş a fost 
vizitat de ministrul M.A.I., Traian Igaş, 
subsecretarul de stat în M.S., dr. Raed 
Arafat şi înalţi oficiali din M.A.I.  
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În urmă cu două luni, ISU Mara mu-
reş a inaugurat dis pe ceratul in tegrat 
ISU  - SMURD – Serviciul de 
Am bu lanţă Judeţean, în prezenţa 

domnului subsecretar de stat dr. Raed 
Arafat. 
La eveniment au participat, de asemenea, 
reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, 
Consiliului Jude ţean Maramureş, ai 
administraţiei pu blice din localităţile 
în care func ţio nează subunităţi ale ISU 
Mara mureş, precum şi reprezentanţi 

ai instituţiilor care colaborează cu 
inspectoratul nostru.
Maramureşul este primul din cele 11 
judeţe cuprinse în proiectul pilot de 
realizare a dispeceratului integrat ISU 
– Ambulanţă,  în care va funcţiona un 
asemenea dispecerat. 
Crearea acestuia a vizat realizarea unui 
management unitar şi o coordonare ca  li -
tativ superioară a resurselor prin re ducerea 
timpului de reacţie şi a celui de răspuns la 
solicitările specifice medicinii de urgenţă, 

îmbună tăţirea conlucrării structurilor din 
SMURD şi SAJ în domeniul primului 
ajutor calificat şi asistenţei medicale de 
urgenţă, eliminarea suprapunerii forţelor 
şi evita rea disfuncţionalităţii în cazul 
urgenţelor medicale, reducerea cazurilor 
de alertare întârziată, fapt cu consecinţe 
grave asupra vieţii şi stării de sănătate a 
persoanelor, dar şi creşterea eficienţei 
utilizării resurselor umane, materiale şi 
financiare alocate de către instituţiile 
publice.  

DiSpecerat integrat, 
în premieră, în Maramureş  
Maramureşul a fost primul dintre cele 11 judeţe cuprinse în proiectul pilot de realizare a dispeceratului integrat 
I.S.U. – SMURD - ambulanţă care a inaugurat, în urmă cu două luni, un astfel de obiectiv. 

Domnul Subsecretar de stat, dr. Raed Arafat, prezent la 
inaugurare, s-a întâlnit cu personalul ISU, SMURD şi cel 
al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care este implicat în 
dispecerizarea şi intervenţia în cazurile anunţate prin numărul 
unic pentru urgenţe 112. 

“Nu va merge totul perfect de la început, dar aşteptăm 
feed-back-ul din partea dumneavoastră pentru a 
pune la punct acest sistem şi veţi vedea că este mult 
mai eficient decât cel existent. Colaborarea va fi 
directă, câştigăm astfel capacitate mai mare de lucru , 
iar deciziile se iau mai rapid“, a spus dr. Raed Arafat.

Domnul dr. Raed Arafat a apreciat eforturile deosebite 
depuse de conducerea şi întreg personalul ISU  Maramureş, 
de personalul SMURD, în special de asistentul coordonator 
SMURD, plt. adj. Carmen Bertalan, pentru crearea dispe-
ceratului integrat. A fost evidenţiat sprijinul deosebit 
acordat în realizarea acestui proiect de către Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, personal de către domnul general 
locotenent ing. Marcel Opriş, Directorul STS, precum şi de 
colonel Marin Bancoş, Şeful Oficiului de Telecomunicaţii 
Speciale Maramureş, a cărui contribuţie a fost hotărâtoare în 
asigurarea condiţiilor tehnice necesare bunei funcţionări a 
dispeceratului integrat.

Colonel Ion Pop, inspector şef al ISU Maramureş, a explicat 
că dispeceratul integrat va contribui la o reacţie mai eficientă 
a tuturor celor implicaţi în cazul producerii unor situaţii de 
urgenţă. 
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Lucian Bute 
a vizitat 
pompierii maramureşeni 

La finele lunii iulie, pompierii 
maramureşeni au fost vizitaţi de 

campionul mondial de box, Lucian 
Bute, un prieten adevărat şi devotat al 

salvatorilor. 

9

amatori - campionul mondial  a ţinut 
să se întâlnească şi cu militarii Gărzii de 
Intervenţie din Bogdan Vodă.
Vizita lui Bute în Maramureş a cuprins 
şi participarea la Zilele oraşului Sighetu 
Marmaţiei, unde campionului i s-a de-
cernat titlul de cetăţean de onoare 
al municipiului. La întrunire au mai 
participat col. Ion Pop, cpt. Adrian 
Sabou, în calitate de preşedinte al IPA. 
REGIUNEA 4 Maramureş, lt. col.  
Ovidiu Moldovan - vicepreşedinte, 
cpt. Adela Fülöp - secretar și lt. Dacian 
Marina - membru IPA. Col. Ion Pop  
i-a înmânat lui Lucian Bute o diplomă 
de excelenţă şi o plachetă din partea 
I.S.U. Maramureş, iar comitetul executiv 
regional IPA Regiunea 4 Maramureș, i-a 
acordat o plachetă.
Lucian Bute este membru simpatizant al 
IPA, Regiunea I Galaţi. 

Recent, campionul mondial 
Lucian Bute s-a întors în 
Maramureş, locul prin care 
a trecut în drumul său spre 

centura de campion mondial şi locul de 
care nu îl leagă numai profesia, ci mai 
ales oameni dragi, colegi, antrenorul 
şi mentorul său. Iar colonelul Ion Pop, 
inspectorul şef al I.S.U Maramureş, 
este unul dintre oamenii care au avut o 
contribuţie importantă la formarea sa 
ca om şi sportiv de performanţă. Aşa că, 
nu întâmplător, suita vizitelor oficiale 
efectuate de Bute în Maramureş a început 
cu o întâlnire, în localitatea Budeşti, 
cu col. Ion Pop, şi cu Mihai Lauruc, 
preşedinte al “Box Club Lauruc“ Sighetu 
Marmaţiei. Campionul mondial, care 
a vizitat  Maramureşul împreună cu un 
grup de 26 de rude şi prieteni din satul  
său natal - Pechea, s-a întâlnit şi cu foştii 

săi colegi de la “Box Club Lauruc“ Sighe-
tu Marmaţiei, printre care Adrian Naşcu 
şi Claudiu Rîşcu, actualmente antrenor 
de box, care a fost coleg cu Bute şi la lotul 
naţional. 
Campionul mondial a vizitat municipiul 
Sighetu Marma ţiei, de care îl leagă 
amintiri frumoase, din perioada 1999-
2003, cât a boxat pentru “Box Club 
Lauruc“, de unde a plecat apoi în 
Canada, ca să cucerească lumea boxului 
profesionist. Pentru că este un mare 
prieten al pompierilor şi al col. Ion Pop - 
pe care îl cunoaşte mai ales ca “Rapidu’”, 
arbitru internaţional de box A.I.B.A., 
fost vicepreşedinte al Federaţiei Române 
de Box, preşedinte al Colegiului Central 
de Arbitri de Box din România, membru 
în Comisia Europeană de Arbitri 
Judecători şi Comisia Tehnică şi de 
Reguli în perioada cât Bute a boxat la 
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Colonelul Ion Pop a explicat 
că investiția a fost impusă 
de necesitățile imediate ale 
SMURD, vechea clădire fiind 

“improprie desfășurării în bune condiții 
a activității medicilor, asistenţilor şi 
para medicilor”. De altfel, jumătate din 
clădire era ocupată de atelierul mecanic 
al unității. În acest moment, în urma 
lucrărilor, acest spațiu a fost eliberat, iar 
în locul său au apărut încăperile destinate 
personalului de gardă

