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Împlinirea a doi ani de la înfiinţarea 
Serviciului Mobil de Urgenţă, Rea
nimare şi Des carcerare în judeţul Ma
ra mureş, ca serviciu pu blic in tegrat 
în structura pom pie rilor militari, îmi 
oferă deose bita onoare de a vă transmite 
sincere felicitări, multă sănătate, fericire 
şi împliniri personalului care deserveşte 
această structură.

Intervenţiile la care participă medicii, 
asistenţii medicali şi paramedicii militari 
includ toate urgenţele care pun în pericol 
viaţa maramureşenilor, a persoanelor 
care sunt oaspeţi sau se deplasează pe 
drumurile publice din judeţ, aflânduse 
în tranzit.

Este important că, la doi ani de bilanţ, 
maramureşenii beneficiază de asistenţă 
medicală de urgenţă, asigurată de 
personal calificat şi bine pregătit, cu 
vocaţie şi dăruire profesională faţă de 

semenii lor. Înfiinţarea S.M.U.R.D. 
Mara mureş a scurtat timpul 
de intervenţie la acordarea 
primului ajutor medical de 
urgenţă şi a reprezentat un 
pas important şi semnificativ 

în procesul de modernizare a serviciilor 
medicale de urgenţă din judeţul nostru.

S.M.U.R.D. a devenit sinonim cu 
sal  va rea de vieţi omeneşti, iar efor tul 
zilnic, profesionalismul, ones ti ta tea şi 
integritatea echipajelor medi ca le îm
brăcate în roşu nu a trecut neob ser
vată opiniei publice. Prin seriozitate, 
profesionalism, dăruire şi vocaţie aţi 
câştigat încrederea maramureşenilor. 
Au fost iniţiate demersuri şi făcute 
eforturi pentru dotarea cu ambulanţe 
S.M.U.R.D.  a subunităţilor şi deschide
rea de noi staţii în localităţi din zonele 
istorice pentru acoperirea şi deservirea 
populaţiei a serviciilor medicale de 
urgenţă profesioniste. Au fost mo
dernizate clădirile inspectoratului şi 
subunităţilor din teritoriu pentru a 
asigura condiţii de lucru moderne ce lor 
care deservesc ambulanţele S.M.U.R.D. 
Sau achiziţionat echipa mentele nece
sare desfăşurării activităţii, iar persona
lul mi litar (paramedicii) au participat 
la cursurile de instruire. Judeţul nostru 
a fost primul în care a fost înfiin
ţat Dispeceratul medical integrat.
În numele maramureşenilor şi al meu 

per sonal, acum la ceas aniversar, vă asigur 
de respectul şi consideraţia mea pentru 
de mersul nobil prin care personalul 
me dicosanitar, de pe ambulanţele 
S.M.U.R.D., deserveşte populaţia care are 
nevoie de asistenţă medicală de urgenţă 
şi vă doresc mult succes în activitatea 
profesională.
La mulţi ani!

Prefect Sandu Pocol

În această lună sau împlinit doi ani de când a fost operaţionalizat în Maramureş 
Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare – S.M.U.R.D., prin 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băseşti”, coordonat 
cu pricepere de colonel Ion Pop. 
În cei doi ani de activitate, numărul staţiilor S.M.U.R.D. a crescut treptat, 
extinzânduse în mai multe zone ale judeţului. După ce, în decembrie anul 
trecut, au fost inaugurate nu mai puţin de trei staţii S.M.U.R.D., vă pot spune cu 
certitudine că alte două vor fi operaţionale în acest an. 
Consiliul Judeţean Maramureş sa implicat financiar în achiziţionarea 
autospecialelor S.M.U.R.D., tocmai pentru ca cetăţenii din toate zonele judeţului 
(Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu, Târgu Lăpuş, Fărcaşa, Bogdan Vodă) să 
beneficieze în timp util de asistenţă medicală de urgenţă în caz de nevoie. Aşadar, 
pentru Consiliul Judeţean este o mare satisfacţie că putem contribui la inaugurarea 
acestor staţii S.M.U.R.D. în judeţ, cu toate dotările necesare. Astfel, se poate 
asigura cetăţenilor asistenţă medicală la nivelul aşteptat, din partea unor structuri 
profesioniste. 
Merită toată stima şi aprecierea autorităţile locale care sau implicat, colonelul Ion 
Pop pentru perseverenţă, dar mai ales personalul medical şi paramedicii pompieri 
care, în cei doi ani de activitate, şiau dedicat în totalitate munca, priceperea şi 
timpul pentru salvarea a sute de vieţi”.

Cu profund respect, Mircea Man, Preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş

S.M.U.R.D. Maramureş – o structură profesionistă 
care salvează vieţi 

S.M.U.R.D. a devenit sinonim  
cu salvarea de vieți omenești



“Colaborarea CAS Maramureş 
cu S.M.U.R.D. există, deşi ei nu 
decontează servicii prin noi. Dar 
noi decontăm servicii la spitalele 
care au unităţi de primire urgenţă 
şi serviciile de ambulanţă şi între 
cele două categorii de servicii se 
interpune S.M.U.R.Dul, care este o 
unitate specială ce rezolvă cazurile 
extreme. Este de bun augur ceea ce 
sa început acum doi ani, trebuie să 
continue, în aşa fel încât cetăţenii să 
poată beneficia de o paletă cât mai 
variată de servicii de bună calitate. 
Eu sper să ne auzim peste 20 de ani 
şi ei să vină cu o statistică cât mai 
îmbucurătoare din punct de vedere 
a salvării vieţii oamenilor”.

