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În 2 februarie, Teatrul inde-
pendent băimărean Ararat

a prezentat piesa “Pe mine

mie… redă-mă” în faţa
perso n alului de la reşedinţa
I.S.U. Spectacolul, realizat cu
sprijinul Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu”, a fost bazat pe
un scenariu imaginat de
actorul Claudiu pintiCan,
care semnează şi regia.
Farmecul piesei a fost sporit
de balerina şi coregrafa
alina szasz, de muzica
originală semnată de Călin ionCe şi de intervenţiile, pe bandă, ale interpretei
Casandra hauşi şi ale actorilor diana podăreanu, adriana CoVaCi,
dana ilie BărBosu şi anton tauF. Spectacolul, în care se regăsesc fragmente
din aproximativ 40 de poezii eminesciene, a fost realizat cu scopul de a celebra
cei 160 de ani trecuţi de la naşterea poetului Mihai Eminescu.
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Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Pe 8 ianuarie 2010, lua fiinţă, în mod oficial, Serviciul
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare

Maramureş. La ceremonia de inaugurare au participat
Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, subsecretarul de stat

dr. Raed Arafat, care este şi iniţiatorul acestui serviciu în
ţara noastră, inspectorul şef al I.S.U. Maramureş, colonel
Petru Dican, parlamentari, oficialităţi locale şi judeţene,
repre zentanţii instituţiilor de apărare, ordine publică şi
siguran ţă naţională precum şi edilii din Baia Mare, Sighetu
Marmaţiei şi Vişeu de Sus, cele 3 localităţi ce găzduiesc staţii
S.M.U.R.D. 
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S.M.U.R.D. Maramureş,    
w Prima intervenţie a avut loc în timpul ceremoniei de inaugurare



Personalul S.M.U.R.D. Maramureş a primit „botezul focu-
lui” încă din primele clipe de funcţionare ale serviciului. În
jurul orei 11, dispeceratul I.S.U. Maramureş a primit un apel
de urgenţă care semnala un accident rutier în apropiere de
localitatea Cavnic.

Spre locul indicat a plecat imediat echipajul de
descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Baia
Mare, 7 ambulanţe din cadrul Serviciul de Ambulanţă şi, la
ordinul domnului subsecretar de stat Raed Arafat, s-au
deplasat şi 2 echipaje de la S.M.U.R.D Baia Mare, unul de

terapie intensivă şi unul de prim ajutor. Ambulanţele
S.M.U.R.D. au plecat direct de la ceremonia de inaugurare
a serviciului, care urma să înceapă pe platoul din faţa
Palatului Administrativ. 

Nu mai puţin de 9 persoane aflate într-un microbuz şi-au
văzut moartea cu ochii. Maşina a ieşit în decor într-o curbă
periculoasă. Pompierii, medicii şi paramedicii au avut de
lucru mai ales cu cele 2 persoane care au rămas încarcerate în
microbuz. Răniţii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de
Urgenţă, pentru investigaţii şi tratament.
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Acţiune şi la vişeu de Sus
în ziua inaugurării

Personalul S.M.U.R.D. Vişeu de Sus a participat la una
dintre cele mai dificile misiuni de la înfiinţarea serviciului în
judeţul nostru. Alarma a sunat chiar în timpul ceremoniei
oficiale de inaugurare a S.M.U.R.D. Vişeu de Sus, în timp ce
domnul inspector şef, colonel Petru Dican, rostea un cuvânt
de apreciere la adresa tuturor celor care au contribuit la înfi-
inţarea staţiei.

Paramedicii  S.M.U.R.D. au fost chemaţi în ajutor în locul
numit Valea Scradei, la o distanţă de circa 15 kilometri de
oraş. Un localnic suferise un accident şi zăcea între stânci,
într-o zonă izolată şi greu accesibilă. Plecaţi în viteză, para-
medicii au fost nevoiţi să parcurgă ultimii doi kilometri pe
jos, până la locul în care se afla victima. Bărbatul în vârstă de
33 de ani, avea fracturi la membrele inferioare şi escoriaţii pe
corp. El le-a povestit salvatorilor că, împreună cu alţi trei
localnici, plecase după lemne în pădure. La un moment dat,
în timp ce urca pe o porţiune foarte abruptă, a alunecat şi a
căzut printre stânci. 

Unul dintre tovarăşii săi a cerut ajutor prin 112. Cei trei
bărbaţi au improvizat apoi o targă din crengi şi au pornit
spre şosea. Pe drum, s-au întâlnit cu paramedicii S.M.U.R.D.
care i-au acordat primul ajutor, apoi l-au purtat pe targa din
dotare până la locul în care au lăsat ambulanţa. În cele din
urmă, bărbatul a fost transportat la Spitalul Vişeu de Sus
pentru investigaţii şi tratament. 

Scurt istoric

Primele demersuri concrete în direcţia înfiinţării serviciu-
lui datează din aprilie 2007, când în organigrama inspectora -

tului a apărut un post de asistent medical, ocupat în septem-
brie, acelaşi an, de către plt. adj. CARmEn BERtAlAn, asistent
medical cu peste 21 de ani de meserie la Spitalul Judeţean. 

În perioada februarie - mai 2009, plt. adj. Bertalan a urmat
un curs pentru formatori S.M.U.R.D. la Târgu Mureş. Prima
serie de paramedici din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei şi
Vişeu de Sus s-a instruit la Târgu Mureş şi Oradea începând
din iunie 2009. A urmat apoi amenajarea sediilor S.M.U.R.D.
din cele trei oraşe - acţiune de durată, ce a necesitat mari efor-
turi şi dăruire exemplară din partea personalului I.S.U. 
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Ceremonia de inaugurare S.M.U.R.D. Vişeu de Sus



Partea de înzestrare a fost şi ea gândită temeinic, astfel că
Maramureşul este al 14 - lea judeţ din ţară care are şi o ambu-
lanţă de Terapie Intensivă Mobilă, pe lângă cele 3 cu Echipaj
de Prim Ajutor. În total, ambulanţele au costat peste 400 de
mii de euro. Trebuie menţionat că la pornirea S.M.U.R.D. au
dat o mână de ajutor Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale
din Baia Mare, Sighetu Marmaţei şi Vişeu de Sus, care au con-
tribuit în total cu circa 55 de mii de lei, dar şi sponsorii, care
au sprijinit înfiinţarea serviciului cu peste 42 de mii de lei. 

viitorul sună bine

Impresionaţi de dotările Pichetului Târgu Lăpuş, de
hotărârea inspectorului şef I.S.U., colonel Petru Dican, dar şi
de insistenţele primarului din localitate, Dumitru Leşe,
ministr ul sănătăţii, Attila Cseke, şi subsecretarul de stat, dr.
Raed Arafat, au dat undă verde proiectului înfiinţării unei
noi staţii S.M.U.R.D. în urbea de pe Lăpuş, care ar urma să fie
inaugurată în cursul acestui an. Să fie într-un ceas bun!