O  investiție

La mijlocul lunii august, a fost inaugurat  
noul sediu SMURD Baia Mare. La eveniment au 
participat Ministrul administraţiei şi Internelor,  
dl. Constantin Traian IGaȘ, Subsecretarul de Stat în 
Ministerul Sănătății, dr. Raed aRaFaT, Inspectorul 
General al IGSU, colonel Marcel Sorin Lucaciu, Chestor 
Principal Buda Ioan, Chestor Principal nelu Pop, 
comisar-şef de Poliţie Ioan Liviu Tăut, Prefectul județului 
Maramureș, dl. Sandu PoCoL, Primarul municipiului 
Baia Mare, Cătălin Cherecheş, Inspectorul Șef al ISU 
Maramureș, col. Ion PoP, oficiali ai MaI și autorități 
judeţene şi locale.

de excepţie Inaugurarea noului sediu SMURD Baia 
Mare se înscrie în seria de investiții 

ale Fundației pentru SMURD, investiții 
realizate cu fonduri provenind din 

campaniile “2%”, coordonate de către 
Fundație. Valoarea sprijinului financiar 

de la Baia Mare este de 240.000 de lei. 
Dintre aceștia, 180.000 de lei reprezintă 

contribuția Fundației pentru SMURD, 
restul de 60.000 de lei provenind din 

sponsorizări locale. Lucrările la noul sediu 
SMURD Baia Mare  au fost încheiate 

cu o lună mai devreme decât era 
programat și, așa cum a subliniat col. Ion 

PoP, Inspectorul Șef al ISU Maramureș, 
“reabilitarea și compartimentarea clădirii 

au fost o necesitate, nu un moft”. 
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Demnă de menționat este și implicarea 
financiară a unor sponsori locali, oameni 
care au înțeles necesitatea realizării 
acestei investiții. “Atunci când oamenii 
locului se gândesc la lucruri bune pentru 
comunitatea lor, reușesc să facă, într-un 
termen scurt și cu bani puțini, lucruri 
extraordinare. Aici, în Baia Mare, avem 
un foarte bun exemplu în acest sens”, a 
spus Ministrul de Interne, Traian IGAȘ.

De asemenea, un aspect important 
amintit cu ocazia inaugurării noului 
sediu SMURD Baia Mare este faptul că 
acesta este primul dintre județele pilot în 
care a pornit dispeceratul integrat. “Aș 
dori ca nimeni să nu aibă nevoie de acest 
serviciu”, a spus dr Raed ARAFAT, “dar 

când este nevoie de el, este bine ca el să 
fie lângă cetățean”.
În scurt timp, în prelungirea clădirii 
SMURD vor fi construite patru garaje 
pentru autospeciale. De la înființarea 
serviciului, din lipsa unui spațiu adecvat, 
acestea au staționat între intervenții în 
curtea unității, sub cerul liber, supuse 
intemperiilor vremii.
Prin intermediul acestui proiect, cu 
ajutorul fondurilor direcționate de 
către populaţie în cadrul campaniei 2% 
pentru SMURD, se va reduce timpul 
de intervenţie al echipajelor SMURD 
Baia Mare. De asemenea, astfel de pro-
iecte contribuie la dezvoltarea sistemului 
integrat medical de urgenţă din 
România.



de excepţie de excepţie pentru un Serviciu

SMURD MaRaMUReş,  
UN REPER 
Până la inaugurarea noului sediu, jumătate 
din imobil era ocupată de atelierul mecanic 
al unităţii, iar cealaltă jumătate era destinată 
personalului SMURD şi cuprindea un dormitor 
comun pentru medici, asistenţi şi paramedici, 
o sală de studiu şi un birou pentru asistentul 
coordonator. Cum într-o tură de serviciu 
lucrează un medic, un asistent, un asistent 
coordonator şi 6 paramedici, spaţiul nu era 
potrivit pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii. 
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare Maramureş a devenit un reper în 
viața de zi cu zi a locuitorilor judeţului. Faptul 
este demonstrat şi de dovezile de solidaritate 
care au apărut din partea unor oameni de 
bine, cu suflet mare, aflând din mass-media 
maramureşeană - care a fost mereu aproape de 
SMURD - de începerea lucrărilor de reamenajare 
şi recompartimentare a clădirii SMURD Baia 
Mare, au ţinut să sprijine această acţiune. 
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12 13

P\n[ ]n prezent, la ISU Maramure; au sosit 5 autospeciale 
de lucru cu apă şi spumă, dotate cu echipamente 
de descarcerare, o autospecial[ C.B.R.N. ;i una de 
descarcer[ri grele. Urmeaz[ ca, p\n[ la  
sf\r;itul anului, parcul auto să fie completat cu patru 
ambulanţe de prim-ajutor şi un centru de comandă 
şi control mobil cu echipamente de specialitate şi 
comunicaţie aferente, singurul de acest fel din regiunea 
de Nord-Vest.

Modernizarea dotă
ri    lor este la fel de 
im portantă pentru 
sal vatorii mara mu 

re şeni ca şi pregătire şi perfecţiona
re continuă. Numai că, o lungă 
perioadă de timp, dotările I.S.U. au 
fost inadecvate pentru o intervenţie 
rapidă şi eficientă. Lipsurile tehnice 
au putut fi compensate doar de 
curajul şi dăruirea pompierilor 
ma ramureşeni. Acum, plusurile sal
vatorilor maramu reşeni sunt com
pletate de o dotare modernă.

Autospeciale noi 
pentru I.S.U. Maramureş 

Prin Programul Operaţional 
Regional al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Transilvania de Nord“, 
la I.S.U. Maramureş vor ajunge, pe 

parcursul acestui an, 12 autospeciale, 
din care 5 pentru lucrul cu apă şi 

spumă, una de descarcerare grea, 
una pentru cercetare C.B.R.N.( chimic, 

biologic, radiologic şi nuclear),  un 
centru mobil de comandă şi control 

prevăzut cu echipamentele de 
comunicaţii aferente şi patru ambulanţe 

de tip “B” pentru SMURD. 
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Membrii Comi tetului Executiv Regio-
nal sunt: preşedinte cpt. Adrian 
Sabou, vicepreședinți - lt.col. Ovidiu 
Moldovan și cpt. Adrian Zah, trezorier 

- mm. Marius Figula, secretar - cpt. Adela Fülöp, iar 
comisia de cenzori este alcătuită din comisar-șef Vasile 
Mare, cpt. Florin Ciornea şi cpt. Chiorean Iosif.    
Preşedinte de onoare al regiunii  este col. Ion Pop, 
inspector şef ISU Maramureş, membru fondator al 
Regiunii 1 IPA Maramureş - I.P.J., care s-a implicat 
în constituirea a două regiuni, respectiv Regiunea 2 
Satu Mare - IJPF, în perioada când era inspector şef 
la IJPF Satu Mare şi  Regiunea 2  Maramureş - IJPF, 
în perioada când era director la Direcţia Poliţiei de 
Frontieră Rădăuţi.  
Regiunea 4 Maramureş din Asociaţia Interna ţio nală a 
Poliţiştilor (I.P.A.) - Secţia Română - este o structură 
nonguvernamentală, ce are ca scopuri, printre altele, 
stimularea legăturilor de prietenie, întrajutorare şi 
promovarea coo perării internaţionale, promovarea 
respec tului faţă de lege, de ordine naţională şi 
internaţională şi contribuţia la crearea unei percepţii 
pozitive a relaţiei dintre membrii regiunii şi societatea 
civilă. 
Din asociaţie fac parte poliţişti sau militari din cadrul 
Ministerului Ad ministraţiei şi Internelor, de cetăţenie 
română, activi sau pensionari, fără discriminare de 
rang, sex, culoare, limbă sau religie, cât şi membri 
simpatizanţi. Asociaţia nu urmă reşte scopuri şi nu se 
implică în acţiuni politice sau revendicative. 

iPA secția Română, 
Regiunea 4  

Maramureş, 

În urmă cu un an avea loc, la sediul I.S.U. 
Maramureş, şedinţa de constituire a Regiunii 
4 – Maramureş, care face parte din asociaţia 

Internaţională a Poliţiştilor, Secţia Română. La 
întrunire au participat vicepreşedintele Secţiei 

Române a I.P.a, domnul Ion Mircea  Gherghiţă,  
preşedintele Regiunii 2 Maramureş IJPF, ag. 
șef adjunct Sorin Bledea şi cel al Regiunii 3 

Maramureş I.J.J, mr. Marin Teglaş.

