
inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
“Gheorghe Pop de Băseşti”

al judeţului maramureş

Salvatorii maramureşeni

Paginile specialiştilor

Meseria de pompier
şi riscurile sale (IV):
Riscul de hipertermie

s.m.u.r.D.

Primul ajutor de bază
în cazul stopului
cardiorespirator (B.L.S.)

Paginile specialiştilor

Peste 1000 de intervenţii
S.M.U.R.D.

Anul 2010 wTrimesTrul ii w nr. 6

Revistă editată cu sprijinul Asociaţiei „Curaj şi Devotament” a cadrelor I.S.U. Maramureş



2

Colegiul de redaCţie

w col. petru diCan

w mr. ioan Mureşan

w mr. Florentin iaCoş

w cpt. adrian saBou

w lt. niCuşor MiClăuş

w plt. adj. Cornel BăBuţ

w ionuţ BaBiCi-Buda, layout & design

inspeCtoratul pentru situaţii de urgenţă „gheorghe pop de Băseşti” al judeţului MaraMureş

str. Vasile lucaciu nr. 87, tel. 0262-211212, 211213, fax 0262-214981, 0262-214921; str. avram iancu nr. 2, tel. 211280, fax 212207; 

Site: www.isumm.ro; E-mail: pompierimm@rdslink.ro

Revistă editată cu sprijinul Asociaţiei „Curaj şi Devotament” a cadrelor I.S.U. Maramureş

Salvatorii maramureşeni Colegiul de redaCţie



pagInIle speCIalIştIlor. HiPertermiA pagInIle speCIalIştIlor. Primul Ajutor de BAză

bIlanţ I.s.u.

bIlanţ s.m.u.r.D. pagIna pentru CopII

p.4-7

p.10

p.11

p.8-9

sărbătorIţI

�

� �
� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � �

����� ��
�����������
�����

����� ��
�����������
������ ����

!0
2.
/%
+/
&.
+-

"�$/2���/2����
�����

!0
2'
-/
%*
/&
.,
%

"�$/2 ��/
���	���2����	�2

!0
2+
/%
)/
&.
+(

������	
�� �
����
����� 	���

������
����	
������� 
��
�����

!0
2'
-/
%)
/&
.,
)

"�$/2 ��/2�����
��������2

������ ��
�
����
����� �� ���

!0
2'
(/
%*
/&
.-
%

����� ��
�����������
��
����
���

#�/2 ��/2������
���������2

!0
2'
'/
%*
/&
.,
,

"�$/2������
����2

!0
2&
,/
%)
/&
.,
%

"�$/2 ��/2�	��
������2

������
����	
���� 
���

�������� �� ��������

!0
2'
%/
%*
/&
.,
+

"�$/2���
��
�����2

!0
2&
./
%)
/&
.,
&

"�$/2 ��/2�����	
������2

!0
2,
/%
+/
&.
,-

�$/2������
��	��2

!0
2&
(/
%+
/&
.+
-

"�$/2���/2
�����
�������2

��������� �����������	��

!0
2&
)/
%*
/&
.,
*

�"$/2�����
����


!0
2(
%/
%*
/&
.,
(

�"$/2
����
���	�2��	�

!0
2'
)/
%+
/&
.-
%

#�$/2����
�	���1������

!0
2'
*/
%)
/&
.*
.

"�$/2���/
	����2����

!0
2'
-/
%+
/&
.-
'

#�/2 ��/2�����
���1�	��

!0
2&
)/
%+
/&
.,
*

"�$/2���/2�
�	���
��������2

!0
2'
'/
%*
/&
.,
&

"�$/2 ��/2����
����2

"�$/2���/2��������
�����2

CopIII noştrIportrete

p.14-15

p.22p.13

p.17p.16p.12

p.18-19 p.20-21

3

Salvatorii maramureşeni CuprIns

au spus „Da!” sport

Hobby IstorIe pompIerI mm (III)



Cpt. ing. Mihai ardelean
lt. ing. Nicuşor Miclăuş
Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

RISCUL DE HIPERTERMIE 
- SUPRAEXPUNEREA LA CALD -

introducere

HiPErtErMia - este numele generic al unei game
întreg i de manifestări ce apar în contextul expunerii la

căldură. În ce priveşte pompierii, acest risc apare, cel mai
adesea, în timpul intervenţiilor de stingere a incendiilor. Nu
sunt excluşi nici factorii specifici anotimpului cald, precum
expunerea directă la razele solare şi deshidratarea. 

Un studiu publicat în numărul 12 din 22 martie 2007 al
prestigioasei reviste americane „New England Journal of
Medicine”1 indică faptul că 45% dintre decesele care au surve nit
în timpul misiunilor pompierilor din Statele Unite ale Americii,
între 1994 şi 2004, conform datelor U.S. Fire Administration,

care este un directorat al faimoasei F.E.M.A. (Agenţia
Federală de Management al Situaţiilor de Urgenţă), au avut
cauze cardiovasculare. Prin comparaţie, în Statele Unite, rata
de deces la locul de muncă din cauza unei crize cardiace este,
în medie, de 22% în rândul poliţiştilor, de 11% în rândul
persoanel or care lucrează în spitale în serviciul de urgenţă şi
de 15% în cazul altor meserii. 