alexandru deac, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş  
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La mulţi ani vieţii!
Mă simt, în Maramureş, solidar cu S.M.U.R.Dul. 
Deopotrivă de nou şi la fel de entuziast. 
Probabil că exagerez prin energia 
autoimpusă, sau poate că este un 
sentiment de a fi aproape de cei pe 
care îi respect şi, cu o oarecare teamă, 
încerc să nu îmi imaginez nimic din 
detaliile muncii lor. Câteodată  este 
mai bine să nu despici firul în patru 
sau să nu cauţi sensuri ascunse la tot 
ceea ce se manifestă. În cazul lor, al 
celor de la S.M.U.R.D., e mai bine să nu 
ştii detaliile muncii lor zilnice. Şi sunt solidar şi 
deopotrivă cu S.M.U.R.Dul printro coincidenţă 
– aş spune – fericită. Pentru că suntem deodată 
în peisajul zonei. Înfiinţarea serviciului a coincis, 
ca timp, cu numirea mea în funcţia pe care o 
reprezint. A fost şi atunci un moment în care mi
am spus că trebuie să mă dedic vieţii profesionale 
cu entuziasmul, pasiunea şi energia pe care o pun în 

joc cei pentru care secundele sunt mai importante 
decît diplomele universitare, cariera politică sau orgoliile de moment. Pentru că în secundele lor, în 
cele mai multe cazuri dilatate până la nivel de ore, se zbate din răsputeri ştiinţa oamenilor de a salva 
vieţi cu încercările haotice, chiar ale naturii, de a spulbera totul. Omul se opune, astfel, unui proces 
prin care, din cauza lipsei de acţiune, viaţa ar deveni periclitată. Astfel,  existenţa celor din jurul 
nostru, căzuţi întâmplător sub semnul provocărilor destinului sau ale propriilor nepriceperi, devine 
un mare semn de întrebare. Iar oamenii aceştia, care nu au nici zi, şi nici noapte, care sunt mereu 
la datorie, devin nu numai solidari cu cei în suferinţă, ci se transformă în călăuze spre viaţă. Sub 
imperiul ştiinţei lor, creatura devine un artizan al vieţii, iar teatrul de acţiune este, de cele mai multe 
ori, strada sau marginea drumului. Acolo, în praf, sub ochii curioşilor, înfruntând priviri îngrozite 
sau vacarmuri haotice, cînd pierderea de sine este parcă un dat al sorţii, ei îşi păstrează calmul, ştiinţa 
şi dorinţa de a face ca timpul să nu curgă spre nefiinţă, ci spre viaţă. 
Nu miam etalat niciodată diplomele obţinute sau studiile făcute. Cu toate acestea, poate fără 
a conştientiza, am la birou doar diplomele obţinute de la S.M.U.R.D. sau ISU. Astăzi, în pragul 
aniversării lor, la doi ani, parcă mi se revelează răspunsul la acel atîtdeîntâlnit de ce. Pentru că vreau 
ca, prin tot ce fac, să dau un impuls vieţii, să o promovez sau să o etalez. Să o iau ca pe o minune şi 
să o arat celor din jur. La fel ca şi cei de la S.M.U.R.D., care fac zilnic minuni şi rămân, de cele mai 
multe ori, în anonimat, grăbinduse spre alte misiuni. Acum, când este şi pentru ei un moment de 
sărbătoare, gândurile şi preţuirea noastră sunt prea puţine, la fel ca şi cuvintele pe care leam putea 
folosi pentru a le mulţumi. Nu ne rămîne decât să le urăm La mulţi ani, să ne bucurăm de ei şi să 
dorim ani mulţi vieţii pe care ei o ştiu, ca nimeni alţii, reda!

Mihai pătraşcu, directorul Aeroportului Internaţional Baia Mare

S.M.U.R.D. Maramureş, 
un exemplu

S.M.U.R.D. vine mulat ca o mănuşă 
pe nevoia sistemului de sănătate din 
România. Direcţia de Sănătate Publică 
a susţinut şi va susţine în continuare 
activitatea acestui serviciu, pentru că 
sistemul de sănătate din România suferă 
nişte disfuncţii majore cu efecte directe 
asupra stării de sănătate a populaţiei şi în 
condiţiile în care accesul la serviciile de 
sănătate este inechitabil, şi aici mă refer la 
mediul rural, unde în multe zone nu există 
nici medici de familie, S.M.U.R.D. a venit 
în întâmpinarea acestor nevoi. Pe lângă 
implicarea în sistemul medical de urgenţă, 
vine şi în întâmpinarea nevoilor acestor 
pacienţi care au un acces inechitabil la 
serviciile medicale, în primul rând cele 
de urgenţă. Pentru judeţul Maramureş, 
odată cu deschiderea S.M.U.R.D. în 
urmă cu doi ani, aceste lucruri au început 
să se estompeze şi sa dovedit extrem 
de utilă implicarea S.M.U.R.D. în viaţa 
judeţului, mai ales că acest serviciu sa 
dezvoltat în fiecare an. Avem şase staţii 
şi se va mai deschide una la Borşa. Sa 
reuşit aici şi implementarea proiectului 
Dispeceratului Integrat, un proiect în 
premieră pentru România, care reduce 
timpul de intervenţie. Pe viitor, dorinţa 
DSP şi a mea personală ar fi existenţa în 
oraşele mari a unor echipaje de terapie 
intensivă mobilă, în care să existe medic şi 
asistente. Lucrurile sunt încă în derulare. 
Oricum, S.M.U.R.D. Maramureş a ajuns 
să fie o instituţie a cărui profesionalism a 
devenit model pentru alte ţări, cum ar fi 
Ucraina şi a cărui credibilitate şi imagine 
publică este foarte bună”.

rareş pop, director executiv Direcţia  
de Sănătate Publică Maramureş 

S.M.U.R.D., o unitate special[



,,
,,

Personalul Serviciului 
Mobil de Urgenţă şi Reani
mare nu practică o simplă 
meserie. Ei au  o misiune, 
o menire, un crez şi acţio
nea ză întotdeauna cu 
maximum de seriozi
tate, operativitate şi 
profesionalism. 