Copilăria, InIMa 
TUTURoR VÂRSTeLoR 

Sâmbătă, 4  Iunie 2011, la sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Gheorghe Pop de 

Băseşti” al judeţului Maramureş s-a 
desfăşurat manifestarea sub deviza 
„Copilăria – Inima tuturor vârstelor”, 
dedicată copiilor membrilor I.P.A. – 

Regiunea 4 Maramureş. 
Au fost organizate trei concursuri: 

„Cupa 1 Iunie la ciclism”; „Micii 
pompieri” şi „Desene pe asfalt”. 
Evenimentul a fost organizat în 

colaborare cu Palatul Copiilor Baia 
Mare, care a fost prezent cu 2 ATV - 
uri pentru divertismentul micuţilor 
şi care a asigurat partea educativă 
a evenimentului, prin prezentarea 

de către profesor Mircea Olar, a 
„Echipamentelor de protecţie şi 

siguranţă rutieră”. 
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UN AN PLIN 
De aCTIVITăţI 

Copiii membrilor   „Asociaţiei Interna-
ţionale a Poliţiştilor - Secţia Română, 
regiunea (filiala) 4 MARAMUREŞ”  au 
întâmpinat cea mai mare sărbătoare 
creştină cu o expoziţie de pictură. 
Lucrările lor au participat la Concursul 
de pictură religioasă intitulat 
„HRISTOS A ÎNVIAT!”, organizat în 
perioada 25.03.2011 - 15.04.2011 
de I.P.A.., în colaborare cu  Episcopia 
Ortodoxă Română a Maramureşului şi 
Sătmarului – Sector misionar social.   

Competiţia are valenţe educative, 
fiind menită, printre altele, să dezvolte 
imaginaţia creatoare şi capacitatea 
de exprimare plastică a copiilor, 
să valorifice aptitudinile creative 
şi cunoştinţele lor religioase, să le 
dezvolte sensibilitatea şi capacitatea 

de receptare a mesajului artistic vizual 
şi, bineînţeles, să promoveze tinerele 
talente.  

Competiţia s-a desfăşurat pe trei categorii 
de vârstă: 7-10 ani, cu tema ”ÎNGERUL“,  
11-14 ani, cu tema “ICOANA LUI ISUS“ 
şi 15-18 ani, cu tema  ”RĂSTIGNIREA 
DOMNULUI” sau “ÎNVIEREA DOMNULUI“. 
Creaţiile au fost transmise la Secretariatul 
I.P.A. – Regiunea 4 MARAMUREŞ, până 
la data de 15.04.2011, şi expuse în 
preajma sărbătorilor de Paşti, pe holul 
I.S.U. Maramureş. Câştigătorii au primit 
diplome, insigne şi alte premii. În luna 
aprilie, „Asociaţia Internaţională a 
Poliţiştilor - Secţia Română, regiunea 
(filiala) 4 MARAMUREŞ” a organizat şi 
concursul de şah, “CUPA PRIMĂVERII“ 
pentru copiii membrilor săi, competiţie 
adresată copiilor între 5 şi 16 ani. 

CONCURSURI PENTRU COPII
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Pe lacul Nistru de pe raza oraşului Tăuţii 
Magherăuş s-a desfăşurat, la finele 
lunii iunie, prima ediţie a Concursului 
internaţional de pescuit, organizat de  
I.P.A.- REGIUNEA 4 MARAMUREŞ, din care 
fac parte I.S.U Maramureş, Penitenciarul 
Baia Mare şi O.R.I. Maramureş, în 
colaborare cu Instituţia Prefectului 
Maramureş, S.C. Vital S.A. Baia Mare, 
S.G.A. Maramureş şi Consiliul Local al 
oraşului Tăuţii Măgherăuş. 
La start s-au prezentat nu mai 
puţin de 16 echipe de pescari, din 
Maramureş, dar şi din ţările vecine: una 
a Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Regiunii  Ivano-Frankivsk 
din Ucraina şi una de la Direcţia 
pentru Protecţia Mediului şi Apelor din 
localitatea Nyiregyhaza, Ungaria. 
Pescarii nu s-au lăsat descurajaţi de 
vremea capricioasă şi au rezistat cu 
stoicism în reprizele de ploaie care au 
udat zona. La final, clasamentul s-a 
prezentat astfel: locul I - echipa S.C. Vital 
S.A. Baia Mare, locul II - echipa Inspecţiei 
de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureş, 
locul III -  echipa Inspectoratului de 
Poliţie al judeţului Maramureş, locul 
IV - echipa Direcţiei pentru Protecţia 
Mediului şi Apelor din localitatea 
Nyiregyhaza, Ungaria, locul V - echipa 
Penitenciarului Baia Mare

La individual,  Dan Perţa de la SC Vital 
SA Baia Mare a fost premiat pentru cea 
mai mare captură. Pescarul care a prins 
cel mai mic peşte, Florin Pop, de la I.P.J. 
Marmureş, a fost şi el premiat.
Echipa din Ucraina- alcătuită din col. 

Kuzyk Volodymyr, şeful Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă al raionului 
Rohaten din cadrul Ministerului pentru 
Situaţii de Urgenţă al Regiunii Ivano-
Frankivsk, col. Roman Borysiuk, şeful 
Centrului pentru Studii 
Metodice pentru Apărare 
Civilă al Regiunii Ivano-
Frankivsk, lt.col. Stepan 
Kozub, şeful Centrului 
Operativ din cadrul 
Ministerului pentru Situaţii 
de Urgenţă al Regiunii Ivano-
Frankivsk şi Stepan Rudyi, 
şeful Departamentului pentru Stingerea 
Incendiilor din cadrul aceleiaşi regiuni - a 
fost distinsă cu diploma şi cupa pentru 
fair-play, iar Cărăjan Ştefan Csepei, de la 
Inspecţia de Prevenire a ISU Maramureş, 
a fost recompensat cu o diplomă pentru 
primul peşte prins în cadrul competiţiei. 

Pe lângă plăcerea sportului cu undiţa, 
participanţii s-au bucurat de prezenţa 
unor artişti deosebiţi, care au susţinut 
adevărate recitaluri în aer liber. Alături 
de concurenţi au fost artişti precum Titus 
Perşe, de la Ansamblul Folcloric Naţional 
Transilvania, Ramona Darha şi formaţia 
“Autentic“, care i-a acompaniat. În plus, 
echipa Detaşamentului de Pompieri 
Sighetu Marmaţiei a venit la concurs 
însoţită de formaţia de muzică populară 
“Stejerelul” din Valea Stejarului, condusă 
de prof. dr. Ioan Hotea. 

PeSCaRI  ISCUSIţI
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În perioada 2-4 septembrie 
2011, Asociația Internaționalã a 
Polițiștilor - Secția Românã, Re-
giunea 4 Maramureș, din cadrul 

I.S.U. Maramureș, a participat la a  II-a 
Întâlnire Internaţională a Prietenilor 
I.P.A. cu ocazia Concursului de gătit 
organizat de I.P.A. - Secția Maghiară, 
Regiunea Gyula.