Autorii concluzionează că, pe lângă factorii chimici, psiho-
logici şi de sănătate ai victimelor, o pondere deosebită în
declanşarea crizelor a avut şi expunerea la căldură.
Concluzia este susţinută de un alt studiu din 2004, efectuat în
Marea Britanie, coordonat de către cabinetul vice prim-minis -
trului (O.D.P.M.), în care din cele 40 de exerciţii cu tot atâtea
scenarii la care au participat subiecţii studiului, 15 au fost
oprite din cauza creşterii temperaturii centrale a pompieril or
la peste 39,5 grade Celsius, din cauza efortului şi a expunerii
la căldură2. Alte 15 au fost oprite din motive de securitate a
participanţilor, majoritatea legate de supraîncălzire. 

Unii autori3 susţin că eforturile depuse de pompieri pot
duce la creşterea ratei metabolice cu de 20 până la 25 de ori
faţă de nivelul de repaus, ceea ce implică o creştere rapidă a
temperaturii interne. Un studiu indian, din 2006, desfăşurat
pe membrii brigăzii de pompieri din oraşul Ahmedabad4 a
relevat că expunerea la căldură a dus la morbiditate semni-
ficativă în rândul subiecţilor, cu o uşoară creştere în cazul
celor din grupa de vârstă 31-45 de ani.  
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Meseria de pompier şi riscurile sale (IV)

1 Stefanos N. Kales, M.D., M.P.H. ş.a, „Emergency Duties and Deaths from Heart Disease among Firefighters in the United States”, „New England Journal of Medicine”,
Volume 356:1207-1215 
2 M. E. Boyle, „Firefighter Rehabilitation in Orange County” (CA), U.S. Fire Administration
3 Petersen, J.W, „Temperature’s Rising”, Wildfire Magazine 2008
4 Patel, H.C., „Heat exposure effects among firefighters”, Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, vol. 10 dec. 2006
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Factori de risc

Procesul de selecţie al pompierilor exclude din start
subiecţii cu probleme de sănătate. Ca atare, factorii de risc la
hipertermie în cazul lor sunt:

- intervenţia la incendii, mai ales la cele declanşate de
combustibil lichizi sau substanţe chimice inflamabile;

- efortul prelungit sau intens intr-un mediu supraîncălzit,
echipamentul neadaptat temperaturii;

- munca prelungită în încăperi inundate cu fum, la
tempera turi ridicate;

- administrarea unor medicamente;
- lipsa adaptării/aclimatizării la mediul, zona şi tempera -

tu ri le de lucru;
- expunerea de lungă durată la razele solare pe timp de

caniculă.

După unii autori5, orice intervenţie la un incendiu implică
una sau mai multe din următoarele trei situaţii: 

- imersia într-un strat relativ static de gaze fierbinţi;
- contactul cu un strat de gaze fierbinţi aflat în mişcare;
- expunerea la căldură radiantă. 

Efecte şi măsuri de prim ajutor

Efectele sunt de două tipuri: psihologice şi fiziologice. 

Din categoria efectelor psihologice fac parte: încetinirea
pro ceselor mentale, reducerea vitezei de reacţie, mărirea
timpul ui necesar pentru luarea deciziilor şi scăderea capaci -
tăţii de concentrare. Toate acestea măresc probabilitatea
comi  terii unor erori pe durata intervenţiei. 

În ce priveşte efectele fiziologice6, trebuie menţionat fap-
tul că studiile de specialitate - din care o parte citate mai sus
- arată că efectul principal al hipertermiei este epuizarea
datorată căldurii („heat exhaustion”, în literatura de speciali tate
anglo-saxonă). Simptomele7 includ slăbiciune, crampe mus-
culare persistente, ameţeală, diaree şi chiar leşin. Expunerea
îndelungată la căldură sau la razele solare, în condiţii de
caniculă, mai poate duce la deshidratare, apariţia de edeme,
arsuri solare, insolaţie şi şoc hipertermic. Acesta din urmă
apare când mecanismele de autoreglare ale corpului nu mai
fac faţă şi poate pune în pericol viaţa victimei. În astfel de
situa ţii, primul ajutor cuprinde, de regulă, următoarele acţiuni:

- se transportă victima într-un mediu răcoros;

Intervenţie la Uzina de Apă

5 Bryner, N. P ş.a., „Performance of Thermal Exposure Sensors in Personal Alert Safety System (PASS) Devices”. NISTIR 7294,. September 2005
6 Keller, t. ş.a., „Astreinte physiologique des sapeurs pompiers lors de l'approche d'un feu”, Science & Sports, Volume 20, Issues 5-6, October-December 2005, Pages
289-292
7 Hostler, D. & Suzama, J., „First responder rehab: good, better, best”, Journal of Emergency Medical Services, 2007 32 (12) 