 EvEnimEnt
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cpt. ing. Mihai ardelean

- INTOXICAŢIA -
Prin natura misiunilor pe care le execută,
personalul inspectoratelor pentru situaţii
de urgenţă este expus acţiunii unor factori
toxici cu acţiune mai mult sau mai puţin
agresivă. aceasta constituie încă unul
din numeroşii factori de risc la care
se expun salvatorii: intoxicaţia. 

Definiţie

Intoxicaţia reprezintă starea patologică determinată de acţi-
unea unei substanţe toxice ce a pătruns în organism şi de

reac ţia organismului la prezenţa toxicului. Prin „substanţă
toxică” se înţelege orice substanţă care, pătrunsă în organism

pe diverse căi, provoacă tulburări funcţionale şi/sau alterări
structurale, având ca rezultat o stare patolo gică. Intoxicaţiile
pot fi voluntare – în cazul tentativelor de suicid, sau involun -
tare – accidentele.

Toxicitatea unei substanţe reprezintă proprietatea unei
substanţe chimice de a produce modificări patologice în
organism şi de a declanşa reacţii patologice din partea
organis mului. Ea depinde de mai mulţi factori:

- proprietăţile fizice şi chimice ale substanţei;
- concentraţia substanţei;
- viteza de răspândire în organism;
- calea de pătrundere în organism a toxicului;
- timpul de acţiune al toxicului;
- vârsta intoxicatului (vârstnicii sunt mai sensibili);
- greutatea;
- starea de sănătate: afecţiunile hepatice, renale şi alte

condiţii patologice cresc toxicitatea unei substanţe;
- toleranţa individuală.

În general, toxicele pot pătrunde în organism pe diverse căi:
- digestivă: toxicele sunt înghiţite; 
- respiratorie: gazele şi substanţele volatile;
- cutanată şi prin mucoase (conjunctivală, nazală): solvenţi,

pesticide, substanţe caustice, diverse unguente, droguri; 
- parenteral: prin injectare intramusculară, intravenoasă,

subcutanată.
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După pătrunderea în organism, substanţa toxică este
absorbită în sânge şi răspândită în organism, la diverse
organe unde este metabolizată: ficat, plămâni, rinichi, piele
etc. Eliminarea toxicelor se face pe cale renală pentru majori-
tatea toxicelor, dar şi pe cale digestivă, plămâni sau prin tran-
spiraţie.

La cea mai mică suspiciune de intoxicaţie trebuie acţionat
ca şi cum intoxicaţia ar fi certă şi trebuie intervenit cât mai
repede, deoarece fiecare minut înseamnă o cantitate mai
mare de toxic absorbit în organism şi, în consecinţă, leziuni
mai grave.

intoxicaţiile cu fum

Specific intervenţiei pompierilor, deseori integrate într-un
tablou asociat cu arsuri şi traumatisme, intoxicaţiile cu fum
sunt cauza cea mai frecventă de mortalitate şi morbiditate a
victimelor de incendiu. Instrucţiunile proprii privind securi-
tatea şi sănătatea în muncă, specifice inspectoratului nostru,
stipu lează interzicerea accesului personalului propriu în
încăperi unde se observă degajări de fum sau substanţe toxi-
ce (semna late prin fum de culoare galbenă, albastră, albă sau
roşie), fără utilizarea aparatelor de respiraţie izolante, cu aer
comprimat.  

În zona de intervenţie este obligatorie urmărirea depăşirii
limitelor maxime admisibile ale concentraţiei substanţelor
toxice. În cazul în care în zona de intervenţie se găsesc sub-
stanţe de toxicitate diferită şi pentru care nu există metode de
determinare separată, pentru aprecierea gradului de nocivi-
tate se va lua în considerare substanţa cu toxicitatea cea mai
mare. Pentru a preveni intoxicaţiile cronice, în prezenţa sub-

stanţelor cu indicativul „P” („piele”- indicative care se referă
la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ),
cunoaşterea concentraţiilor admisibile trebuie asociată cu
aplicarea măsurilor speciale de protecţie a pielii şi
mucoaselor recomandate de specialişti.

Intoxicaţia cu fum se produce, de obicei, în timpul incen -
diilor, fumul fiind nociv atât prin monoxidul de carbon pe
care-l conţine cât şi prin efectul iritant la nivelul căilor respi-
ratorii superioare. În compoziţia fumului intră şi gaze de
ardere cu efecte extrem de nocive. Monoxidul de carbon se
formează aproape la toate incendiile (mai ales la cele mocnite
sau cu aport insuficient de aer). El reprezintă cel mai mare
peri col, deoarece este deosebit de toxic (monoxidul de carbon
are pentru hemoglobina din sânge o afinitate de 300 de ori
mai mare decât oxigenul, formând carboxihemoglobina, care,
chiar la valori foarte mici, induce modificări ireversibile fa -
tale). Dioxidul de carbon produce moartea prin asfixie, la con-
centraţii sub 20%, iar la concentraţii mici (3-10%), produce du -
reri de cap, congestie cerebrală, reducerea capacităţii auditive.

Hidrogenul sulfurat atinge sistemul nervos central, înainte
de a provoca edemul pulmonar. Tot mai des utilizate în ulti -
mul timp, masele plastice degajă prin ardere gaze to xi ce sau
corozive. Alături de fosgen, amoniac, formaldehidă, îndeosebi
acidul clorhidric produce simptome de sufocare şi afectează
sistemul pulmonar, având în acelaşi timp un efect coroziv.

În concluzie, orice persoană aflată într-o clădire în care s-a
produs un incendiu, trebuie să o părăsească în cel mai scurt
timp, evitând prin orice mijloace inhalarea fumului şi a
gazelor de ardere. Manifestări clinice: cefalee, agitaţie, tulbu -
rări de conştienţă, depozite de funingine la nivelul orificiilor
nazale, a gurii şi a faringelui, tuse, dispnee, voce răguşită,
semne ale intoxicaţiei cu CO.
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aerisiţi!