La start s-au aliniat 9 echipe din România, 
reprezentând județele: Maramureș, 
Satu Mare, Cluj, Timiș, Sibiu, Alba și 
Vrancea.
Regiunea 4 MARAMUREȘ a fost pre-
zentă cu 3 echipe, formate din 3 bucătari 
fiecare, reprezentând Detașamentul de 

Pompieri Baia Mare, Detașamentul de 
Pompieri Sighetu Maramției și Pichetul 
de Pompieri Târgu Lăpuș, precum și 
susținători ai acestora, în frunte cu ins-
pectorul șef al I.S.U. Maramureș, colonel 
Ion Pop. În total, 20 de persoane. 
Din partea Comitetului Executiv Națio-
nal al I.P.A. – Secția Română a fost 
prezent la acest eveniment domnul vice-
președinte Ion Gherghiță, care a apreciat 
efortul maramureșenilor de a participa 
la concurs: „Vă felicit pentru modul de 
prezentare impresionant. Maramureșul 
a reprezentat în mod inedit și cu succes 
culorile  României.“
Competiția s-a organizat în aer liber, în 
incinta Hotelului Park din Gyula.

GOGOAȘA LĂPUȘeAnĂ 
a f[cut senza'ie la Concursul Internaţional de gătit  
de la Gyula- Ungaria

Comitetul 
Executiv 

Regional 
felicită bu-

că tarii și 
deopotrivă 
susținătorii 

și mulțu-
mește 

sponsorilor 
care au făcut 

posibilă 
participarea 

la acest 
concurs.

,,

Juriul, format din 2 maeștri bucătari 
din Ungaria și domnul Ion Gherghiță, 
a punctat modul de prezentare, miro-
sul, culoarea, consistența și gustul pre-
paratelor.
Pe o căldură insuportabilă,  înarmați 
cu cele necesare, pe parcursul celor 4 
ore alocate gătitului, maramureșenii 
au pregătit un platou cu aperitive tra-
diționale, un gulaș de căprioară, o 
tocăniță de miel, frigărui din carne de 
mistreț, o mămăligă de pârgă cu caș de 
oaie și jumări, sarmale și pește prăjit pe 
piatră, însoțite fiind de băuturi potrivite 
mâncărurilor. La secțiunea „desert “ s-au 
prezentat gogoși, prăjitură cu mere și 
chec cu piersici.
Toate acestea au încântat privirile și 
gusturile membrilor juriului care, după 
îndelungi deliberări,  a decis ca echipele 
din Regiunea 4 Maramureș să obțină locul 
I (Detașamentul de Pompieri Sighetu 
Marmaţiei) și locul III (Detașamentul de 
Pompieri Baia Mare și Pichetul de Pompieri 
Târgu Lăpuș). „Gogoașa lăpușeană“ a fost 
senzația concursului care a și adus echipei 
din Târgu Lăpuș Premiul Special. Mare 
bucurie pentru maramureșeni și multe 
aplauze din partea tuturor la finalul 
concursului.

Domnul Paukert Tamas, vicepreședinte 
I.P.A. - Secția Maghiară și președinte al 
Regiunii Gyula, a subliniat:

„Sunt încântat de faptul că 
Maramureșul a participat cu 3 echipe. 
Ne-am simțit bine împreună. Mă 
bucur că în felul acesta am reușit să 
punem temelia unei noi colaborări. 
Sunteți niște oameni deosebiți, cu 
care ne dorim să organizăm și alte 
întâlniri sub deviza I.P.A. «Servicii prin 
prietenie»“.

Bogăția de gusturi și obiceiuri s-a mani-
festat sub forma unui eveniment reușit, 
în condițiile în care voia bună a fost la ea 
acasă, organizatorii asigurând ambientul 
muzical specific și o petrecere minunată.
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Anul trecut, în 13 sep-
tembrie, Maramureşul a 
înscris o premieră la nivel 
naţional. Plt. Maj. Nicolae 

Zola a devenit primul paramedic 
SMURD din România hirotonit 
preot. Serviciul religios a fost oficiat 
de Prea Sfinţia Sa Justin Sigheteanu, 
însoţit de un sobor de 7 preoţi şi 4 
diaconi. La liturghie a  participat şi 
Înalt Prea Sfinţia Sa Justinian Chira, 

Arhiepiscopul Maramureşului şi 
Sătmarului.
La final, după hirotonirea noului 
preot, adjunctul inspectorului şef al 
I.S.U. Maramureş, col. Eugen Nour, a 
înmânat diplome de excelenţă celor 
doi înalţi ierarhi prezenţi - Î.P.S. 
Justinian Chira, Arhiepiscop al 
Maramureşului şi Sătmarului şi P.S. 
Justin Sigheteanu, Arhiereu Vicar al 
aceleiaşi episcopii.

În prezent, preotul Zola slujeşte 
într-o capelă din incinta sediului 
I.S.U. Maramureş, care  poartă nume-
le  ocrotitorului  pompierilor din 
România, Sfântul Ierarh  Iosif  cel  
Nou  de  la Partoş, iar activitatea şi-o 
desfăşoară în timpul liber, în mod 
voluntar, fără să fie
retribuit.

AsOciAţiA 
„Curaj şi Devotament” 
Asociaţia “Curaj şi Devotament” a cadrelor din ISU 

Maramureş este o organizaţie  neguvernamentală şi 
nonprofit, care a făcut o tradiţie din derularea unor 

proiecte finanţate prin cotizaţiile membrilor. Asociaţia 
a sprijinit realizarea şi editarea revistei “Salvatorii 

maramureşeni” şi s-a implicat în numeroase activităţi 
realizate în beneficiul personalului ISU, al copiilor 

personalului şi al comunităţii în general. 

Paramedic sMURD, hirotonit preot 

Ziua de 13 septembrie 
2010 a fost una cu o 
semnificaţie deosebită 
pentru unul dintre 
paramedicii SMURD 
Maramureş, plt. maj. 
Nicolae Zola. În cadrul 
liturghiei arhiereşti, 
desfăşurată la 
Catedrala episcopală 
„Sfânta Treime” din 
Baia Mare, dedicată 
începerii anului şcolar, 
plt. maj. Nicolae Zola 
a fost hirotonit preot 
ortodox. 
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18 Nu numai personalul 
din cadrul I.S.U. 
Maramureş are o 
calificare de excepţie, 

ci şi pompierii din cadrul Serviciilor 
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă 
şi Serviciilor Private pentru Situaţii 
de Urgenţă. Dovada o reprezintă 
rezultatele etapei interjudeţene a 
concursurilor profesionale pentru cele 
două categorii, care s-au desfăşurat la 
începutul lunii iunie şi a fost organizat 
de I.S.U. Maramureş. 
La concurs au participat loturile 
S.V.S.U. şi S.P.S.U. din judeţele Bihor, 
Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu 
Mare şi Sălaj, care s-au clasat pe locul I 
în etapa precedentă. Probele de concurs 
în care s-au înfruntat participanţii au 
fost: ştafeta 4x100 de metri, pista de 
îndemânare şi viteză, care s-a disputat 
joi, şi dispozitivul de intervenție. 
Maramureşul a fost reprezentat în 
această competiţie de lotul S.V.S.U. al 
comunei Cerneşti şi lotul S.P.S.U. al 
S.C. EATON S.R.L. din Sîrbi, comuna 
Fărcaşa.