- se aşează în poziţie culcat, cu membrele inferioare mai
sus, dacă este inconştientă; 

- se aşează în poziţia de siguranţă (culcat pe o parte);
- i se  scot hainele şi i se aplică pe corp comprese umede

sau se stropeşte cu apă rece; 
- se solicită ajutor medical sau se transportă cât mai

repede la spital;
- în cazul stopului cardio-respirator se vor efectua

manevrele de resuscitare cardio-respiratorie.
Din păcate, în multe ţări au fost consemnate şi cazuri severe

în care au apărut infarctul miocardic şi chiar moartea subită.

Prevenire

Normele româneşti şi cele interne ale inspectoratului
nostr u prevăd mai multe măsuri de siguranţă pentru
evitarea hipertermiei şi a accidentelor de muncă, în general.
Astfel, legea 319, din 14.07.2006, prevede8, printre altele, că:
„în vedere a asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în
muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii: 

- să asigure echipamentele de muncă fără pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

- să asigure echipamente individuale de protecţie;
- să acorde, obligatoriu, echipament individual de

protecţ ie nou”.

În cap. 4, art 174, din „Instructiunile Proprii Privind
Securitatea şi Sănătatea în Muncă specifice I.S.U.
Maramureş”, din 9.06.2009, este prevăzut că:

„Timpul maxim lucrat în condiţii normale de un servant,
fără a fi schimbat, este de 6 ore. În cazul lucrului în condiţii
grele (fum, apă, gaze toxice, temperaturi înalte etc.), timpul
de lucru va fi fixat de comandanţii intervenţiei, iar respectarea
acestuia va fi verificată permanent de comandanţii de grupe”. 

În general, se poate spune că prima măsură de protecţie a
muncii pentru evitarea hipertermiei este, fireşte, purtarea
corectă a echipamentului de protecţie adecvat. Nu trebuie
uitat însă că izolaţia încetineşte, dar nu opreşte transferul de
căldură din mediul de lucru la personalul de intervenţie.
Gradul de expunere al pompierului depinde de temperatura
gazelor din mediu şi de fluxul radiant de căldură9.  

A doua măsură este menţinerea unei distanţe de sigu-
ranţă faţă de zona incendiată pe toată durata intervenţiei de
localizare şi stingere a incendiilor. Foarte importantă este
hidratarea periodică a personalului ce participă la interven -
ţie, mai ales în cazul celor de lungă durată. Apa rece trebuie
să fie la îndemână, iar personalul îndemnat să o consume
chiar dacă nu are pregnant senzaţia de sete. 

Ca măsură premergătoare, pregătirea fizică este, de
asemenea, de o importanţă deosebită, pentru că duce la
îmbunătăţirea rezistenţei la efort prelungit în condiţii
deosebit de grele. 

Exemplu 

Ultimul incendiu puternic, ce a implicat efecte termice
importante asupra personalului care a participat la inter-
venţie, a fost cel izbucnit în seara zilei de 19.03.2010, la o hală
de beton armat, cu zidărie din blocuri BCA, centuri zidărie şi
acoperiş din ferme metalice pe strada Sudului din Baia Mare.
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Antrenamentul intens face diferenţa 

8 l319/14.07.2006, cap. III, secţ. a 4-a, art.13
9 Ed. Hartin, „Reading the fire”, www.cfbt-us.com



Suprafaţa construcţiei este de 2.216 metri pătraţi, iar
înălţimea de 9,50 metri. Sarcina termică din aviz era de 250
de MJ/m pătrat, dar în realitate a fost mult mai mare, din
cauza schimbării destinaţiei halei, din fabrică de încălţăminte
în depozit de materie primă. Mai exact, în momentul izbuc-
nirii incendiului, în hală erau depozitate nu mai puţin de 900
de tone de fire şi fibre sintetice şi naturale, stivuite pe o
înălţime de 8 metri.

Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au acţionat 4
autospeciale, iar la intervenţie au mai participat o autoscară
mecanică, o ambulanţă S.M.U.R.D. de prim ajutor şi o cisternă
de la furnizorul local de apă, S.C. Vital, în sprijin, pentru că
hidranţii de exterior nu funcţionau. Din cauza căldurii
intense degajate, pompierii au fost nevoiţi să acţioneze de la
o distanţă de circa 4 metri, iar durata intervenţiei, ce a depăşit
4 ore, a plasat-o în categoria celor de lungă durată. Pe tot
parcurs ul acţiunii, conform normelor în vigoare, personalul
I.S.U. a purtat echipamentul de protecţie adecvat şi s-a
hidratat corespunzător dovadă că nimeni nu a avut de suferit
din cauza hipertermiei. 