Colonelul Ion Pop
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În 8 ianuarie 2012, S.M.U.R.D. 
Maramureş a împlinit 2 ani de 
activitate. 2 ani plini de intervenţii, 
investiţii şi adevărate miracole. În 
ultimele luni, S.M.U.R.D. Maramureş, 
una dintre cele mai recent înfiinţate 
filiale ale serviciului, a reuşit, 
prin dăruire, profesionalism şi 
perseverenţă, să devină un exemplu 
pentru alte judeţe. 
Colonelul Ion Pop, inspectorul şef  
al Inspectoratului Judeţean  
pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al 
judeţului Maramureş, omul din 
spatele „miracolului S.M.U.R.D. 
în Maramureş” vorbeşte despre 
greutăţi, perspective şi misiunea 
nobilă a salvatorilor de vieţi. 



,,
Reporter: S.M.U.R.D. este unul dintre 
serviciile creditate cu cea mai mare 
încredere din partea populaţiei. Care 
credeţi că sunt motivele acestui capital 
de încredere si în ce măsura v-a ajutat 
acest lucru în derularea proiectelor 
S.M.U.R.D. în Maramureş, găsirea unor 
parteneri şi sponsori? 

Colonel Ion Pop: Deviza S.M.U.R.D. 
este „cine salvează o viaţă, salvează o 
lume întreagă”. Fiind vorba de viaţa oa
me nilor şi de sănătatea lor, personalul 
Serviciul Mobil de Urgenţă şi Reani
mare nu practică o simplă meserie. Ei au  
o misiune, o menire, un crez şi acţio nea
ză întotdeauna cu maximum de seriozi
tate, operativitate şi profesionalism. 
Acestea sunt şi atributele pentru care 
românii creditează S.M.U.R.D. cu o 
cotă de încredere atât de ridicată. Cum 
spunea şi domnul subsecretar de stat, 
dr. Raed Arafat, la una dintre vizitele în 
Maramureş, ne dorim ca nimeni să nu 
aibă nevoie de acest serviciu, dar atunci 
când e nevoie de el, este bine ca el să fie 
lângă cetăţean. 
În toate investiţiile realizate, fie că a fost 
vorba de pompieri sau de S.M.U.R.D., 
am avut alături oameni de bine, şi cred că 
generozitatea lor a fost mai mare ştiind 
că sprijină un serviciu care salvează 
vieţi şi de care sar putea să avem odată 
nevoie fiecare dintre noi. 
Rep.: Cum aţi caracteriza evoluţia 
S.M.U.R.D. în Maramureş? 

I.P.: Se poate spune că din multe puncte 
de vedere, S.M.U.R.D. Maramureş a 
fost un deschizător de drumuri. Într
un timp scurt, dintrun serviciu care 

funcţiona în condiţii improprii, am 
reuşit să dezvoltăm un serviciu modern, 
care poate răspunde prompt nevoilor 
cetăţeanului şi care a devenit model 
pentru alte judeţe. 
Spaţiile în care funcţiona S.M.U.R.D. 
Baia Mare erau insuficiente şi dotate 
necorespunzător pentru desfăşurarea 
ac tivităţii. Am început demersurile 
pentru extindere, recompartimentare 
şi dotare. Problema acută o reprezentau 
resursele financiare. Am discutat cu 
domnul subsecretar de stat, dr. Raed 
Arafat, care ma asigurat de tot sprijinul, 
iar la scurt timp nea comunicat faptul 
că Fundaţia pentru S.M.U.R.D. 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 au reprezentato 
ambulanţele, care stãteau în aer liber, 
sub intemperii. Am iniţiat demersuri la 
Consiliul Judeţean Maramureş, care, în 
final, a aprobat suma de 530.000 lei, în 
vederea construirii a patru garaje, a unui 
atelier de reparaţii, respectiv a unor 
spaţii complementare, aceste lucrări 
fiind în curs de finalizare.
Apoi, pentru o mai bună gestionare 
a situaţiilor de urgenţă şi scăderea 
tim pului de răspuns la intervenţii 
am operaţionalizat trei echipaje 
S.M.U.R.D., la Fărcaşa, Târgu Lăpuş şi 
Bogdan Vodă. 
O altã realizare este înfiinţarea dispe ce
ratului integrat, primul de acest gen din 
ţară, în care lucreazã 24 de ore din 24, 

personal de la pompieri, S.M.U.R.D. 
şi ambulanţă. Ei sunt cei care 
preiau apelurile şi iau decizii 
în ceea ce priveşte gestionarea 
situaţiilor de ur genţă, res
pectiv a cazurilor me dicale. 
Sperăm ca, în scurt timp, 
în acest dispecerat, să ni se 
alăture Poliția și Jandarmeria. 
Rep.: Cum au fost aceşti 2 ani din punct 
de vedere al intervenţiilor? 

I.P.: Încă de la inaugurare, din 8 ianuarie 
2010, S.M.U.R.D. a debutat cu o „probă 
de foc”, astfel că maşinile de intervenţie 
au plecat în misiune chiar de la 
evenimentul oficial. Au fost 2 ani plini 
de evenimente, de situaţii dificile, cărora 
medicii, asistenţii și paramedicii leau 
făcut faţă cu succes. De aceea, acum, 
la ceas aniversar, ţin să le mulţumesc 
şi săi felicit pentru profesionalismul 
şi dăruirea cu care lucrează în folosul 
comunității. 
De asemenea, mulţumesc domnului 
subsecretar de stat dr. Raed Arafat 
pentru deschiderea şi sprijinul acordat 
S.M.U.R.D. Maramureş, tuturor ins
tituţiilor pu blice, colaboratorilor şi 
cetăţenilor care au crezut în acest 
serviciu şi lau sprijinit. Ne dorim ca 
în viitor să dezvoltăm, mo dernizăm 
şi operaționalizăm şi mai mult acest 
serviciu, pentru a răspunde cât mai bine 
şi mai prompt nevoilor cetăţenilor. 