Arbitrajul a fost asigurat de cadre ale 
Inspectoratelor pentru Situaţii de 
Urgenţă din judeţele Caraş-Severin, 
Gorj, Hunedoara, Mehedinţi şi Timiş. 
Juriul concursului a fost format din 
cinci membri, din care trei sunt cadre 
ale I.S.U. Maramureş, iar doi sunt 
reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale. 
Au fost două zile de întreceri intense, 
viu disputate, pe parcursul cărora toţi 
participanţii au demonstrat că s-au 
pregătit intens. 

Dacă startul competiţiei a fost dat de 
către domnul Sandu Pocol, prefectul 
judeţului Maramureş, la festivitatea de 
premiere a participat domnul Cătălin 
Cherecheş, primarul municipiului 
Baia Mare. Împreună cu col. Ion Pop, 
a înmânat  cupe şi diplome primilor 

Premianţi 
la concursurile 

profesionale 

În perioada 6 – 8 iulie a.c., I.S.U. Maramureş a organizat 
etapa interjudeţeană a concursurilor profesionale 

ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă 
şi Serviciilor Private pentru Situaţii de 
Urgenţă. Judeţul nostru s-a clasat pe 

poziţii onorabile. 

La final, clasamentul 
general a fost 

următorul:

La Servicii 
Voluntare pentru 

Situaţii de Urgenţă
Locul I: S.V.S.U. al 

municipiului Gherla, 
judeţul Cluj

Locul II: S.V.S.U. al 
comunei Cerneşti, judeţul Ma-
ramureş
Locul III: S.V.S.U. al comunei 
Popeşti, judeţul Bihor
Locul IV: S.V.S.U. al municipiului 
Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud
Locul V: S.V.S.U. al comunei 
Bârsău, judeţul Satu Mare
Locul VI: S.V.S.U. al comunei Săr-
măşag, judeţul Sălaj
Diploma de fair-play a revenit 
S.V.S.U. al municipiului Bistriţa, 
judeţul Bistriţa Năsăud

La Servicii Private pentru Situaţii 
de Urgenţă:
Locul I: S.P.S.U. al S.C. Unio S.A. 
Satu Mare, judeţul Satu Mare
Locul II: S.P.S.U. al S.C. Silvania 
Internaţional, Fabrica Lunca Ilvei, 
judeţul Bistriţa Năsăud
Locul III: S.P.S.U. al S.C. Michelin 
România S.A., Zalău, judeţul Sălaj
Locul IV: S.P.S.U. al S.C Eaton 
Electropoducţie S.R.L. Sârbi, co-
muna Fărcaşa, judeţul Maramureş 
Locul V: S.P.S.U. al S.C. Lemnul 
SCM Oradea, judeţul Bihor
Locul VI: S.P.S.U. al S.C. Cora S.A. 
Cluj Napoca, judeţul Cluj
Diploma de fair-play a revenit 
S.P.S.U. al S.C. Cora S.A. Cluj-
Napoca, judeţul Cluj.
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În conformitate cu calendarele 
sportive pe anul   2011, I.s.u. 
Maramureş a organizat şi a participat 
la următoarele competiţii sportive²

competiţii organizate cu finale pe 
M.a.I.²

i S-a organizat în colaborare cu I.PJ. 
Ma ramureş şi I.J.J. Maramureş cam-
pionatul de schi, etapa finală pe M.A.I. ,   
în perioada 15-18.02.2011,  în staţiunea 
Şuior.   
i În perioada  14-19.03.2011, unitatea 
a fost reprezentată la Campionatul de 
te nis de masă, etapa finală pe M.A.I., 
desfăşurată în  localitatea Bistriţa, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, de către domnul lt.col. 
Moldovan Liviu Ovidiu, la categoria de 
vârstă peste 45 ani, care s-a clasat pe locul  
VI.
i În perioada martie – iunie, echipa 
reprezentativă a inspectoratului nostru a 
participat la  Campionatul de fotbal pe 
M.A.I. clasându-se în primele opt echipe 
din ţară. 
competiţii organizate cu finale pe 
a.s.p.r.²

i În data de 28.03.2011, s-a desfăşurat 

pe terenul de atletism al Liceului cu 
Program Sportiv din Baia Mare „CUPA 
A.S.P.R.” ediţia 2011, etapa I (faza pe 
unitate).
i În perioada 11-13.04.2011, pe stadionul 
de atletism Tineretului – Iolanda Balaş 
Soter, din Bucureşti, s-a desfăşurat 
campionatul de atletism şi cros „Cupa 
A.S.P.R.”, ediţia 2011, etapa finală.
Unitatea noastră a fost reprezentată la 
această etapă a campionatului de către: 
cpt. Conea Alexandru, membru în co mi-
sia de organizare şi sg.maj. Fanea Ciprian, 
concurent la proba de 100 m plat.

i În perioada 20-21.05.2011, s-a des fă-
şurat pe lacul „Două Veveriţe”, din lo-
calitatea Lăpuşel comuna Recea,  „CUPA 
A.S.P.R.” la  PESCUIT SPORTIV LA 
CRAP, ediţia 2011, (faza pe unitate).
i În data de 07.06.2011, s-a desfăşurat pe 
terenul de tenis din incinta  Inspecţiei de 
Prevenire, competiţia de Tenis „CUPA 
A.S.P.R.” ediţia 2011, etapa I (faza pe 
unitate).
i În perioada 17-19.08.2011, s-a des-
făşurat „CUPA A.S.P.R.” ediţia 2011, 
faza pe unitate la şah, tenis de masă şi 
fotbal tenis. 

competiţii organizate la nivelul 
sucursalei  a.s.p.r. Maramureş²

S-a organizat „CUPA PROTECŢIEI 
CIVILE” la mai multe discipline 
sportive şi anume: şah, tenis de masă şi 
minifotbal. La aceste competiţii au fost 
invitate toate structurile  M.A.I. din 
judeţ. 

competiţii organizate  
de către alte instituţii²

i În perioada 17-18.03.2011, 
inspec toratul nostru a 
participat la competiţiile 
de şah, tenis de masă şi 
minifotbal, organizate de 
I.P.J. Maramureş, cu ocazia  „Zilei Poliţiei 
Române”.
i În perioada 24-29.03.2011, ISU 
Maramureş a participat la competiţiile 
de şah, tenis de masă şi minifotbal, 
organizate de I.J.J. Maramureş, cu ocazia  
„Zilei Jandarmeriei Române”.
i În perioada 21-24.06.2011, s-a a 
participat la competiţiile de şah, tenis 
de masă şi minifotbal, or   ganizate de 
Penitenciarul Baia Mare, cu ocazia  
„Zilei personalului peni ten ciarelor din 
România”.
Rezultatele cele mai bune pe plan sportiv 
le-au obţinut reprezentativa de fotbal şi 
lt.col. Ovidiu Moldovan, comandantul 
Detașamentului de Pompieri Sighetu 
Marmației.
Echipa de fotbal a Inspectoratului a ajuns 
până în faza sferturilor de finală, în cadrul 
campionatului de fotbal pe M.A.I. 

sitUAţiA cOMPetiţiiLOR sPORtive
pe anul 2011

SALVATORILOR
maramureşeni



SALVATORILOR
maramureşeniDe anul trecut, odată cu nu-

mi rea în funcţie a noului 
inspector şef, col. Ion Pop, 
I.S.U. Maramureş a început un 

amplu proces de modernizare, dotare şi, 
totodată, de extindere a spațiilor. 
Pentru cei care sună  la nu mărul de urgenţă 
112, câteva minute înseamnă şanse în 
plus la viaţă sau şanse în plus de a-şi salva 
agoniseala de-o viaţă. De aceea, reducerea 
tim pului de intervenţie s-a numărat printre 
priorităţile de „grad zero” ale colonelului 
Ion Pop şi ale I.S.U. Maramureş. Numai 
că, indiferent de dotări, un drum de la Baia 
Mare în zona Codru tot durează câteva 
zeci de minute bune. Soluţia identificată a 
fost înfiinţarea unor noi subunităţi ISU. 