Efectele termice ale incendiului au fost vizibile clar a doua
zi, pe lumină: acoperişul halei a fost distrus, iar pereţii dete-
rioraţi şi crăpaţi.    
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Recomandări pentru sezonul cald

Pentru că se apropie sezonul cald, am păstrat pentru
final câteva recomandări în ce priveşte intervenţiile pe
timp de caniculă ale Agenţiei Federale Americane pentru
Manage mentul Situaţiilor de Urgenţă (F.E.M.A.), ca o
ilustrare a faptul ui că problemele pompierilor, ale perso -
nalului care intervine în situaţii de urgenţă, sunt aceleaşi
pe tot globul, iar soluţiile simple pot preveni probleme
grave şi chiar salvează vieţi, în unele cazuri:

n Beţi apă în cantităţi suficiente atât înainte, cât şi pe
durata intervenţiei, de câte ori este posibil;

n Evitaţi, pe cât posibil, băuturile carbogazoase cu
conţinut de zahăr şi pe cele cu cofeină;

n Consumaţi apă îmbuteliată sau băuturi cu săruri
mineral e pentru sportivi;

n raportaţi imediat orice simptome apărute din
cauza deshidratării şi a expunerii la căldură, precum
crampele musculare sau orice stări de rău.

Intervenţia la depozitul de pe strada Sudului

A doua zi după incendiu



Dr. Dan roman, medic şef U.P.U. - s.M.U.r.D.
medic specialist medicină urgenţă

stopul cardiorespirator poate să apară
la orice vârstă, începând de la nou-născuţi
şi terminând cu vârstele înaintate,
având o mulţime de cauze medicale sau
traumatic e - accidente, electrocutări,
intoxicaţii, corpi străini etc. - apărând cel
mai adesea subit şi, de cele mai multe ori,
în afara mediului spitalicesc. În consecinţă,
oricine poate interveni în contact
cu o victimă cu stop cardiorespirator. 

În stopul cardiorespirator, timpul de acordare a primului
ajutor are o importanţă fundamentală, fiecare minut de

întârziere a măsurilor de resuscitare creşte mortalitatea;
după 5-6 minute se produc leziuni cerebrale ireversibile, care
duc la moartea creierului. De aceea, pentru scurtarea timpu-
lui până la acordarea primului ajutor de bază, continuând cu
acordarea ajutorului medical calificat, s-a stabilit un protocol
de acţiune, aşa-numitul „lanţ al supravieţuirii”.

Lanţul supravieţuirii cuprinde:

1. Alertarea precoce a sistemului medical de urgenţă.
Se realize ază prin numărul de telefon unic de urgenţă 112,
prin care se poate lua legătura gratuit cu toate structurile
implicate în sistemul naţional de urgenţă - S.M.U.R.D.,
Ambulanţă, Pompieri, Poliţie etc.;

2. Primul ajutor de bază - B.L.S. (Basic Life Support); 
3. Defibrilarea precoce;
4. Suportul vital avansat A.L.S. (Advanced Life Support).

Primul ajutor de bază - B.l.s.

Reprezintă un ansamblu de manopere şi proceduri care
pot fi efectuate fără niciun fel de echipament medical. Este o
verigă de bază în lanţul supravieţuirii întrucât, cel mai
frecvent, stopul cardiorespirator se produce subit, persoa -
nele aflate în preajmă neavând pregătire medicală. De aceea

este extrem de important ca un număr cât mai mare de
persoa ne să cunoască B.L.S. - primul ajutor de bază, ceea ce
creşte probabilitatea începerii rapide şi eficiente a măsurilor
de resuscitare, crescând astfel şansele supravieţuirii.

Persoanele implicate în sistemul de urgenţă, cum sunt
angajaţii I.S.U., ai poliţiei şi cei ai jandarmeriei, fiind obligate
să intervină la o mulţime de acţiuni în care sunt implicate
victime, unele şi în stop cardiorespirator, trebuie să cunoască
manevrele B.L.S. şi să le aplice imediat până la sosirea perso -
nalului medical. 
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Primul ajutor de bază în cazul
stopului cardiorespirator
- B.L.S. (BASIC LIFE SUPPORT) -
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Primul ajutor de bază implică:
n Recunoaşterea stopului cardiorespirator;
n Alertarea sistemului de urgenţă şi solicitarea de ajutor;
n Eliberarea căilor aeriene;
n Respiraţie - începerea respiraţiei artificiale;
n Circulaţie - începerea masajului cardiac extern. 

recUnoaşterea stoPUlUi stoPUlUi carDioresPirator

În practică, găsim o persoană inconştientă. Aşezăm per-
soana pe un plan drept, cu faţa în sus, având grijă să o mobi-

lizăm cât mai puţin, mai ales în caz de leziuni, traumă.
Verificăm dacă persoana răspunde la stimuli şi o scuturăm
uşor de umăr, întrebând-o dacă se simte bine. Dacă nu
reacţionează, verificăm dacă respiră şi are puls. 