Este primul lucru pe care trebuie să-l faceţi atunci când
aveţi de-a face cu o intoxicaţie cu gaze. Mirosurile neobiş -
nuite sunt semnul evident al intoxicaţiei. Gazele cu ardere
completă, precum fumul, sunt cel mai puţin periculoase,
pentru că pot fi sesizate prin miros şi se pot lua măsuri ime-
diat. La fel de uşor de sesizat sunt şi gazele de aragaz, pentru
că au miros. 

Aerul curat este prioritar pentru victima unei intoxicaţii
cu gaze. Persoana care se implică în primul ajutor va scoate
victima la aer, obligatoriu în spaţiu deschis. Ea va avea
nevoie de cât mai mult oxigen, iar cel care acordă primul aju-
tor îl va ajuta să respire, desfăcându-i hainele strânse în jurul
gâtului. În nici un caz nu-l va ajuta să-şi inducă vărsătura şi
nu-i va da să bea lapte sau apă, cum greşit se mai procedează.
Lipsindu-i oxigenul, victima incendiului poate experimenta
stări euforice, comportându-se într-o manieră iraţională sau
ineficace.

Persoanele în vârstă, suferinde de arterioscleroză sunt, în
special, vulnerabile: resping ajutorul dat de pompieri, se
agaţă de balustrada scărilor, se întorc la locul incendiului
dacă nu sunt împiedicate.

IMPORTANT: 

alcoolul şi drogurile agravează efectele inhalării fumului.
Fumatul în pat are deseori urmări tragice, favorizate de
intoxicarea cu dioxid de carbon şi de faptul că mulţi dintre
cei în cauză sunt în stare avansată de ebrietate. situaţia este
agravată de stările psihologice de confuzie şi panică a vic-
timelor la trezirea bruscă, ce au ca urmare aruncarea aşter-
nului în flăcări pe fereastră sau pe coridor, cu risc de propa-
gare a incendiului la alte structuri combustibile. În cazul în
care victima nu respiră, trebuie începută resuscitarea car-
diopulmonară. Dacă victima are puls, dar este în stare de
inconştienţă, trebuie aşezată în poziţia laterală de siguranţă
şi chemată de urgenţă ambulanţa.

Riscul cel mai mare îl prezintă intoxicaţiile cu gaze cu
ardere incompletă, provenite de la centralele termice care nu
au un sistem bun de evacuare a gazelor sau de la sobele cu
coşul înfundat. Gazul emanat, monoxidul de carbon este un
gaz incolor, inodor, fără gust, degajat de toate combustiile
incomplete, fiind astfel greu de sesizat în timp util. Este o
intoxicaţie de cele mai multe ori colectivă şi, de obicei, acci-
dentală.  

Nu există simptome specifice intoxicaţiilor cu monoxid
de carbon. Cefaleea, greaţa, voma, tulburările de vedere,
senza ţia de vertij, tulburările de respiraţie, durerile abdomi-
nale - toate sunt semnele mai multor boli. Diagnosticul în
astfel de cazuri este foarte dificil pentru că aceste simptome
neurologice şi digestive pot induce în eroare.         

Pacienţii trebuie întrebaţi întotdeauna cu ce îşi încălzesc
apartamentul, tocmai pentru a afla dacă motivul stării de rău
ar putea fi o intoxicaţie cu gaze. Este important să sesizăm
dacă mai multe persoane care locuiesc în acelaşi spaţiu pre -
zintă aceleaşi simptome. Cauza este, de regulă, intoxicaţia cu
gaze.

Având în vedere faptul că în cadrul Inspectoratului îşi
desfăşoară activitatea şi Serviciul Mobil de Urgenţă
Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), amintim şi princi-
palele intoxicaţii la care pot interveni paramedicii:

n intoxicaţiile cu medicamente 
Apar în două circumstanţe: 

- accidental, mai ales la vârstnici; 
- voluntar, cel mai frecvent fiind intoxicaţii

polimedicamentoase. 
Semne generale prezentate: agitaţie sau somnolenţă, tul-

burări de conştienţă, poate exista o halenă specifică, dureri
abdominale, vărsături, diaree. 

Conduita de urmat: Protocolul de evaluare al nivelului de
conştienţă şi al funcţiilor vitale (ABC) ale pacientului se
respectă. Totdeauna se caută cutiile de medicamente, fla-
coane, folii din jurul pacientului şi ele vor fi transportate
împreună cu pacientul la spital. 

n intoxicaţia cu substanţe caustice;    
În grupul substanţelor caustice sunt cuprinse o serie de

acizi (azotic, clorhidric, sulfuric etc.) sau baze puternice

Primul ajutor:
l scoaterea victimei din mediul cu fum, având în vedere
şi propria siguranţă;

l evaluarea nivelului de conştienţă şi a funcţiilor vitale, cu
începerea manevrelor de resuscitare cardio-respiratorie; 

l solicitarea ajutorului medical şi transportul victimei
la spital; 

l administrarea de oxigen.
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(amoniac), sau mai slabe (amoniu), care pot produce în
raport cu natura lor şi gradul de toxicitate leziuni ale
mucoaselor de la simplul eritem la necroză. 

Manifestări clinice (după ingestie): constau în senzaţia de
arsură a mucoasei bucale, dureri la înghiţire, vărsături
mucoase, apoi sangviolente, colici abdominale, dureri retro -
sternale. Starea de şoc se poate instala foarte rapid, chiar la
câteva ore după ingestie. 

Conduita de urmat: Protecţia personală este deosebit de
importantă. Evaluarea nivelului de conştienţă şi a funcţiilor
vitale (ABC). În cazul stopului cardio respirator, la efectuarea
ventilaţiilor gură la gură, se evită contactul direct dintre gura
salvatorului şi gura pacientului. Se poate folosi o bucată de
tifon sau batista salvatorului. Este interzisă provocarea de
vărsături şi neutralizarea substanţei corozive. 

n intoxicaţia cu ciuperci 
Apare cel mai frecvent în mod accidental. 
Manifestări clinice: colici abdominale, greţuri, vărsături,

stare generală alterată. 
Conduita de urmat: Prezentare cât mai rapid la medic. Cu

cât se întârzie începerea tratamentului adecvat situaţiei, cu
atât urmările pot fi mai grave. 

n intoxicaţia cu naftalină
Naftalina este o hidrocarbură aromatică, foarte volatilă,

utilizată în gospodării ca insecticid (pentru molii). Se poate
absorbi pe cale respiratorie (inhalare) sau pe cale digestivă
(înghiţire).