Cine salvează 

O VIA"{, 
O LUME }NTREAG{

salvează 
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În 8 ianuarie 2010, S.M.U.R.D 
Maramureş şia început activi
tatea în forţă. Ceremonia de 
inaugurare a fost programată 

să înceapă la ora 11 în faţa Palatului 
Administrativ din Baia Mare cu 
participarea domnului ministru al 
sănătăţii, Attila Cseke, domnului 
subsecretar de stat în Ministerul 
Sănătăţii, Raed Arafat, conducerea ISU 
Maramureş, personalităţi ale judeţului 
şi, nu în ultimul rând, cadrele ISU 
Maramureş şi invitaţi din cadrul ISU 
Cluj, Satu Mare şi Sălaj şi, de asemenea, 
cadre medicale din Maramureş, Satu 
Mare, Bihor, Cluj şi Mureş.

Înainte de inaugurare, S.M.U.R.D a 
primit „botezul de foc” , două ambulanţe 
de la Detaşamentul de Pompieri Baia 
Mare fiind trimise, la ordinul domnului 
Raed Arafat, la un accident rutier cu 
10 victime, care tocmai sa produs în 
localitatea Maramureşeană Cavnic. 
Buna colaborare dintre paramedici şi 
cadrele Serviciului de Ambulanţă a făcut 
ca victimele accidentului să beneficieze 
de primul ajutor calificat în cele mai 

bune condiţii şi să fie transportate în 
siguranţă la spital.

În cei doi ani care au trecut de la 
operaţionalizarea primelor trei staţii 
S.M.U.R.D. din judeţ, care funcţionează 
în Baia Mare, Sighetu Marmaţiei şi 
Vişeu de Sus, personalul serviciului 
a fost permanent la datorie, 24 de ore 
din 24 şi a intervenit cu profesionalism 
şi promptitudine pentru salvarea celor 
aflaţi la nevoie. Iar, pentru reducerea 
timpului de intervenţie, la finele 
anului trecut, au devenit operaţionale 
alte trei staţii: Fărcaşa, Târgu Lăpuş şi 
Bogdan Vodă. Iar, pe viitor se doreşte 
deschiderea a încă 2 staţii, în Borşa şi 
Şomcuta Mare.

de 
PROFESIONALISM, 

EXCELENŢĂ şi 
DĂRUIRE 

ani2
SEDIU NOU 
La mijlocul anului trecut a fost 
inaugurat noul sediu S.M.U.R.D. 
Maramureş, un proiect 
care se înscrie în seria de 
investiții ale Fundației pentru 
S.M.U.R.D., 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 S.M.U.R.D., restul de 
60.000 de lei provenind din sponsorizări 
locale. Lucrările la noul sediu S.M.U.R.D. 
Maramureș 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 clădi rii au fost o 
necesitate, nu un moft”. Co lonelul Ion 
Pop a explicat că investiția a fost impusă 
de necesitățile imediate ale S.M.U.R.D., 
vechea clădire fiind “improprie 
desfășurării în bune condiții a activității 
paramedicilor”. 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. 
Demnă de menționat este și implicarea 
financiară a unor sponsori locali, oameni 
care au înțeles necesitatea realizării 
acestei investiții. Mai mult, în prelungirea 
clădirii S.M.U.R.D. sunt deja în construcţie   
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.



7Col. Ion Pop, inspector şef al I.S.U 
Maramureş, şia exprimat, la rândul 
său, încă de la inaugurarea serviciului, 
încrederea că dispeceratul integrat 
va contribui la o reacţie mai eficientă 
a tuturor celor implicaţi în cazul 
producerii unor situaţii de urgenţă. 
Un prim exemplu de bună colaborare 
a fost intervenţia de „botez” a 
serviciului: un accident rutier cu 
cinci victime, care a avut loc în această 

după amiază, chiar înainte de 
inaugurarea dispeceratului, pe 
DE 58, la ieşirea din localitatea 
Ilba spre Seini. Patru victime, 
din care doi copii, au primit 
primele îngrijiri la faţa locului 
din partea medicilor, asistenţilor 
şi paramedicilor, iar apoi au fost 
transportate la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă din Baia Mare. Din păcate, 
cea dea cincea victimă, o femeie în 
vârstă de 30 de ani, a decedat pe loc. 

Deşi au trecut doar câteva luni de la 
inaugurarea dispeceratului integrat, 
deja proiectul este pe punctul de a fi 
extins, astfel că, în viitor va cuprinde şi 
poliţia, jandarmeria şi poliţia locală.

Maramureşul 
a fost primul 
judeţ din ţară în 
care a devenit 
operaţional un 
dispecerat integrat 
I.s.u. – s.M.u.r.d. 
–serviciul de 
ambulanţă 
judeţean. 
un proiect pilot 
care reduce 
considerabil timpul 
de intervenţie şi 
care a fost preluat 
ca şi model de alte 
judeţe şi care va fi 
extins şi completat 
cu alte structuri 
cum ar fi poliţia, 
jandarmeria şi 
poliţia locală. 

DISPECERAT INTEGRAT,
un proiect pilot de succes 

Maramureşul este primul din cele 11 judeţe pilot din ţară  
în care funcţionează acest tip de dispecerat deoarece atât conducerea I.S.U., cât 

şi cea  Serviciului de Ambulanţă şi cea a Direcţiei de Sănătate Publică au solicitat 
înfiinţarea acestuia. I.S.U. Maramureş a reuşit sa asigure toate condiţiile necesare 

bunei funcţionări a dispeceratului integrat 
în timp foarte scurt. La inaugurarea 

dispeceratului integrat, domnul 
subsecretar de stat, Raed Arafat, declara 

că: “Maramureşul este primul judeţ în 
care formăm un dispecerat integrat 

de urgenţă. Colegii de la Ambulanţă şi 
I.S.U. Maramureş – S.M.U.R.D. au venit 
în întâmpinarea unei idei îndrăzneţe, 

care va duce un pas în faţă sistemul de 
urgenţă judeţean.“  

„Maramureşul 
este primul judeţ 
în care formăm un 
dispecerat integrat 
de urgenţă. Colegii 
de la Ambulanţă şi 
I.S.U. Maramureş – 
S.M.U.R.D. au venit 
în întâmpinarea 
unei idei îndrăzneţe, 
care va duce un pas 
în faţă sistemul de 
urgenţă judeţean.“ 