Respiraţia se verifică prin tehnica „ascultă, priveşte, simte”,
în care ne apropiem cu urechea de gura victimei, privind spre
pieptul acesteia. Privim dacă pieptul victimei se mişcă, ascul -
tăm dacă respiră şi simţim pe obraz respiraţia acesteia. În
acela şi timp, verificăm dacă pacientul are puls. Această veri -
ficare nu trebuie să dureze mai mult de 10 secunde. 

i. eliBerarea căilor aeriene

Dacă victima nu respiră, începem manoperele de elibe -
rare a căilor aeriene. Deschidem gura pacientului şi verificăm
dacă nu există corpi străini - sânge, mâncare etc. în interiorul
gurii. Dacă există, încercăm să le extragem cu degetul. 

În cazul în care persoana cu pricina nu este victima unui
traumatism, se face hiperextensia corpului. Aşezat lângă
pacient, punem mâna dreaptă sub gâtul acestuia şi mâna
stângă pe fruntea sa, ridicăm uşor gâtul victimei, apăsând cu
mâna stângă fruntea spre spate. Următoarea manoperă este
subluxaţia mandibulei, în care, cu degetele aşezate în porţi-
unea verticală a mandibulei (imediat sub ureche), ridicăm
uşor mandibula, menţinând gura deschisă.

Imediat după aceste manopere, mai verificăm dacă
pacientul şi-a recăpătat respiraţia şi, în cazul în care nu
respiră în continuare, trebuie să trecem la începerea respi-
raţiei artificiale. 

ii. resPiraţia

Cu degetul mare şi arătător, de la mâna stângă, prindem
nasul victimei şi îi presăm nările. Tragem aer în piept şi,
lipind buzele noastre de buzele victimei, suflăm aerul în
pieptul acesteia. Repetăm manevra de 2 ori, după care
eliberăm nasul victimei şi trecem la punctul următor.

iii. circUlaţia

În stopul cardiorespirator, inima nu mai bate şi noi trebuie
să înlocuim această funcţie. Aceasta se realizează prin masaj
cardiac extern, în care, prin compresiile pe care salvatorul le
realizează pe pieptul victimei, se comprimă şi inima şi pune
sângele în mişcare. 

Tehnica masajului cardiac extern este următoarea:

a) ne aşezăm lângă victimă şi identificăm locul unde
urmează să efectuăm compresiile toracice, care este situat la
jumătatea sternului. Aşezăm podul unei palme pe mijlocul
sternului şi podul celeilalte palme peste prima. Păstrând
braţele drepte, ne lăsăm cu greutatea corpului astfel încât să
deplasăm sternul cu 4-5 centimetri, după care eliberăm pieptu l; 

b) frecvenţa compresiunilor urmează să fie de aproxima-
tiv 100 pe minut. Odată cu compresiile, salvatorul numără
(de exemplu „şi unu şi doi şi trei” etc.) şi în momentul în care
a efectuat 30 de compresiuni, trece la capul victimei şi
efectuează 2 ventilaţii gură la gură. Trecem apoi din nou la
masajul cardiac extern şi ciclul se repetă. La 2 minute eva -
luăm din nou victima şi verificăm dacă nu şi-a reluat respi-
raţia spontană şi pulsul. În caz contrar, continuăm B.L.S.
până la sosirea ajutorului medical specializat. 

Un masaj cardiac eficient prelungeşte timpul în care
resuscitarea poate fi efectuată, până la 30-40 de minute.

La pacientul traumatizat, trebuie avut grijă suplimentar la
fractura de coloană cervicală (posibilitatea de a avea gâtul
rupt). De aceea, nu avem voie să facem hiperextenisa capului
şi vom încerca să menţinem gâtul pacientului nemişcat. 



inspector şef i.S.U. Maramureş,
col. Petru Dican 

În trimestrul I al anului 2010, serviciile profesioniste şi volun -
tare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Maramureş au fost

alertate de 1.175 de ori, în medie 13,05 pe zi, faţă de 301, cu o
medie de 3.34 pe zi, în 2009. În total, au fost necesare 158 de
intervenţii pentru stingerea incendiilor, faţă de 144 în aceeaşi
perioadă a anului trecut, precum şi 35 pentru arderi necontro-
late, în trimestrul întâi al anului 2009 fiind necesare 24. 

Remarcăm o creştere a numărului de alertări pentru stin -
ger ea incendiilor în primul trimestru al acestui an în compara-
ţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu aproximativ 9,72 %.
În plus, în ciuda eforturilor depuse de inspecţia de prevenire
şi de compartimentul de informare şi relaţii pu blice, în direcţia
informării preventive a populaţiei, mai ales a locuitorilor din
mediul rural, numărul de arderi necon tro la te a crescut cu circa
45,83 de procente. Ponderea cea mai mare în totalul alertărilor
a avut-o Serviciul Mobil de Urgenţă, Rea ni mare şi Descar ce -
rare (S.M.U.R.D.), cu peste 1.000 de cazuri.