Conduita de urmat: părăsirea încăperii, îndepărtarea
naftaline i şi aerisirea încăperii.

n intoxicaţia cu pesticide
Pesticidele sunt agenţi utilizati pentru combaterea unor

agenţi dăunători, putând fi: insecticide, rodenticide, erbicide,
fungicide sau fumiganţi. Cele mai utilizate sunt insecticidele,
care, de asemenea, pot fi de diferite tipuri, în funcţie de tipul
de toxic conţinut: nicotina, organofosforice, organocloruraţi
etc.

Aceste substanţe pot fi absorbite pe toate căile: digestivă,
respiratorie şi cutanată.

Conduita de urmat: decontaminare externă - înlăturarea
îmbrăcamintei şi încălţămintei contaminate şi spălarea tegu-
mentelor sub jet de apă, transportul victimei la spital pentru
administrarea antidotului specific.
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inspector şef i.s.U. Maramureş,
col. Petru Dican 

Pe parcursul anului 2009, serviciile profesioniste şi volun -
tare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Maramureş au

fost alertate la 1.242 situaţii de urgenţă, adică o medie de 3,4
pe zi. Faţă de 2008, aceasta înseamnă o creştere cu 19%. Cele
mai multe intervenţii au fost pentru stingerea incendiilor -
452, urmate de cazurile de urgenţă S.I.A.M.U.D. - 308, arderi
necon trolate de vegetaţie uscată - 206 şi protecţie civilă-
dezas tre - 183.  

Pe timpul incendiilor au fost salvate 52 de persoane (39
adulţi şi 13 copii) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de
peste 27 milioane lei. Pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă provocate de inundaţii şi alunecări de teren, perso -
nalul I.S.U. a executat 108 acţiuni şi a evacuat 14 persoane.

În anul 2009, Inspecţia de Prevenire a executat 1.342
controa le, pe parcursul cărora s-au depistat 2.506 deficienţe,
din care 1.491, adică 60%, au fost înlăturate operativ. Pentru
încălcările de norme s-au aplicat 439 sancţiuni, din care 340
avertismente şi 109 amenzi contravenţionale în cuantum de
peste 86.200 lei. Concluzia generală este că principalele
riscuri sunt menţinute la un nivel acceptabil. Au fost emise
246 de avize de securitate la incendiu şi 98 autorizaţii de
securitate la incendiu şi una de protecţie civilă. 

Nici în anul care a trecut, unitatea nu a fost dotată cu
autospeciale noi de stins incendii, iar în prezent peste 86%
(31 de autospeciale) din tehnica din dotare are norma de
exploatare depăşită. În acest an a intrat în dotarea inspec-
toratului o autospecială de stins incendii, primită ca donaţie,
3 ambulanţe noi tip B şi una tip C pentru Serviciul Mobil de
Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare.

În 2009, inspectoratul a avut o foarte bună colaborare cu
toate mass-media, care au publicat peste 800 de materiale cu
privire la activitatea ISU. 

În concluzie, apreciem că inspectoratul şi-a îndeplinit
obiectivul fundamental, cel de îmbunătăţire a calităţii acţiu-
nilor de prevenire şi intervenţie în domeniul situaţiilor de
urgenţă, în scopul creşterii nivelului de securitate a vieţii
cetăţenilor, proprietăţii şi mediului.

Anul 2009 în cifre

12

Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Asanare de muniţie cu detectorul de metale Arderi necontrolate

Descarcerare victime accident rutier



Asociaţia „Curaj şi Devotament” a cadrelor din I.S.U.
Maramureş a avut o activitate susţinută şi pe parcursul

anului încheiat de curând, în mai multe domenii de interes
pentru membrii săi. În ce priveşte într-ajutorarea, trebuie
subliniat că 20 de cadre, atât din inspectoratul nostru cât şi
din I.G.S.U., au beneficiat de suport financiar din partea aso-
ciaţiei (în valoare totală de 17.800 de lei). De ajutor au avut
parte şi 8 familii nevoiaşe din judeţ, înainte de Paşte (în sumă
de 1.509 lei). 

Activitatea sportivă a beneficiat de un suport consistent
pe parcursul anului 2009 din partea asociaţiei, care a alocat
peste 35.000 de lei pentru înfiinţarea şi dotarea sălii de sport
ce deserveşte reşedinţa inspectoratului şi Detaşamentul de
Pompieri Baia Mare, precum şi pentru completarea bazelor
sportive ale Detaşamentului Sighetu Marmaţiei şi Secţiei de
Pompieri Vişeu de Sus.  

În 2009, asociaţia a sprijinit, cu 8.640 lei, apariţia primelor
4 numere ale revistei „Salvatorii maramureşeni” a inspec -
tora tului nostru, achiziţionarea, cu 1.298 de lei, a unui aparat
foto performant şi a sponsorizat, cu 600 de lei, o parte din
costu rile de apariţie ale volumului „150 de Tu(lu)mbe” a
domnului colonel (r) ioAn HAlAs.

În perioada Sărbătorilor de iarnă, asociaţia a organizat o
întâlnire a copiilor în vârstă de până la 14 ani cu Moş
Crăciun, cu daruri pentru cei mici, alocând 9.058 lei. În cifre,
la începutul anului, soldul contului din bancă al asociaţiei
era de 3.076 de lei, la care s-au adăugat 105.358 de lei (din
care 60.800 lei – cotizaţii, 1.500 lei – sponsorizări, 18.056 lei –
2% impozit cadre şi 12 lei dobândă). Din această sumă, pentru
toate activităţile enumerate mai sus s-au cheltuit, în total,
99.968 de lei. La data de 1.01.2010, în contul din bancă al aso-
ciaţiei a rămas suma de 8.466,15 lei.

Bilanţul Asociaţiei „Curaj şi Devotament”
pe anul 2009
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��
��
��
��
��
� 
�+�
��
�� 
+�
�� 
�%�
�+�
�+�
��
��
%"

)�
��
��
��
�+

��
+�
�+�
"�
�$
��*

��+
� 
��
% 
� 
�+�

��
��
 �
�$

��
��
� 
�+�
�+�
�(

#�
��
� 
�+�
�+�
� 
�

	��
���

���
���

���
��

��!
���

� 
��
�+$
�+�
�!
��
��
��
�

��
���

��
���

��
��

��
��
�+�
�+�
��
���
"

��
���

���
��

���
�
�

��

��
+��
+�
�+#
�
��
��
���


��
����

�
���

"#�

���
���

���
�

�	
��
� �
�

��
��
�
��
� �

	�
'+&

��
���

�"�
��

���
�"�

��
���

���
���

���
��

���
#��

�� �
���

��!
���

��
���

��
���

���
��

���
���

���	
���

��
���

��
��!