Raed Arafat
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Deşi sunt doar doi 
ani de la înfiinţarea 
S.M.U.R.D. în Ma
ra  mu reş, populaţia 

judeţului a asimilat această 
instituţie ca fiind una care face 
parte din cotidian, una de care 
are nevoie şi care, în acelaşi 

timp, asigură liniştea. 
Întotdeauna, populaţia va i den tifica 
o situaţie de urgenţă prin prezenţa 
uniformelor speciale ale S.M.U.R.D. Şi 
totuşi, prezenţa oamenilor în uniforme 
roşii ne conferă un sentiment de linişte, 
de siguranţă, chiar dacă e vorba de o 
intervenţie în situaţii dificile, disperate, 
în accidente grave, în calamităţi. Poate 
ar trebui să ne întrebăm de unde vine 
acest sentiment, iar răspunsul nu e dificil 
de dat: din încredere. Iar încrederea 
se bazează pe convingerea că e vorba 
de profesionişti, de oameni cu un înalt 
nivel de calificare, competenţi, cu simţul 
datoriei şi al răspunderii. Profesioniştii 
S.M.U.R.D. sunt cei care intervin la 
limita dintre viaţă şi moarte, sunt cei care 
îşi pun de multe ori viaţa în joc pentru a 
salva alte vieţi, sunt oameni aflaţi întro 
per manentă bătălie cu secundele. Se 
cu nosc, de altfel,  situaţiile în care an
gajaţii S.M.U.R.D. şiau sacrificat viaţa 
la datorie. 
Nu întâmplător, sondajele arată că 
S.M.U.R.D., ca parte integrantă a Inspec
toratului pentru Situaţii de Urgenţă, 
beneficiază de o rată de încredere 
în rândul populaţiei de peste 90%, 
depăşind cu mult instituţii politice sau 
administrative ale statului. 
S.M.U.R.D. are un ceva al lui, diferit de 
alte sisteme sau entităţi  nobil şi demn 
în acelaşi timp   un mod de a coagula 
energia mai multor instituţii şi categorii 
profesionale în scopul salvării vieţii, a 
salvării valorilor materiale, a instaurării 
normalităţii.  Capacitatea de a lucra în 
echipă, puterea de a se mobiliza în si
tuaţii critice, disponibilitatea de a fi 24 
de ore din 24 la datorie, generozitatea cu 
care îşi pune energia în slujba profesiei 
sunt doar câteva dintre atributele care 
conturează profilul uman şi profesional 
al angajatului S.M.U.R.D. 

În cei doi ani de la înfiinţare, S.M.U.R.D. 
Maramureş a deschis şase staţii, inclusiv 
în zone îndepărtate ale judeţului, 
lucru care sporeşte promptitudinea şi 
rapiditatea intervenţiilor. Acest  fapt se 
datorează unui management performant 
la nivelul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de 
Băseşti” Maramureş. Iar un asemenea 
management presupune o permanentă 
preocupare pentru asigurarea unei 
dotări tehnice în conformitate cu cele 
mai ridicate standarde, o resursa umană 
de excepţie şi o respectare riguroasă a 
principiilor de bază ale profesiei. Aceştia 
sunt pilonii pe care sa construit şi se 
construieşte în continuare în această 
respectabilă instituţie. 

Comunitatea băimăreană apreciază 
profesionalismul şi promptitudinea 
acestei instituţii, iar administraţia lo
cală a Municipiului Baia Mare a venit în 
sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă atunci când  acesta a solicitat 
sprijinul. Astfel, prin HCL 32 din 27 
ianuarie 2011, a fost alocat un sprijin 
financiar în valoare de 6.600 lei către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului 
Maramureş, în vederea achiziţionării 
în regim de urgenţă a două seturi de 
anvelope necesare am bulanţei din cadru 
S.M.U.R.D. 
De asemenea, prin HCL nr. 123 din 
27 aprilie 2011 sa alocat un sprijin 
financiar în sumă de 20.000 lei pentru 
aprovizionarea cu carburant şi pentru 
decontarea cheltuielilor cu întreţinerile 
şi reparaţiile la tehnica din dotarea 
S.M.U.R.D., în vederea asigurării unei 
intervenţii eficace şi oportune în situaţii 
de urgenţă la nivelul municipiului Baia 
Mare. La finele anului 2011, prin HCL 
nr. 395, Consiliul Local al Municipiului 
Baia Mare a aprobat suma de 160.000 lei 
pentru Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Maramureş, în 
vederea realizării instalaţiei de încălzire, 
montare centrală termică, extinderea 
instalaţiei de alimentare cu gaz metan 
şi aprovizionarea cu combustibil pentru 
Detaşamentul de Pompieri Baia Mare. 

Se împlinesc doi ani de când S.M.U.R.D. 
Maramureş pornea la drum cu trei 

staţii în Baia Mare, Sighetu Marmaţiei 
şi Vişeu de Sus, urmând ca apoi, în 

luna decembrie 2011, să deschidă alte 
trei staţii la Fărcaşa, Târgu Lăpuş şi 

Bogdan Vodă. 
În cei doi ani de activitate S.M.U.R.D. 

Maramureş s-a remarcat prin 
profesionalism şi promp ti-

tudine, prin intervenţii în 
situaţii limită, prin salvarea a 

mii de vieţii. 
Zi de zi, medicii, asistentele  

şi paramedicii pompieri care 
îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul S.M.U.R.D. Maramureş 
au fost la datorie. Dumneavoastră 

sunteţi cei a căror viaţă stă sub semnul 
nobilei misiuni a onoarei, pentru 

că vă sacrificaţi de multe ori viaţa 
personală, punând datoria pe primul 

plan. Sunteţi cei care îşi măsoară 
performanţele profesionale în vieţi 

salvate, în zâmbete redate luminii, în 
valori materiale protejate.