Cele mai multe intervenţii au avut loc în raioanele de
intervenţie Baia Mare – 64 (faţă de 73 în trimestrul I 2009),
Sighetu Marmaţiei – 44 (46 în aceleaşi luni ale anului prece-
dent), Borşa – 24 (în comparaţie cu 21 în trimestrul I 2009),
Vişeu de Sus - 23 (faţă de 21 în trimestrul I 2009), Târgu
Lăpuş - 20 (18 fiind necesare în trimestrul I 2009), Şomcuta
Mare - 11 (faţă de 8 în trimestrul I 2009) şi Bogdan Vodă cu
11 (înregistrate în trimestrul I 2009 fiind 7). Numărul inter-
venţiilor nu a variat semnificativ, cu excepţia Detaşamentului
Baia Mare unde a scăzut cu circa 14% faţă de primul
trimestru al anului trecut. 

În timpul intervenţiilor au fost salvate şi protejate bunuri
şi instalaţii în valoare de aproape 10 milioane de lei, sumă
apropiată de cea din trimestrul întâi al anului 2009 - 10,52
milioane. Pagubele produse la intervenţii au fost estimat e la
860.600 lei, raportat la circa 726 de mii de lei în trimestrul I al
anului trecut.  

În ce priveşte cauzele incendiilor, cele mai frecvente au
fost coşurile de fum defecte sau neprotejate termic faţă de
materialele combustibile din jur – 77 (faţă de 67 în trimestul
I 2009), instalaţiile electrice defecte, improvizate şi aparatele
electrice sub tensiune – 33 (în compar aţie cu 25 în trimestul I
2009) şi focul deschis – 10 (9 în trimestul I 2009)

În trimestrul I al anului 2010, s-a înregistrat o persoană
decedată prin asfixiere şi 3 răniţi, din care 1 copil, dar şi un
maistru militar din cadrul detaşamentului de Pompieri Baia
Mare, rănit pe timpul localizării şi lichidării incendiului de la
depozitul de pe strada Sudului. 

Datorită profesionalismului şi dăruirii de care au dat
dovadă pompierii militari, în urma intervenţiilor din primul
trimestru al anului în curs au fost salvate 16 persoane
(neluând în calcul intervenţiile S.M.U.R.D.). 
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Salvatorii maramureşeni Bilanţ i.S.U. MaraMUreş

Trimestrul întâi în cifre



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

În primele trei luni care au trecut de la inaugurarea, în 8
ianuarie anul curent, a Serviciului Mobil de Urgenţă,

Reanimare şi Descarcerare Maramureş (S.M.U.R.D.),
medicii, asistenţii şi paramedicii săi au fost solicitaţi extrem
de intens. Intervenţii deosebite au fost deja cu zecile. Din
cauza spaţiului limitat, vom aminti doar două dintre ele.
Prima a fost efectuată chiar în cea de-a doua zi de Paşte.
Ambulanţa de terapie intensivă mobilă s-a deplasat atunci
până la Borşa, de unde a preluat un nou născut de 24 de ore,
cu convulsii, în stare critică şi l-a transportat la Spitalul
Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, unde a fost preluat de
medicii de specialitate. Un alt caz dificil este cel al unei
micuţe de trei săptămâni, din Baia Mare, care s-a născut cu
malformaţii şi avea nevoie de o intervenţie chirurgicală
extrem de dificilă în străinătate. Fetiţa a fost transportată cu
un avion S.M.U.R.D. la o clinică din Austria. 

Sunt doar două exemple din cele 1.007 cazuri la care a
fost chemat personalul S.M.U.R.D. în această perioadă. Din
total, 907 au fost intervenţii pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă, 46 pentru asistenţa persoanel or
(categori e ce include transportul bolnavilor şi ajutorul
acordat persoanelor blocate în locuinţe), iar 24 - descarcerare.
În celelalte situaţii, fie nu a mai fost nevoie de intervenţia
echipajelor S.M.U.R.D. şi au fost întoarse din drum, fie au
fost alerte false.  

Cele mai multe intervenţii au fost pentru afecţiuni
medi cale - 285, urmate de cele pentru traumatisme - 235,
afecţiuni cardiace - 133, neuro-psihiatrice - 86 şi intoxi-
caţii de diverse tipuri - 78. Din total, pacienţii au fost
găsiţi în stare de conştienţ ă în 730 de cazuri, în stare de
semiconştienţă în 77 de cazuri şi în stare de inconştienţă
în 113 cazuri. Din păcate, pentru 56 de persoane nu s-a
mai putut face nimic. Unele au fost găsite decedate, iar în
celelalte cazuri încercările de resuscitare nu au avut
succe s. 