����
�����

����+
����

��+��
���#�

�+��+
����

�#!

)�����
���+


��+�
�+�!�

�"��*

��+��
��#�

���+�
����

���"

��+�
��������

�����
����(


�����
������������� ��

�

������
�+���

+�� �
����

�����
����

��� !

��+�

��

	

����
������

�����

����
�+��+

�����
�!

����
������

������
��

���� %$
$& ����

���
�� ��

� ��'+%

	����
�!���

����!�
����

������
�����

��"���
������

�� ����
�����

������
����

������
�
�����

����
��� 

����������� �,����� ,��� �$��,��,�����$"
*��������,
��,��,�"��#��+��,� ��$ � �,����� ��#


���,���#�,��"

������������������� ���
� ���,#�,��!�����������������������������"����,��,�����",��,�� ���$��
�����������!


�������,��������#���������������������� ����������������

�	�� &%%( ��������� ��� � 	�),'

������!������!��������������������"����������� ����������������������������	���������� 

�������������.������.
����#��.��.�
����#!

,�
�������.���.��.�!��"��-

��.����#����.�
����

���"

%'.
�����
����+


!��!������.���
��������

���������������!���

��������.��������"�����

�����������������

!��������������������


����

	���������!�������������

������.��.���� !

������������������

������!�������
�
�
�
�
&$$)

��
	��

�
�	�
�
�

�
�
	*.(


�����"������"�������������������#���� �����!��������
������������������������

���!



A trecut ceva vreme de atunci,
dar a fost atât de frumos încât a trebuit
să publicăm fotografiile cu Moşul şi copiii,
făcute în ajunul Crăciunului.

Moş Crăciun nu i-a uitat nici anul acesta pe copiii
cadrelor. În seara zilei de 23 decembrie, el a sosit la

sediul din Baia Mare al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă, unde copiii îl aşteptau cu nerăbdare. Moşul a venit
puţin mai repede, pentru că era grăbit şi mai avea drum lung
de făcut prin lume. El a coborât dintr-o autospecială şi a fost
ajutat de pompieri să-şi ducă desaga de daruri.

Clubul unităţii a fost plin de micuţii care l-au aşteptat cu
sufletul la gură pe cel mai îndrăgit vârstnic. Copiii pompieri -
lor au fost cuminţi nevoie mare, atât la întâlnirea cu moşul, cât
şi în timpul anului, dovadă că au primit o mulţime de daruri. 

Micuţii i-au mulţumit moşului cu poezii şi colinde, iar
acesta s-a bucurat nespus de mult că a întâlnit nişte copii atât
de cuminţi şi deştepţi.

Moşul la pompieri
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Moşul, pompierul şi copiii...



dragoş andrei (n. 26.11.2009)
E un bebeluş cu multă energie şi ii place viaţa de noapte

de pe acum, spune mămica lui, slt. anca andrei, de la com-
partimentul financiar, care a cam rămas în urmă cu somnul
în ultima vreme. Ea spune că, la faţă, micuţul îi seamănă, în
schimb la fizic şi pofta de mâncare e leit tăticul său, ionuţ.
Bunicii sunt foarte mândri de primul lor nepoţel. Bunicul de
la pompieri - inspector şef, colonel petru dican, abia aşteap-
tă să-l iniţieze în tainele pomiculturii, în livada de pe deal. 

erich iusTinian ZaVaţchi (n. 14.01.2010)
Tăticul său, sg. maj. iosif Zavaţchi, de la Secţia de

Pompieri Vişeu de Sus, spune că micuţul seamănă perfect cu
el la faţă şi la pofta de mâncare şi e un bebeluş liniştit.
Mămica lui Erich, ana alina, e tare mândră de primul ei născut.
Soţii Zavaţchi se gândesc că, în viitor, barza ar putea aduce şi
o surioară pentru Erich. 

maria cosmina şuşca (n. 13.01.2010)
Tăticul ei, sg. maj. ioan şuşca, de la Secţia de Pompieri

Vişeu de Sus, e fericit că are o fetiţă atât de frumoasă şi e con-
vins că micuţa îi seamănă atât lui cât şi soţiei Maria. Cosmina
e un bebeluş cât se poate de activ, mai ales noaptea, spune
tatăl ei, în schimb, mănâncă la orice oră şi prinde în greutate
văzând cu ochii. Părinţii se gândesc şi la un frăţior pentru ea,
dar asta mai încolo, după ce trece criza, peste vreo patru ani. 

melissa ţicală (n. 8.12.2010)
Chiar în timp ce redactam acest număr al revistei, barza a

mai adus un bebeluş, tot la Vişeu de Sus. Ar fi fost păcat să
amânăm prezentarea tinerei domnişoare, căci despre o fetiţă
este vorba. Aşadar, iat-o în imagine, alături de tăticul ei, plt.
Vasile ţicală, de la Secţia de Pompieri Vişeu de Sus. Născută
în 8.02.2010, ea va fi botezată Melissa. Părinţii ana maria şi
Vasile ţicală, aflaţi la primul copil, sunt în culmea fericirii. 

Copiii noştri
patru bebeluşi, unul mai frumos ca altul, au venit pe lume, de curând, în familiile
cadrelor inspectoratului. Vi-i prezentăm mai jos pe cei doi băieţei şi cele două fetiţe.

Le urăm celor mici să crească mari şi sănătoşi şi să le aducă părinţilor numai bucurii!

Salvatorii maramureşeni TalenTaţi, frumoşi şi deşTepţi
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Claudia şi Vasile Bococi - o poveste de dragoste demnă de
un roman. Totul a început în toamna lui 2008, prin sep-

tembrie, când cei doi, ea - pe atunci subinspector la Poliţia de
Frontieră, el - agent în aceeaşi instituţie, s-au întâlnit la un
curs de perfecţionare… la Iaşi. Lucrau de doi ani la frontieră,
dar nu se cunoscuseră până atunci. „A fost dragoste la prima
vedere”, spune Claudia. „Îţi dai seama imediat când îţi întâlneşti
sufletul pereche”, mai adaugă ea. Iubirea lor a prins aripi şi, în
decembrie 2009, s-au prezentat în faţa ofiţerului stării civile.
A urmat apoi nunta, în 30 ianuarie 2010, iar bucuria cea mai

mare e pe drum,
pentru că cei
doi vor avea
anul acesta şi
un bebeluş. 