I.S.U Maramureş avea şapte subunităţi: 
Detaşamentul de Pompieri Baia Mare, 
Detaşamentul de Pompieri Sighetu 
Marmaţiei, Secția de Pompieri Vișeu de 
Sus, Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş, 
Gărzile de Intervenţie Şomcuta Mare, 
Bogdan Vodă și Borșa. Acestor subunităţi  
li s-a alăturat Punctul de lucru de la Fărcaşa 
şi, în viitor, se va alătura un altul în comuna 
Ocna Şugatag.  De asemenea, Garda de 
Intervenţie Borşa va beneficia de o clădire 

mai modernă – respectiv 
fostul sediu al primăriei ora-
şului Borşa.  Primăria  şi 
Con siliul Local Bogdan 
Vodă au sprijinit în acest an 
activitatea ISU Ma ra mureş 
prin alo ca rea a 150.000 lei 
pentru mo   der nizarea sediului 

unde peste puţin timp va funcţiona şi o 
staţie SMURD. De asemenea, Secţia de 
Pompieri Vişeu de Sus a primit în dar, anul 
trecut, de Sfântul Nicolae, o autospecială 
cu apă şi spumă de la Pompierii Voluntari 
ai oraşului Fürstenfeld, Austria. 

PUNCT DE LUCRU  
La oCna şUGaTaG 

I.S.U. Maramureş intenţionează să 
înfiinţeze un punct de lucru în comuna 
Ocna Şugatag, pentru a veni mai rapid 
în sprijinul cetăţenilor. Subunitatea 
va fi deservită de subofiţeri din cadrul 
Detaşamentului de Pompieri Sighetu 
Marmaţiei şi va fi dotată cu o autospecială 
de lucru cu apă şi spumă. La începutul lunii 
iunie, col. Ion Pop şi mr. Ioan Mureşan, şeful 
Centrului Operaţional al inspectoratului, 
s-au deplasat la Ocna Şugatag, unde s-au 
întâlnit cu primarul localităţii, Vasile Sas, 

Timpul 
viaţă 

înseAMnĂ

Inaugurarea Punctului de lucru din comuna Fărcaşa
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şi cu secretarul primăriei,  Vasile Toporan. 
Edilii au fost receptivi la ideea de înfiinţare 
a unui punct de lucru şi au propus două 
variante pentru sediu. A fost aleasă fosta 
remiză P.S.I. a localităţii, care se află însă 
într-o stare de degradare avansată şi necesită 
efectuarea unor lucrări de reabilitare, 
extindere şi recompartimentare, pentru a 
crea condiţiile necesare bunei desfăşurări 
a activităţii.  
Operaţionalizarea subunităţii depinde 
de celeritatea de care vor da dovadă 
autorităţile locale în efectuarea lucrărilor 
necesare. Funcţionarea punctului de lucru 
va reduce timpul de răspuns la diferitele 
situaţii de urgenţă ce pot apărea în raionul 
de intervenţie. Comuna Ocna Şugatag 
este situată la circa 25 de kilometri de 
sediul Detaşamentului Sighetu Marmaţiei. 
Subofiţerii care vor deservi acest punct 
vor interveni şi în localităţile Călineşti, 
Budeşti, Giuleşti şi Deseşti. În total, cele 
cinci localităţi ce vor beneficia de în-
fiinţarea punctului de lucru au circa 17.100 
de locuitori şi 6.150 de gospodării. 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă din Ocna Şugatag va continua să 
funcţioneze şi va interveni, ori de câte ori 
va fi nevoie, alături de pompierii militari. 
La nevoie, pompierii militari de la punctul 
de lucru Ocna Şugatag vor putea interveni 
şi în alte localităţi, de exemplu în oraşul 
Cavnic. 

SChIMB De exPeRIenţă 

Recent, o delegaţie de pompieri mara-
mureşeni a participat la un schimb de 
experienţă cu pompierii din localitatea 
Fürstenfeld, Austria.  Participanţii - mr. 
Ioniţă Sîrb, mr. Adrian Vlaşin,  plt.adj. 
Vasile Pop, plt. Dănuţ Dunca, plt. Iosif 
Marincat şi plt.maj. Hancig Ilie. Ei au fost 
impresionaţi de cunoştinţele, echipamen-
tul şi dotarea pompierilor din Fürstenfeld.
În cele şapte zile de pregătire alături de 
colegii austrieci, în perioada 18 - 25.06 
a.c., pompierii maramureşeni au avut un 
program extrem de dens, care a inclus, 
printre altele, exerciţii de descarcerare, 
de intervenţie la stingerea incendiilor, 
salvare pe apă şi salvarea victimelor unui 
cutremur. 



Unul dintre obiectivele 
permanente ale I.S.U. Maramureş 

este reducerea timpului de 
intervenţie. De aceea, col. Ion Pop, 

s-a străduit să crească numărul 
subunităţilor şi să îmbunătăţească 

condiţiile şi dotările acestora. 

Solidaritatea între cei care luptă cu 
focul şi camaraderia lor nu are graniţe. 
Faptul a fost demonstrat, o dată în 
plus, de acţiunea pompierilor din 
Fürstenfeld- Austria, care au făcut 
cadou, cu ocazia Zilei de Sfântul Nicolae, 
Secţiei de Pompieri din oraşul Vişeu 
de Sus, o autospecială performantă, în 
perfectă stare de funcţionare. Mai mulţi 
reprezentanţi ai comunităţii locale, în 
frunte cu  domnul dr. Gerhard Trousil, 
au insistat şi au reuşit să convingă edilii 
oraşului austriac să doneze maşina 
pompierilor din Vişeu de Sus. Astfel că 
prietenii austrieci au înmânat cheile 
şi actele autospecialei  pompierilor 
vişeuani, în cadrul unei ceremonii la care 
au participat domnul Vasile Ciolpan, 
primarul din Vişeu de Sus, consilieri locali, 
domnul dr. Gerhard Trousil şi o delegaţie 
a pompierilor din Fürstenfeld, precum 
şi inspectorul şef, col. Ion Pop, prim 
adjunctul , mr. Ioniţă Sîrb, comandantul 
Detaşamentului de Pompieri din Sighetu 
Marmaţiei, lt-col Ovidiu Moldovan, 
comandantul Secţiei de Pompieri din 
oraşul Vişeu de Sus, mr. Adrian Vlaşin, 
cpt. Mihai Ardelean, ofiţer specialist ISU 

şi cadrele Secţiei de Pompieri din Vişeu 
de Sus.
Pentru că un gest atât de mărinimos 
şi dezinteresat trebuie răsplătit, fie şi 
simbolic, col. Ion Pop a înmânat delegaţiei 
austriece două plachete, dintre care 
una pentru primăria din Fürstenfeld, 
iar cealaltă pentru domnul dr. Gerhard 
Trousil, ca semn de recunoaştere a 
sprijinului deosebit acordat pompierilor 
maramureşeni. De asemenea, i-a mai 
fost înmânată o diplomă de excelenţă şi 
primarului Vasile Ciolpan. Toţi cei prezenţi 
au primit, din partea ISU Maramureş, 
insigne cu însemnele pompierilor români.