Pentru că ne oferiţi zilnic lecţia 
sacrificiului, a solidarităţii şi a 

încrederii, meritaţi întregul respect 
şi deplina consideraţie a comunităţii 

municipiului Baia Mare.
Vă felicit pentru aniversarea a doi 
ani de activitate şi vă urez ca noul 

an să vă aducă sănătate, putere de 
muncă, prosperitate, realizări pe plan 

profesional şi personal!

La mulţi ani!
Cătălin Cherecheş,

Primar al Municipiului Baia Mare

S.M.U.R.D. 
– profesionalism şi încredere



11,,“Data de 8 ianuarie 2010 a fost un mo ment  
de cotitură pentru sistemul de sănătate 

maramureşean. În trei oraşe ale judeţului, printre 
care şi Sighetu Marmaţiei, a devenit operaţional 

S.M.U.R.D., Serviciul Mobil de Urgenţă, Reani mare 
şi Descarcerare, iar în aceşti doi ani de activitate, 

impactul S.M.U.R.D. sa dovedit extrem de benefic 
pentru sigheteni şi maramureşeni. Am privit 

întotdeauna cu admiraţie spre această echipă de 
oameni profesionişti, dăruiţi, care salvează vieţi şi 

care ajung rapid acolo unde este nevoie de ei. Auzim 
şi vedem în fiecare zi la cât de multe intervenţii sunt 

solicitaţi. Iar sunetul sirenelor şi maşina roşie au 
devenit sinonim cu „urgenţă” şi „speranţă”. 

Tocmai datorită faptului că acest serviciu are un impact major 
asupra vieţii sighetenilor, Primăria şi Consiliul Local Sighetu 
Marmaţiei au sprijinit dezvoltarea acestui serviciu şi au încercat 
să contribuie atât cât a permis bugetul local la oferirea unor 
condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii. Atât eu personal, 
cât şi primăria şi consiliul local am fost parteneri permanenţi ai 
proiectului S.M.U.R.D. Sighet şi îi asigurăm în continuare de 
întreaga noastră susţinere şi deschidere. Alături de ambulanţă, 
sighetenii şi maramureşenii au nevoie de serviciile S.M.U.R.D. 

La 2 ani de activitate, doresc parame di cilor, asistenţilor 
şi personalului S.M.U.R.D. succes în activitate şi cât 
mai puţine intervenţii. Le mulţumim pen tru dăruirea 
cu care stau la dispoziţia cetăţenilor 24 de ore din 24 
şi pentru profesionalismul cu care acţionează la fiecare 
intervenţie. Timp de 2 ani, S.M.U.R.D. Maramureş 
sa dezvoltat în permanenţă şi a devenit un model 
demn de urmat şi preluat de către alte judeţe şi alte ţări. 
Sunt convinsă că această direcţie se va păstra şi în anii 
următori, pentru că serviciul este clădit din oameni 
curajoşi, pasionaţi de munca lor şi preocupaţi de binele 
cetăţenilor.” 

Eugenia Godja,  
primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

8 ianuarie 2010, 
un moment 
de cotitură 

pentru sistemul 
de sănătate 

maramureşean

Istoria S.M.U.R.D. în ţară 
În septembrie 1990, sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă, a început experimentarea 
unui sistem de urgenţă ce funcţionează şi în alte ţări europene. Acesta avea la baza transferul 
unui echipaj medical spitalicesc cu dotarea necesară la locul unde se află pacientul aflat în stare 
critică, în vederea acordării unei asistenţe medicale de urgenţă calificate. Echipajul era condus 
de un medic pregătit în domeniul anesteziei şi terapiei intensive şi în domeniul medicinei de 
urgenţă. La aceasta fază de început, noul serviciu, numit S.M.U.R. sau Serviciul Mobil de 
Urgenţă şi Reanimare, avea în dotare o singură maşină echipată pentru intervenţie rapida, 
fără posibilitatea de a transporta pacientul, transportul pacientului urmând să se facă cu o 
autosanitară a Serviciului de Ambulanţă. Astăzi, S.M.U.R.D. acoperă întreaga ţară.



S.M.U.R.D. Vișeu de Sus
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„Serviciul acesta este ca un tub 
de oxigen care salvează oameni 
pentru că se fac intervenţii 
în toată zona. Noi, Consiliul 
Local şi Primăria Vişeu de 
Sus, am ajutat acest serviciu 
din toate punctele de vedere. 
Având prieteni în Germania, 
Austria şi Elveţia, am adus două 
maşini cu apă şi spumă, sa 
adus instalaţie de descarcerare, 
echipament pentru pompieri, 
mobilier şi vom mai duce. 
Acum încercăm săi ajutăm săşi 
schimbe sistemul de încălzire 
pentru că este energofag şi 
consumă foarte mult. Serviciul 
a avut foarte multe intervenţii 
în întreaga zonă. O intervenţie 
rapidă a fost chiar în momentul 
în care se preda maşina de 
către austrieci. Un om a fost 

accidentat şi maşina trebuia să 
plece. A fost un fel de aplicaţie. 
De câte ori aud sirena pe străzile 
oraşului ştiu că cineva va fi 
salvat. Personalul şi paramedicii 
sunt foarte bine pregătiţi. 
Avem nevoie de acest serviciu 
şi îi asigurăm în continuare 
de tot sprijinul nostru. Sunt 
convins că vom colabora la fel 
de bine şi în viitor şi doresc 
ca acum, în acest moment 
aniversar, să le mulţumesc şi 
săi felicit pentru activitatea lor 
desfăşurată zi de zi la un înalt 
grad de profesionalism. Sunt 
un exemplu de dăruire şi efort 
în folosul cetăţeanului. Sincere 
felicitări şi o activitate plină de 
reuşite şi în continuare”. 