Pe viitor, îşi
doresc ca Vasile,
care lucrează la sectorul Valea Vişeului, să se poată muta
aproape de Claudia, avansată între timp locotenent, care este
acum ofiţerul jurist al I.S.U. 
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Dragoste la prima vedere:
Claudia şi Vasile
Plt.�adj.�ing.�Cornel�Băbuţ

Seria�colegilor�care�au�făcut�pasul�cel�mare�şi�s-au
căsătorit�continuă.�De�această�dată�-�un�singur�cuplu:
Claudia�şi�Vasile�Bococi.�Prin�urmare,�am�avut�spaţiu
suficient�şi�le-am�dedicat�un�pictorial�mai�amplu.
Tinerilor�însurăţei�le�urăm
„Casă de piatră” şi multă fericire!
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Salvatorii maramureşeni săRBătoRiţi

Sărbătoriţii trimestrului I
Mai mult de o sută dintre angajaţii inspectoratului îşi sărbăt oresc zilele de naştere şi în trimestrul

care a început. Din motive de spaţiu, nu am reuşit să-i menţionăm pe toţi, însă le urăm tuturor

sănătate, fericire şi „La mulţi ani!”
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Reşedinţa inspectoRatului



Cpt. Alexandru Conea

Ultimul trimestru al anului trecut a fost unul cât se poate
de plin, din punct de vedere sportiv. În perioada 7 -

9.10.2009, în Oradea, s-a desfăşurat etapa interjudeţeană a
Campionatului de tenis de masă „Cupa A.S.P.R.”, ediţia a VI-a.
La această competiţie, inspectoratul nostru a fost reprezentat,
la simplu, de sg. maj. ADRIAn SemenIuC, la categoria până la
35 de ani şi de plt. adj. RADu ŞImAn, la categoria 36-45 de ani.
Amândoi s-au calificat la etapa următoare a întrecerii. 

Etapa zonală a campionatului de tenis de masă a fost
organizată chiar de inspectoratul nostru, în Baia Mare. După

întrecerile desfăşurate în perioada 21-23.10.2009, sg. maj.
ADRIAn SemenIuC s-a calificat la etapa finală a competiţiei. 

În aceeaşi perioadă, în Cluj-Napoca s-a desfăşurat faza
interjudeţeană a campionatului de fotbal-tenis, la care au
participat slt. VASIle FloRIn PoP - la simplu şi plt. adj.
RADu muReŞAn şi sg. maj. FRAnk loCk nguyen - la dublu. 

Anul sportiv 2009 s-a încheiat cu o competiţie de minifot-
bal - „Cupa 1 Decembrie”, cu participarea echipelor repre -
zen tative ale subunităţilor din inspectorat. 

Cei mai buni dintre cei buni s-au dovedit a fi fotbaliştii
de la reşedinţa inspectoratului, urmaţi de cei de la Garda
de Intervenţie Şomcuta Mare şi de cei de la Detaşamentul
Baia Mare. 
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Salvatorii maramureşeni SPoRt

Sezon plin
w „Cupa A.S.P.R.” (ediţia a VI-a) la tenis de masă, campionatul de fotbal-tenis
(faza intejudeţeană) şi „Cupa 1 Decembrie” la minifotbal

Plt. adj. Radu Şiman Sg. maj. Adrian Semeniuc

Pregătiţi de meci



Cpt. Adrian Zah 

Sucursala sportivă „Gheorghe Pop de Băseşti” a avut o
activitate bogată şi pe parcursul anului 2009. Pe lângă

activităţile desfăşurate pe linie de educaţie fizică şi întreceri
sportive, cadre ale inspectoratului au participat şi la com-
petiţii organizate la nivelul Asociaţiei Sportive a Pompierilor
din România. 

În perioada 10 - 13.02, Maramureşul a găzduit „Cam pio -
nat ul de schi” al Ministerului Administraţiei şi
Internelor – faza finală – etapă la care am
fost coorganizatori, alături de celelalte
structuri M.A.I. 

În perioada 25 - 28.03, la
Satu Mare s-a desfăşu rat
„Cam pio natul de Judo” al
Minis terului Admi nis tra -
ţiei şi Internelor, faza
finală. Inspectoratul nos-
tru a fost reprezentat de
sg. maj. GăvrilAş Alin

la cate goria 81 kg, cu o
clasare modestă. 

În perioada 8 - 10.04,
am participat cu un lot
de 11 componenţi la
turul fazei interjudeţene
a edi ţiei a VIII-a a Cam -
pio natului de minifotbal
Cupa A.S.P.R, alături de alte
5 inspectorate (CJ, SJ, BH,
SM, BN), competiţie desfăşu-
rată la I.S.U. Sălaj.

În perioada 22 - 24.04, am partici-
pat cu un lot de 10 componenţi la returul
fazei interjudeţene a ediţiei a VIII-a a
Campionatului de minifotbal Cupa A.S.P.R., competiţie
desfăşurată la I.S.U. Bistriţa Năsăud. La final, echipa
reprezentativă a inspectora tului nostru a obţinut locul III.

În perioada 7 - 9.10, s-a desfăşurat în municipiul Oradea
etapa interjudeţeană a Campionatul de tenis de masă „Cupa
A.S.P.R.”, ediţia a VI-a, concurs la care am parti cipat cu doi
competitori, care s-au calificat în faza superioară.

În perioada 21 - 23.10, inspectoratul nostru a organizat
etapa zonală a Campionatul de tenis de masă „Cupa
A.S.P.R.”, ediţia a VI-a. Sg. maj. SemeniuC AdriAn s-a califi-
cat pentru etapa următoare, faza finală. 

Una dintre cele mai importante realizări ale sucursalei în
2009 a fost contribuţia majoră la amenajarea şi dotarea unei
săli de pregătire fizică la nivelul reşedinţei inspectoratului şi
Detaşamentului de pompieri Baia Mare.  

Sucursala sportivă „Gheorghe Pop de Băseşti” a judeţului
Maramureş face parte din Asociaţia Sportivă a Pompierilor
din România, care are personalitate juridică. Pentru buna
desfăşurare a activităţilor din cadrul sucursalei, la nivelul
inspectoratului avem statut propriu, activităţile desfăşu -
rându-se în baza statutului A.S.P.R. Patrimoniul sucursalei

este constituit din cotizaţiile membrilor ce fac parte
din personalul I.S.U.  

Finanţarea cheltuielilor sucursalei se
asigură din fondul de cotizaţii al mem-

brilor, dar şi din sponsorizări şi do -
naţii. Până în momentul de faţă,

singura resursă financiară la
nive lul inspectoratului este co -
tizaţia lunară în cuantum de 5
lei a membrilor sucursalei.
Lunar, se se strâng la nivelul
sucursalei aproximativ 2.500
lei, din care 500 lei se vi rea ză
la A.S.P.R. Bucureşti.