Trebuie precizat că autospeciala - a doua 
donată de comunitatea din Fürstenfeld 
în ultimii doi ani pompierilor vişeuani 
-  are o capacitate de 6000 de litri de 
apă şi 500 de litri de spumogen şi este 
potrivită pentru intervenţii în zone dificile 
din punct de vedere al accesului auto, 
cum este cea din raionul de intervenţie 
al Secţiei de Pompieri Vişeu de Sus, care 
cuprinde 10 localităţi, circa 25 de mii de 
gospodării şi peste 87 de mii  
de persoane. 

CaDoU PenTRU PoMPIeRII MaRaMUReşenI  
De SFÂnTUL nICoLae

21
PUNCT DE LUCRU ISU  
La FăRCaşa 

În comuna Fărcaşa a avut loc recent 
inau gurarea unui punct de lucru al ISU 
Maramureş. Ceremonia s-a desfăşurat în 
prezenţa domnului Sandu Pocol, prefectul 
judeţului, a domnului Ioan Stegeran, pri-
ma rul comunei Fărcaşa, a col. Ion Pop, a 
primarilor din localităţile învecinate şi a 
reprezentanţilor  agenţilor economici din 
zonă.
Necesitatea înfiinţării noii subunităţi 
este demonstrată de datele statistice, pre-
zentate celor de faţă de către mr. Ioniţă 
Sîrb, prim adjunct al inspectorului şef, 
care coordonează activitatea subunităţilor 
de intervenţie. Datele arată o creştere de 
la un an la altul a numărului de intervenţii 
cu 12 până la 15 procente, cu o medie de 
35 de incendii anual, precum şi creşterea 
numărului de accidente rutiere.  

Clădirea în care funcţionează subunitatea 
a fost pusă la dispoziţie de către autorităţile 
locale din Fărcaşa. În perioada următoare, 
edilii comunei vor reamenaja cădirea 
alăturată, mult mai spaţioasă şi garajele 
aferente, pentru o mai bună desfăşurare a 
activităţii subunităţii. Toate cheltuielile de 

întreţinere sunt asigurate de autorităţile 
locale din comună. Doar salariile subofi-
ţerilor sunt suportate din bugetul ISU.
Din toamna acestui an, edilii comunei vor 
pune la dispoziţia pompierilor militari şi un 
autoturism cu 7 locuri, pentru executarea 
misiunilor pe ca re le au de îndeplinit în ra-
ionul de intervenţie. Pe viitor, conducerea 
I.S.U. şi Consiliul Local al comunei Fărcaşa 
au în vedere extinderea SMURD şi în 
această localitate.
Punctul de lucru Fărcaşa va fi deservit, 
pentru început, de 16  subofiţeri, cu o 
autospecială de lucru cu apă şi spumă. 

Împreună cu ei, la intervenţii vor participa 
8 membri ai Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă din comună, care au în 
dotare o autospecială. Operaţionalizarea 
punctului de lucru va reduce cu peste 50 
la sută  timpii de răspuns în cazul apariţiei 
diferitelor situaţii de urgenţă.

Raionul de  intervenţie al Punctului de 
lucru Fărcaşa cuprinde un oraş, 10 comune, 
35 de sate aparţinătoare, peste 9800 de 
locuinţe şi circa 27 de mii de locuitori. 

SALVATORILOR
maramureşeni



SALVATORILOR
maramureşeni

Protecţia mediului înconjurător 
a devenit un obicei în rândul 
angajaţilor COSMOTE România, 
care contribuie la sustenabilitatea 
companiei prin economisirea de 
apă şi energie. Încă din 2008, prin 
programul intern Green Office, 
angajaţii companiei sunt educaţi 
şi implicaţi în protecţia mediului, 
aceasta începând cu propriul lor 
loc de muncă.

Astfel, prin intermediul Green 
Office s-au colectat 6,25 de tone 
de deşeuri de hârtie tipărită şi 
2,59 tone de plastic, trimise spre 
reciclare. Deoarece hârtia are 
nevoie de copaci şi multe alte 
materiale pentru a fi produsă, 
angajaţii COSMOTE au redus 
consumul ei cu 16,4% în anul 
anterior faţă de 2009 şi cu 6% în 
2009 faţă de 2008. 

De asemenea, datorită angaja-
mentului echipei COSMOTE şi 
conştientizării faptului că apa este 
prea preţioasă pentru a fi irosită, 
sediile de birouri au consumat cu 
30% mai puţină apă în 2010 faţă 
de anul precedent şi cu 12,75% 
mai puţină în 2009 faţă de 2008. 
Grija pentru mediu a putut fi 
observată şi la nivelul consumului 
de electricitate, care a scăzut cu 
2,2% anul anterior faţă de 2009 şi 
cu 7,35% în 2009 comparativ cu 
anul precedent acestuia, în ciuda 
unui avans uşor al numărului de 
angajaţi.

În plus, începând cu luna iunie, 
angajaţii COSMOTE România 
pot aduce la colectare becuri şi alte 

surse de iluminat, în containerele 
speciale operate de partenerul 
Recolamp, iar de anul trecut, 
aceştia pot aduce la colectare şi 
deşeurile electrice şi electronice, 
precum telefoane mobile şi 
accesorii, în containerele operate 
de către Asociaţia Environ.

COSMOTE România monito-
rizează cu atenţie şi consumul de 
alte resurse în cadrul companiei, 
cum sunt combustibilii din parcul 
auto şi energia electrică în reţeaua 
de telecomunicaţii. 

programul se derulează şi în 
so cie tăţile germanos telecom 
ro mâ nia, sunlight Filiala 
Bucureşti şi telemobil.  

Romtelecom şi COSMOTE Ro-
mânia au lansat în această vară o 
nouă ofertă pentru abonaţii comuni 
ai celor două companii, care le 
permite să economisească 24,8 
euro (TVA inclus) din valoarea 
facturilor. Prin intermediul noii 
oferte, clienţii primesc câte 1,24 
euro/lună (TVA inclus), timp de 10 
luni, atât de la COSMOTE cât şi de 
la Romtelecom.

Astfel, toţi clienţii persoane fizice 
care activează un nou abonament la 
COSMOTE împreună cu un nou 
pachet de servicii la Romtelecom 
beneficiază de o reducere de 1,24 
euro/lună (TVA inclus) din valoarea 
facturii, pentru primele zece luni 
de contract, din partea fiecărei 

companii, pentru abonamentele 
încheiate pe o perioadă de 24 de 
luni. Valoarea totală a reducerii este 
de 24,8 euro (TVA inclus): 12,4 
euro de la COSMOTE şi 12,4 euro 
de la ROMTELECOM. 

Oferta se adresează atât noilor 
clienţi cât şi actualilor abonaţi care 
aleg să îşi prelungească experienţa 
comunicării cu noi servicii. De 
exemplu, un client care are deja un 
abonament de telefonie mobilă de la 
COSMOTE poate opta pentru un 
nou abonament de date împreună 
cu un nou pachet de servicii de la 
Romtelecom. De asemenea, pentru 
a beneficia de discountul total 
de 24,8 euro, un client actual al 
Romtelecom, care are abonament 

de telefonie fixă, se poate abona 
la serviciul de internet broadband 
oferit de operator şi la serviciul de 
telefonie mobilă, voce sau date, de la 
COSMOTE România. 

Reducerea va fi oferită cumulat cu 
promoţiile existente.

oferta comună de reducere este 
valabilă până pe 30 septembrie 
2011, cu posibilitatea de a fi 
prelungită şi este disponibilă 
în toate magazinele cosMote, 
germanos şi romtelecom.