Primarul oraşului Vişeu de Sus,  
Vasile Ciolpan

„De câte ori aud sirena  
 pe străzile oraşului,  
ştiu că cineva va fi salvat” 
Vasile Ciolpan

Staţia S.M.U.R.D. Vişeu de 
Sus se numără printre cele 

trei staţii care au funcţionat 
în judeţul Maramureş, iar în 
cei 2 ani de activitate, şi aici 

serviciul S.M.U.R.D. şi-a arătat 
din plin eficienţa, utilitatea şi 

operativitatea. 



Primarul comunei Fărcaşa, Ioan Stegeran, spune că 
ideea înfiinţării unei staţii S.M.U.R.D. a apărut în 
urmă cu 4 ani: 

„Atunci am achiziţionat clădirea de la Federalcoop 
şi pe urmă, anul trecut, am obţinut aprobarea, 
printrun ordin al ministrului, pentru deschiderea 
unui punct de pompieri. Practic, staţia S.M.U.R.D. 
a venit în dezvoltarea acestei idei. Noi am alocat 
fondurile necesare pentru ca această staţie să fie 
operativă. Apoi sau aprobat o salvare şi S.M.U.R.D. 

Proiectul se va dezvolta. 
În proiectul de anul acesta 
vom prevedea cam 5 miliarde 
pentru renovarea clădirii, pen
tru menajarea unui spaţiu de 
antrenament şi toate utilităţile 
şi dotările care sunt necesare 
pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii serviciului. 
Investiţia a fost a noastră, a 
primăriei şi Consiliului Local. 
Dar, pompierii şi S.M.U.R.D. 
deservesc întreaga zonă aşa că sper 
să găsesc deschidere şi înţelegere 
la toţi primarii, ca să demarăm 
un proiect mai amplu, astfel încât 
pompierii şi S.M.U.R.D. să aibă tot 
ce le trebuie ca să poată fi operativi 
când sunt solicitaţi. 
Deja au avut intervenţii în zonă, 
iar timpul de intervenţie se reduce 
cu cel puţin 40 de minute. Sunt 
împăcat în primul rând moral, 
pentru că personalul S.M.U.R.D. 

este profesionist şi 24 de ore din 24 sunt în slujba 
cetăţeanului. Sunt convins că şi cetăţenii sunt 
mulţumiţi şi investitorii care vin în zonă, pentru 
că prin această investiţie viaţa şi bunurile lor sunt 
mai bine protejate. Noi organizăm în permanenţă 
şi acţiuni de prevenire, am avut o colaborare foarte 
bună şi sunt convins că vom avea în continuare.

S.M.U.R.D. Fărcașa
O altă staţie S.M.U.R.D.- cea de-a 
patra din Maramureş- şi-a început 
activitatea în 20.12.2011, în comuna 
Fărcaşa. La inaugurarea ei au participat Sandu Pocol, 
prefectul judeţului, Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcaşa, 
numeroase oficialităţi judeţene şi locale. Raionul S.M.U.R.D. 
Fărcaşa are o populaţie de 16.453 de persoane şi cuprinde 
5 comune şi 11 sate. Odată cu operaţionalizarea staţiei, care 
este dotată cu o ambulanţă de tip “B“, cu echipaj de prim 
ajutor calificat, distanţa de răspuns a personalului I.S.U. la 
urgenţe medicale a scăzut la 15 kilometri, iar  timpul mediu de 
răspuns s-a micşorat de la 32 de minute la 10 minute. Aceasta 
înseamnă o reducere de mai mult de 3 ori a perioadei de la 
anunţarea unui eveniment până la sosirea salvatorilor.  

Doresc pe această cale să le transmit angajaţilor 
S.M.U.R.D. mult succes în activitatea lor şi să simtă 

că toate comunităţile locale îi sprijină şi îi susţin 
moral şi financiar pentru aşi desfăşura activitatea în 

cele mai bune condiţii”.  
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S.M.U.R.D. 
Târgu Lăpuş 
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Staţia din Târgu Lăpuş este dotată cu 
o autospecială de tip “B“, cu echipaj de 
prim ajutor calificat şi va fi deservită de 
câte  trei paramedici pompieri pe tură. 
Înfiinţarea acestei staţii a fost necesară în 
vederea diminuării timpului de răspuns 
şi rezolvarea cu operativitate a cazurilor 
medicale de urgenţă din această zonă. 
Raionul de intervenţie al noii staţii 
S.M.U.R.D. este identic cu cel al 
Pichetului de Pompieri Târgu Lăpuş, 
care are o populaţie de 34.846 de 
persoane, cuprinde un oraş, 8 comune 
şi 36 sate. Înfiinţarea staţiei S.M.U.R.D. 
Târgu Lăpuş va duce la micşorarea 
timpului mediu de răspuns la urgenţe 

medicale de la circa 90 de minute la 30 
minute. Aceasta înseamnă o reducere 
de 3 ori a perioadei de la anunţarea unui 
eveniment până la sosirea ambulanţei 
S.M.U.R.D., asigurânduse astfel 
cetăţenilor din această zonă asistenţa 
medicală de nivelul aşteptat din partea 
unor structuri profesioniste.
Inaugurarea S.M.U.R.D. Târgu Lăpuş 
este rezultatul unei colaborări excelente 
între autorităţile locale, S.M.U.R.D. şi 
I.S.U. Maramureş. Primarul Mitru Leşe 
spune că doreşte deschiderea acestei 
staţii încă din 2007 şi că autorităţile 
locale au contribuit cu toate cele 
necesare pentru a asigura operativitatea 

staţiei, care şia demonstrat deja, în nici 
o lună de activitate, din plin utilitatea şi 
operativitatea: „La 2 ani de la înfiinţarea 
S.M.U.R.D. Maramureş, mă bucur că 
Târgu Lăpuş este unul dintre cele şase 
localităţi maramureşene care beneficiază 
de o staţie S.M.U.R.D. şi doresc să asigur 
personalul şi conducerea acestui serviciu 
că au un partener stabil, durabil şi serios 
în Primăria Târgu Lăpuş, că asemeni 
lor, ne dorim să fim cât mai aproape de 
cetăţean şi de nevoile sale. De asemenea, 
doresc să le mulţumesc acestor oameni 
curajoşi şi pasionaţi de meseria lor şi săi 
felicit pentru profesionalismul de care au 
dat dovadă”. 