În data de 1.01.2009,
sold ul contului în bancă a
fost de 4.580,12 lei.

Intrări: 30.226,08 lei, din
care:

-  30.220 lei cotizaţii înca sate; 
-  6,08 lei dobânzi bancare;

Ieşiri: 30.203,45 lei din care :
- 4.237 lei reprezentând cotizaţia

către A.S.P.R. Bucureşti achitată;
-  10.650 lei s-au folosit pentru achizi -

ţio narea mijloacelor fixe şi obiectelor de
inven tar pentru dotarea parţială a sălii de pre gă -

tire fizică de la reşedinţa inspectoratului şi Detaşa mentul de
pompieri Baia Mare;

- 216,45 lei reprezintă cheltuieli cu comisioanele bancare;
- 15.100 lei reprezintă suma ridicată în numerar pentru

crearea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea compe ti -
ţiilor sportive. Printre acestea - îndemnizaţii de delegare,
cheltuieli de transport şi cazare, cheltuieli achiziţie obiecte de
inventar, echipament sportiv, cheltuieli pentru confecţio na -
rea cupelor, diplomelor, cheltuieli pentru închirierea sălilor
de sport.

Sold bancar (bani în cont) la data de 31.12.2009 - 4.602,75 lei.                                                                                                                
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Bilanţul Sucursalei Sportive
„Gheorghe Pop de Băseşti”
a judeţului Maramureş pe anul 2009



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

În primul număr al revistei ne-am exprimat intenţia de a face din „Salvatorii maramureşeni” o „publicaţie dedicată femeilor
şi bărbaţilor de la  I.S.U., pentru că oamenii au fost, sunt şi vor fi mereu cea mai preţioasă resursă a inspectoratului”. În acest număr,

demersul continuă. Secţiunea „Portrete” vă face cunoştinţă cu colegii noştri din inspectorat. Cum cel mai important eveni-
ment din viaţa inspectoratului în ultima perioadă a fost inaugurarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare, am decis să începem cu doi componenţi ai echipei S.M.U.R.D. Maramureş. 
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„E important
să-ţi păstrezi
optimismul,
încrederea în
sine şi în ceilalţi”

„Am vrut să intru
direct în acţiune,
să fiu în prima
linie a luptei
cu focul”

Plt. adj. Carmen Bertalan 
( n. 14.12.1967 )

Asistent medical cu nu mai puţin de 21 de ani lucraţi în
Spitalul Judeţean de Urgenţă, din care 10 în Secţia de
Neurochirurgie, Carmen a visat să lucreze la S.M.U.R.D. de
cum a aflat de înfiinţarea serviciului în 1990. Când a auzit că
I.S.U. scoate la concurs postul de asistent medical şi-a dat
seama că este ceea ce-şi doreşte şi, mai mult, chiar i se
potriveşte. 

„Le mulţumesc celor care au avut încredere în mine. Am crezut
în destinul meu, am avut întotdeauna încredere în ceea ce-ţi oferă

soarta. E important
să-ţi păstrezi opti -
mismul, încrederea în
sine şi în ceilalţi, mai
ales când lucrezi cu
oamenii, în special în
domeniul sănătăţii
unde vezi atâta sufe -
rinţ ă într-o zi cât alţii
într-o viaţă în trea -
gă”. 

Astăzi, plt. adj.
Carmen Bertalan
este asistent coor-
donator S.M.U.R.D.
Pentru viitor, îşi
doreşte, în primul
rând, sănătate, ca
să poată avea grijă
de cei doi bărbaţi
din familia ei, soţul
Marinel şi fiul
Cezar, dar şi de
bunul mers al ser-
viciului. 

Sg. maj. Ionuţ Ahriţculesei
( n. 1.06.1987 )

A visat să devină pompier încă din primul an de liceu,
când fratele său, Daniel (în prezent locotenentul Ahriţculesei),
a fost admis la Facultatea de Pompieri a Academiei de Poliţie.
Zis şi făcut. La terminarea liceului, a intrat la Şcoala de
Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel  Zăgănescu”
din Boldeşti. „A fost opţiunea mea, pentru că am vrut să intru
direct în acţiune, să fiu în prima linie a luptei cu focul”. Sg. maj.
Ionuţ Ahriţculesei a absolvit în 2008 şi a cerut să fie trimis în
Baia Mare ca să fie lângă fratele său, la I.S.U. Maramureş. 

De atunci, a participat la intervenţii de toate tipurile –
incendii, descarcerări, persoane înecate, ba chiar şi salvări de
animale. A văzut ce înseamnă S.M.U.R.D. încă din şcoala
militară, unde a făcut un curs de un an pe teme de acordare
a primului ajutor şi, tot de atunci, a visat să salveze vieţi. Ca
urmare, a intrat în echipa S.M.U.R.D. Maramureş. 

Pe viitor, îşi doreşte să termine Facultatea de Mana ge ment
la care e înscris şi, cum e încă tânăr şi are timp, cine ştie, poate
chiar să-şi aprofundeze pregătirea în domeniul medical.  



Gata! De-acum e oficial: burţile au fost
interzise în inspectorat, chiar şi în cazul
celor care fac doar muncă de birou.
motivul: s-a inaugurat sala de pregătire fizică! 

Din 22 decembrie 2009, personalul de la reşedinţa inspec-
toratului şi cel al Detaşamentului Baia Mare au la dis-

poziţie o sală modernă, amenajată după toate regulile artei şi
echipată cu tot ce-şi poate dori un sportiv adevărat: gantere,
haltere, o mulţime de aparate şi nenumărate oglinzi. Nimeni
nu mai are acum vreo scuză ca să nu fie în formă

Trebuie subliniat că toate acestea s-au făcut cu multă
muncă şi cu fonduri de la  Asociaţia „Curaj şi Devotament”
a cadrelor I.S.U. şi de la Sucursala „Gheorghe Pop de
Băseşti” a Asociaţiei Sportive a Pompierilor. Cu alte
cuvinte, din contribuţiile angajaţilor. Amenajarea spaţiului
a durat aproape 6 luni, iar suma cheltuită trece de 31.000
de lei. 

Şi a meritat fiecare bănuţ. Dovadă faptul că în fiecare zi,
după ora 14, când sunt programate diversele grupe de pre gă -
tire, sala e plină de doritori care „rup aparatele”. Şi dacă nu
anul acesta, peste doi ani, cu siguranţă, vom face şi un calendar
cu cei mai musculoşi pompieri din Maramureş. 