În această perioadă, S.M.U.R.D. Baia Mare a efectuat cele
mai multe intervenţii - 754, staţia Sighetu Marmaţiei - 165, iar
S.M.U.R.D. Vişeu de Sus - 88 de intervenţii. Din total, am -
bulanţ ele de tip “B”, cu echipaj de  prim ajutor, au participat
la 578 de intervenţii, iar ambulanţa de tip “C”, de terapie
intensivă mobilă, la 374. În intervalul menţionat, medicii,
asistentele şi paramedicii S.M.U.R.D au asistat 918 adulţi şi
53 de copii. 

Personalul S.M.U.R.D. Maramureş este alcătuit în prezent
din 7 medici şi 10 asistenţi medicali de la secţia U.P.U -
S.M.U.R.D. a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare şi
56 de paramedici pompieri de la I.S.U. 
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Salvatorii maramureşeni Bilanţ S.M.U.R.D. MaRaMUReş

Peste 1.000 de intervenţii S.M.U.R.D

În colaborare cu Ambulanţa

Mereu în atenţia presei



Salvatorii maramureşeni sărBătoriţi

Sărbătoriţii trimestrului II
Mai mult de o sută dintre angajaţii inspectoratului îşi sărbăt oresc zilele de naştere în trimestrul doi.

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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Salvatorii maramureşeni Portete

„Oamenii te
privesc ca pe
un salvator şi
nu ai dreptul să îi
dezamăgeşti”

„Munca de pompier
este una de echipă,

în care fiecare
are locul său
bine stabilit”

Plt. maj. Florin Sălnicean (n. 10.06.1975)

E deja „cătană bătrână”, după 10 ani de activitate ca pro-
fesionist la Detaşamentul de Pompieri Baia Mare. Povestea
de dragoste cu cea mai frumoasă meserie din lume a început
însă din secolul trecut, când „a făcut armata” la Compania
(pe atunci) de Pompieri Baia Mare. Tânărul Sălniceanu a
văzut, a lucrat şi i-a plăcut, aşa că în 1998 a bătut la porţile
Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” din Boldeşti, pe care a absolvit-o în 2000. În acelaşi

an şi-a început activitatea în Baia Mare. De atunci a trecut
prin multe intervenţii de toate genurile. Cea mai solicitantă -
incendiul de vegetaţie uscată de pe Dealu Crucii, ce
străjuieşte Baia Mare. „Au fost trei săptămâni de foc la pro-
priu. Urcare pe pante abrupte, flăcări care izbucneau peste
tot în jurul tău, fum şi - peste toate - vremea caniculară şi
deshidratarea. De oboseală, nu mai vorbesc”, îşi aminteşte
plt. maj. Sălniceanu. Cea mai grea misiune? „Să fii mereu la
înălţimea aşteptărilor. Oamenii te privesc ca pe un salvator,
te aşteaptă să-i fereşti de rele şi nu ai dreptul să-i deza-
măgeşti”, adaugă el. Pasiunea pentru meserie şi o familie
frumoasă îi dau însă putere. Florin Sălniceanu este căsătorit,
cu Crina, profesoară de limba română la Grupul Şcolar
„Aurel Vlaicu” din Baia Mare. Ei au doi băieţi: Flaviu
Marian, de 6 ani şi Andrei Gavril de 8 ani.

Plt. adj. Vasile Pricop (n. 10.09.1970)

Este unul dintre “veteranii” inspectoratului. În această
toamnă va împlini 20 de ani de activitate în slujba cetăţenilor.
A învăţat ABC-ul meseriei la Moineşti, unde a fost militar în
termen la pompieri, în 1990. Şi-a dat seama că are chemare aşa
că, un an mai târziu, a devenit sergent angajat la Compania de
Pompieri Sighetu Marmaţiei. În 1994 a fost admis la Şcoala de
Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”
din Boldeşti, pe care a absolvit-o un an mai târziu. Dintre cele

mai dificile intervenţii, îşi aminteşte de cea din 1993, la
incendiul de la Căminul de Bătrâni din Sighetu Marmaţiei,
când pompierii au salvat din flăcări 100 de vârstnici din care
unii cu dizabilităţi. După 10 ani, a fost în prima linie la un
incendiu declanşat la o Casă de tip familial din municipiul de
pe Tisa, când pompierii au salvat 13 copii cu dizabilităţi.
„Alarma s-a dat pe la ora 23.00. Era o noapte de iarnă cu -22
de grade Celsius afară. Copiii au scăpat fără o zgârietură”,
povesteşte plt. adj. Pricop. După două decenii în care a văzut
şi a acţionat în aproape toate situaţiile de urgenţă posibile, plt.
adj. Pricop a rămas un perfecţionist. „Mereu e loc de mai bine.
După fiecare intervenţie înveţi câte ceva, iar echipa se
sudează, lucru deosebit de important. Munca pompierilor este
una de echipă, în care fiecare are locul său bine stabilit”,
adaugă el. Cea mai solicitantă, dar şi cea mai frumoasă misi-
une a lui rămâne însă cea de părinte. Plt. adj. Vasile Pricop are
un băiat, Rareş Vasile Vlăduţ, de 11 ani, care e fascinat de
activitatea pompierilor şi ar putea să-i calce pe urme.   
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Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Continuăm în acest număr să vă prezentăm colegii din subunităţile inspectoratului. De această dată, doi dintre şefii
gărzilor de intervenţie-stingere. Sunt aleşi pe sprânceană, dintre cei mai buni şi experimentaţi pompieri, care susţin un
exame n ce le atestă cunoştinţele teoretice, dar şi practice.