Detalii despre promoţie sunt dis-
ponibile pe www.cosmote.ro şi 
www.romtelecom.ro.

cosMote păstrează  trendul verde 

Angajaţii companiei pot colecta deşeuri electronice  
şi surse de iluminat, pe lângă hârtie şi plastic

COSMOTE România 
şi Romtelecom au lansat în această vară o nouă ofertă cu 

reDuceri pentru clienţii comuni
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Un locotenent de 27 de 
ani, căzut la datorie, un 

detaşament de pompieri 
în doliu, o mamă care 

îşi pierde fiul la o vârstă 
fragedă,  

o logodnică care în loc  
să-şi programeze nunta, 

participă la slujba de 
pomenire. O poveste 
dură, care trezeşte la 

realitate, cu sirene de 
pompieri şi ambulanţe, o mulţime care 

nu a înţeles că, în faţa suferinţei, singura 
atitudine onorabilă este tăcerea. 

Duminică, 28 august 2011, părea să fie 
o zi de weekend ca oricare alta pentru 
pompierii maramureşeni. O „normalitate” 
trăită firesc, de ei, la limită. Sunt obişnuiţi 
să plece de dimineaţă din casă, ca şi cum 
ar fi ultima oară. Şi totuşi... Sunt la fel de 
obişnuiţi, ca, la oprirea sirenelor, să bifeze 
vieţi salvate, misiuni îndeplinite. Aşa 
trebuia să fie şi atunci. Era un incendiu la 
Apa Sărată. Au plecat, firesc, două maşini. 
Prima însă, n-a mai ajuns la incendiu. 
O şoferiţă nu a respectat semnalele 

autospecialei, aşa cum cere legea. Încercând 
să evite impactul care ar fi putut duce la 
moartea femeii, şoferul a tras de volan şi, 
sub greutatea apei şi spumei, maşina s-a 
răsturnat. Trei pompieri, deşi răniţi, au 
reuşit să iasă dintre fiarele contorsionate. 
Doi au rămas încarceraţi. Între timp, 
cineva a sunat la 112. A doua maşină, care 
era pe drum, a ajuns imediat la accident. 
Au venit trei ambulanţe și echipajele 
SMURD. Cei cinci au ajuns la spital, toţi 
răniţi, toţi cu fracturi. Cel mai grav era 
locotenentul Adrian Marchiş, care a avut 
nevoie de resuscitare şi care s-a stins la 
vreo două ore de la tragicul accident. 

A urmat o poveste greu de descris în 
cuvinte. Mama tânărului, care îşi pierduse 
recent soţul, a cedat, având nevoie de 
îngrijiri medicale. 

Un peisaj crunt în care cei ce reprezintă 
speranţa, forţa şi curajul pentru orice 
maramureşean lovit de o nenorocire au 
fost copleşiţi de lacrimi şi neputinţă. A 
urmat o înmormântare demnă de un erou 
şi avansarea lui în grad de căpitan post-
mortem. 

Un erou  

Un accident teribil, 
o viaţă curmată şi 

altele distruse pentru 
totdeauna. o poveste  

de viaţă, care  
începe cu „ a fost  
odată”, dar nu se  

termină cu „au trăit 
fericiţi până la  

adânci bătrâneţi”. 
Povestea căpitanului 
post-mortem adrian 
Marchiş şi povestea 

noastră. 
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materiale pentru a fi produsă, 
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consumul ei cu 16,4% în anul 
anterior faţă de 2009 şi cu 6% în 
2009 faţă de 2008. 

De asemenea, datorită angaja-
mentului echipei COSMOTE şi 
conştientizării faptului că apa este 
prea preţioasă pentru a fi irosită, 
sediile de birouri au consumat cu 
30% mai puţină apă în 2010 faţă 
de anul precedent şi cu 12,75% 
mai puţină în 2009 faţă de 2008. 
Grija pentru mediu a putut fi 
observată şi la nivelul consumului 
de electricitate, care a scăzut cu 
2,2% anul anterior faţă de 2009 şi 
cu 7,35% în 2009 comparativ cu 
anul precedent acestuia, în ciuda 
unui avans uşor al numărului de 
angajaţi.

În plus, începând cu luna iunie, 
angajaţii COSMOTE România 
pot aduce la colectare becuri şi alte 

surse de iluminat, în containerele 
speciale operate de partenerul 
Recolamp, iar de anul trecut, 
aceştia pot aduce la colectare şi 
deşeurile electrice şi electronice, 
precum telefoane mobile şi 
accesorii, în containerele operate 
de către Asociaţia Environ.
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auto şi energia electrică în reţeaua 
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nouă ofertă pentru abonaţii comuni 
ai celor două companii, care le 
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euro (TVA inclus) din valoarea 
facturilor. Prin intermediul noii 
oferte, clienţii primesc câte 1,24 
euro/lună (TVA inclus), timp de 10 
luni, atât de la COSMOTE cât şi de 
la Romtelecom.
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care activează un nou abonament la 
COSMOTE împreună cu un nou 
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beneficiază de o reducere de 1,24 
euro/lună (TVA inclus) din valoarea 
facturii, pentru primele zece luni 
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luni. Valoarea totală a reducerii este 
de 24,8 euro (TVA inclus): 12,4 
euro de la COSMOTE şi 12,4 euro 
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aleg să îşi prelungească experienţa 
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exemplu, un client care are deja un 
abonament de telefonie mobilă de la 
COSMOTE poate opta pentru un 
nou abonament de date împreună 
cu un nou pachet de servicii de la 
Romtelecom. De asemenea, pentru 
a beneficia de discountul total 
de 24,8 euro, un client actual al 
Romtelecom, care are abonament 

de telefonie fixă, se poate abona 
la serviciul de internet broadband 
oferit de operator şi la serviciul de 
telefonie mobilă, voce sau date, de la 
COSMOTE România. 

Reducerea va fi oferită cumulat cu 
promoţiile existente.

oferta comună de reducere este 
valabilă până pe 30 septembrie 
2011, cu posibilitatea de a fi 
prelungită şi este disponibilă 
în toate magazinele cosMote, 
germanos şi romtelecom.

Detalii despre promoţie sunt dis-
ponibile pe www.cosmote.ro şi 
www.romtelecom.ro.

cosMote păstrează  trendul verde 

Angajaţii companiei pot colecta deşeuri electronice  
şi surse de iluminat, pe lângă hârtie şi plastic

COSMOTE România 
şi Romtelecom au lansat în această vară o nouă ofertă cu 

reDuceri pentru clienţii comuni



În dimineaţa zilei de joi, 8 septembrie 
a.c., la ora 7.20, conducerea şi angajaţi 
ai inspectoratului s-au deplasat la 
Centrul Judeţean de Transfuzii din 

Baia Mare pentru a dona sânge, în  scopul 
salvării vieţilor unor semeni. 
Campania de solidaritate socială a fost 
iniţiată de către Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă şi va fi derulată 
pe toată durata lunii septembrie, fiind 

demarată în contextul Zilei Mondiale a 
Inimii. 

Gestul pompierilor militari maramure şeni 
de a dona sânge şi a salva viaţa oamenilor, 
în afara celor aflate în primejdie la 
producerea unor situaţii de urgenţă, este 
inclus în manifestările orga nizate pentru 
marcarea zilei de 13 Septembrie - Ziua 
Pompierilor din România.

Pompierii maramureşeni 
donează sânge 
pentru semeni

Prin această campanie 
pompierii mara-
mureşeni doresc să 
sensibilizeze cetățenii 
în slujba cărora se află 
în fiecare zi să doneze 
sânge, deoarece acest 
gest de solidaritate 
înseamnă puţin 
pentru noi, dar totul 
pentru alte persoane. 
Prin donarea de 
sânge, oferim o şansă 
la viaţă, un drept la 
existenţă şi la fericire 
pentru cineva aflat în 
suferinţă.  

Cadrele Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop 
de Băseşti” al judeţului Maramureş se implică în Campania de solidaritate 
socială „Din inimă pentru inimi”.    