Doamnele şi domnişoarele sunt şi ele încântate că au ocazia
să-şi menţină tonusul muscular şi că pot să aibă grijă de siluetă.
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Război burţilor!

Insp. şef, col. Petru Dican prezintă sala de sport ministrului sănătăţii, Cseke Attila, şi doctorului Raed Arafat



Lt. Sergiu Balaj

În anul 1759, Curtea de la Viena stabilea şi difuza un regu -
lament pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în loca -

lităţile imperiului. Pentru satele şi oraşele de pe terito riul
Transilvaniei, acesta urma să fie utilizat doar ca model, după
posibilităţile locale. Participarea tuturor locuitorilor, obligaţi
fiind să aibă la îndemână instrumentele necesare pentru pro-
tecţia împotriva incendiilor, era una din formele de activitate
în acest sens. 

A început o diferenţiere a funcţiilor în munca de stingere
a incendiilor, locuitorii având atribuţii speciale pe timpul
intervenţiilor în funcţie de profesia fiecăruia. În frunte se
aflau meseriaşii, care trebuiau să intervină cu uneltele speci-
fice meseriei lor: lăcătuşii şi fierarii asigurau mânuirea pom-
pelor, căruţaşii şi vizitii transportau apa, lucrătorii în piele
(tăbăcari, cizmari, pantofari etc.) asigurau lanţul pentru
găleţi, cei din construcţii participau la demolările destinate
limitării propagării focului, iar hornarii şi învelitorii de case
lucrau pentru salvarea persoanelor şi bunurilor din clădirile
incendiate. La locul incendiului erau mobilizate şi persoane
ce aveau cunoştinţe medicale, preoţii şi judecătorii. 

O perioadă îndelungată, la stingerea incendiilor s-a
acţionat în mod spontan, iar modalitatea de reacţie diferea de
la o zonă sau localitate la alta. În mediul rural, activitatea de
prevenire şi stingere a incendiilor a fost lăsată mult timp la
voia întâmplării. Cu sprijinul instituţiilor economice şi al
populaţiei, abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-a
trecut la o activitate mai riguroasă, mai sistematică, de
apărare împotriva incendiilor.

Astfel, în anul 1876, la 13 septembrie, Căpitănatul minier
din Baia Mare completează Regulamentul de ordine inte-
rioară, cu „Îndrumări privind colaborarea în caz de incendiu
dintre personalul tehnic, personalul muncitor, şi pompierii
Direcţiunii Minelor Dealul Crucii şi Valea Roşie”, aprobate
cu nr. 1421/1876. În cuprinsul acestora, se prevede obligati -
vitatea personalului minelor de a se prezenta la locurile sta-
bilite în caz de incendiu, şi de a nu le părăsi până la primirea
unor noi dispoziţii de la conducătorii direcţi. Erau scutiţi de
această obligaţie muncitorii care lucrau la maşini şi şteam-
puri de minereu din cadrul flotaţiilor, care nu aveau voie să
părăsească locul de muncă.

Pentru intervenţia la stingerea incendiilor, personalul
minelor se organiza în mai multe secţii, conduse de coman-
danţi de secţii şi având în compunere:

- maistru pompe de incendiu;
- locţiitorul maistrului de pompe;
- ajutorii de maiştri;
- echipajul pompelor de incendiu;
- demolatorii şi apărătorii;
- transportatorii de apă.

La Direcţiunea minelor se aflau trei pompe de incendiu
complet echipate, cu două se asigura intervenţia la incendiul
izbucnit, iar una trebuia să rămână în curtea Direcţiunii şi
constituia rezerva de utilaj. Aceasta nu putea fi folosită decât
în situaţii deosebite şi cu ordin special al Direcţiunii minelor.
Demolatorii şi apărătorii erau conduşi de maistrul zidar al
zonei, iar înlocuitorul acestuia era maistrul dulgher.
Transportatorii de apă erau constituiţi în două grupe. Una se
prezenta direct la locul incendiului, iar alta la sediul
Direcţiunii minelor, pentru a transporta la incendiu sacalele
pentru apă. 

Pentru apărarea clădirilor mai importante (direcţiunea
minelor, sediul lectorilor topitoriei, sediul lectorilor minelor,
sediul Inspectoratului silvic, clădirea biroului de desfacere,
depozitul de cereale şi cherestea), situate în diverse zone ale
oraşului, o parte a personalului minier trebuia să se prezinte
la posturi, dinainte stabilite, pentru ajutorarea echipajelor în
cazul „apropierii focului” şi nu putea părăsi locurile fixate
fără aprobări speciale. Pentru evitarea neînţelegerilor pe tim-
pul intervenţiilor, în cuprinsul îndrumărilor erau stabilite
recomandări pentru personalul minelor faţă de pompierii
oraşului. 

Conducerile societăţilor miniere au început să fie preocu-
pate de activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor,
lucru atestat în unele documente ale vremii. La 1878, Oficiul
Topitoriei din oraşul Baia Sprie solicită la Direcţiunea
Minelor din Baia Mare procurarea utilajelor şi accesoriilor
necesare pentru combaterea incendiilor. În 1879, Oficiul
mecanic şi investiţii comunică primirea pompelor de
incendiu, solicitate de către Exploatarea minieră Cavnic şi
Topitoria Ferneziu.
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Istoria activităţii de prevenire şi stingere
a incendiilor în judeţul Maramureş (II)

Pompieri, secolul XIX
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Faguri cu...
litere
de Ioan Halas

1. Marşarier

2. Cal... grecesc

3. Cu pete

4. Imediat

5. Lipit la ceva
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7. A pupa pe buze

8. Şef la I.G.S.U.

9. Enormi

10. Mai tare, grozav

11. Transpirat

12. Dintr-o limbă în alta

13. Firmă de lactate

14. Obicei

Vişeu de Sus,
Maramureş
Str. Trandafirilor,

Nr. 5

Str. Rândunelelor,

Nr. 9 A

Tel. 0262-352576, 
0262-354576

u EXECuTăM luCRăRI
DE IGnIfuGARE
A MATERIAlElOR
COMbuSTIbIlE (atestat MIRA)

u CuRăţăRI pROfESIOnAlE
AlE COşuRIlOR DE fuM
(atestat A.S.f.O.C.H.)

ISO 9001 REGISTERED

SIMTEX-OC

ISO 14001 REGISTERED

OHSAS 18001 REGISTERED

1735

M.300

S.102




	24_Coperta 4.pdf