La finele anului trecut, în 21 decembrie, 
a fost inaugurată cea de-a cincea staţie 
S.M.U.R.D. din Maramureş, în oraşul Târgu 
Lăpuş. La eveniment au participat Mircea Man, 
preşedintele Consiliului Judeţean, Mitru Leşe, 
primarul oraşului Târgu Lăpuş, dr. Rareş Pop, 
directorul executiv al Direcţiei de Sănătate 
Publică, primari din Ţara Lăpuşului şi alte 
oficialităţi judeţene şi locale. 



S.M.U.R.D. 
Bogdan Vodă

Primarul Ioan Deac spune că iniţiativa 
privind înfiinţarea acestei staţii a 
început în septembrie 2011: „din luna 
septembrie am început discuţia referitor 
la extinderea construcţiei pentru 
S.M.U.R.D. Concret, proiectul implica 
construcţii pe o suprafaţă de 192 mp 
pe lângă ce am avut, care includeau alte 
investiţii: patru uşi din tablă speciale, 
cu rolă, în valoare de 10.000 de Euro, 
circa 20.000 de lei a costat tâmplăria 
din PVC, apoi am cumpărat o centrală 
pe lemne, am schimbat acoperişul. Ca să 
îi dăm  aceeaşi înfăţişare unitară întregii 
clădiri, dorim să continuăm lucrările la 
acoperiş, probabil că în primăvară vom 
putea termina.  De asemenea, avem nişte 
lucrări la instalaţia electrică, avem curent 

trifazic şi avem nevoie de un generator 
pentru cazurile în care se întrerupe 
furnizarea energiei electrice. Până acum 
investiţia se ridică la valoarea de 300.000 
de lei, sumă acoperită integral din bugetul 
local. Avem promisiuni de la Consiliul 
Judeţean şi sper că acestea vor fi onorate, 
ca să putem finaliza construcţia. Deja 
serviciul este funcţional. Sunt condiţii 
optime. Maşina de intervenţie a fost 
adusă, personalul instruit este disponibil. 
Au avut intervenţii aproape în fiecare 
seară. Eu iam ajutat cu tot ce sa putut. 
Acest serviciu şia demonstrat din plin 
utilitatea, Bogdan Vodă este situată 
aproximativ la mijlocul distanţei dintre 
Sighet şi Borşa, până la Vişeu sunt 20 de 
km, aşa că era nevoie de acest serviciu. 

Deservim toată Valea Izei şi zona până la 
Vişeu. Este o arie mare de deservire. 

În prezent şi bugetul nostru a fost 
diminuat cu 1,5 miliarde lei vechi faţă de 
anul trecut şi dacă nu vom primi fonduri 
de la Consiliul Judeţean mă tem că nu 
vom putea finaliza acest proiect. Dar 
sper să primim aceste sume şi investiţia 
să fie finalizată cu succes. Deocamdată 
S.M.U.R.D. şi pompierii funcţionează. 
Am fost mândru că acest serviciu a fost 
deschis la noi şi ne implicăm cât putem 
în susţinerea activităţii lor. Le urez 
numai bine, cât mai puţine intervenţii 
şi populaţia deservită de S.M.U.R.D. şi 
pompieri să fie cât mai atentă, să nu aibă 
nevoie de intervenţia lor”. 

În 28.12.2011 a fost inaugurată cea de-a şasea staţie 
S.M.U.R.D. din Maramureş, în comuna Bogdan Vodă.
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Serviciul Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare 
Mara mureş a devenit un reper 
în viaţa 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, care, aflând din 
massmedia maramureşeană care a 
fost mereu aproape de S.M.U.R.D. de 
începerea lucrărilor de reamenajare 
şi recompartimentare a clădirii 
S.M.U.R.D. Maramureş, au ţinut să 
sprijine această acţiune. 

În cei doi ani de activitate, serviciul 
S.M.U.R.D. a reuşit să facă adevărate 
minuni, salvând numeroase vieţi, 
dar şi dezvoltânduşi în permanenţă 
activitatea, atât din punct de vedere al 
dotărilor, cât şi a reducerii timpului de 

intervenţie. 
Astăzi, S.M.U.R.D. Maramureş 
înseamnă 6 staţii: Baia Mare, Sighetu 
Marmaţiei, Vişeu de Sus, Fărcaşa, 
Târgu Lăpuş, Bogdan Vodă. Înseamnă 
un sediu nou şi modern, finalizat în 
timp record şi o construcţie nouă aflată 
în execuţie: garaje S.M.U.R.D. 
În viitorul apropiat, serviciul îşi va ex
tinde activitatea cu încă două staţii: la 
Borşa şi Şomcuta Mare. 
Mai mult, ucrainenii doresc să preia 
modelul S.M.U.R.D. În toamna acestui 
an, odată cu organizarea Maramedica, 
o delegaţie, compusă din rectorul Uni
versităţii de Stat din regiunea Ivano
Frankivsk, Ucraina, şi alţi 3 medici ai 
Spitalului Regional IvanoFrankivsk, 
a discutat cu „părintele S.M.U.R.D.”, 
Raed Arafat, despre înfiinţarea unui 
serviciu de intervenţii de urgenţă. 

S.M.U.R.D. 
Maramureş un serviciu 

etalon
„Ucrainenii sunt interesaţi în a 
adopta un model mai flexibil, mai 
integrat, cum avem aici şi asta a 
fost doar o primă discuţie. Le-am 
prezentat dânşilor modul în care 
funcţionăm ca un sistem integrat, 
există interes din partea dânşilor. 
Delegatul din Ucraina este abilitat 
din partea guvernatorului, am 
înţeles că va discuta aceste aspecte şi 
bineînţeles că va urma 
un schimb de vizite şi 
discuţii amănunţite 
în acest sens’’. 

Dr. Raed Arafat