daVid luCian GiurGi (n. 21.02.2010)
David a împlinit deja două luni şi jumătate şi îi place să fie

mereu în centrul atenţiei. Mămica lui, Lucica, spune plină de
tact că “piticul” e cât se poate de cuminte şi  seamănă mai mult
cu tăticul său, sg.maj. Gheorghe Giurgi, de la Detaşamentul
Sighetu Marmaţiei. Micuţului îi plac plimbările cu căruciorul,
dar şi să asculte muzica din calculatorul părinţilor.   

Vasile Casian Coman (n. 12.03.2010)
Este primul născut în tânăra familie a sergentului major

Vasile Coman de la Secţia de Pompieri Vişeu de Sus. Acesta
e de părere că micuţul seamănă leit cu mămica lui, Cosmina
Viorica, şi şi-ar dori ca Vasile Casian să îi calce pe urme şi să
devină pompier. El adaugă că îl va sprijini oricare ar fi carier a
pe care şi-o va dori băiatul său.  

mihai dunCa (n. 16.04.2010)
Carmen - mămica lui Mihai şi tăticul său - plt. Dănuţ

Dunca de la Secţia de Pompieri Vişeu de Sus - spun, mai în
glumă, mai în serios, că micuţul a venit pe lume în aceeaşi zi
cu Papa Benedict al XVI-lea, dar şi cu Charlie Chaplin, deci
va ajunge un om vestit. Cei doi sunt tare mândri de primul
lor născut.

iuliana ariana marTin (n. 18.04.2010)
O tânără domnişoară plină de energie, cu o voce

demnă de o vedetă rock. Este prima născută a lui
Romana şi Adrian Martin. Tatăl, sergent major la
Detaşamentul de Pompieri Baia Mare, spune că toată
familia e încântată şi pregăteşte un botez ca pentru o
prinţesă din basme. 
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Salvatorii maramureşeni TalenTaţi, frumoşi şi deşTepţi

COPIII NOŞTRI
Cinci bebeluşi, unul mai frumos ca altul, au venit pe lume, de curând, în familiile
cadrelor inspectoratului. Vi-i prezentăm mai jos, în ordinea în care i-a adus barza: 
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Salvatorii maramureşeni TalenTaţi, frumoşi şi deşTepţi

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

Cei doi au fost împreună cu tatăl lor, lt. Dacian Marina-Fiţ,
de la Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei, la mai
multe activităţi extraşcolare şi, dintre toate, au ales şahul, nu
fotbalul, spre marea mirare a capului familiei, mai degrabă
fan Messi decât fan Kasparov.

Debutul în şah al celor doi fraţi s-a produs în urmă cu
exact un an, iar de atunci au făcut figură frumoasă la mai
multe competiţii. Ultima dintre acestea a fost Concursul
Naţional de Şah de la Voineasa, la care Paul-Constantin s-a
clasat pe locul 10, ceea ce-l plasează pe lista pentru lotul
naţional. „Eram afară, sala închisă, iar geamurile acoperite
pentru ca cei mici să se poată concentra, fără să fie deranjaţi
de părinţi. Partida se lungea. A trecut o jumătate de oră, o
oră, apoi 2 ore. Mă învârteam ca un leu în cuşcă. Deodată,
uşa se deschide şi apare Paul şi-mi arată o măsea. «Crezi că
Zâna Măseluţă ştie că-s la Voineasa?» În focul luptei, şi-a
răsucit măseaua până a ieşit, fără să-şi dea seama”, îşi

aminteşte Dacian Marina. „Apropo, a «smuls» şi o remiză
după o luptă grea cu negrele în Gambitul damei, iar zânul
i-a lăsat un mic cadou surpriză sub pernă”, a adăugat el,
bucuros pentru că adversarul lui Paul era un junior de la o
şcoală de şah din Iaşi, cu clasificare oficială şi tobă de teorie. 

Mezinul, Andrei, aflat la prima confruntare cu adversari
de acest nivel, a ocupat un onorabil loc 60 din 78 de partici-
panţi, la finalul concursului. Copilul şi-a dat seama, crede
tatăl său, că şahul e un joc extrem de complex. De la toamnă,
când va începe şcoala, el va studia şi teoria jocului. 

Dacian Marina e mulţumit că băieţii săi au avut ocazia să
lupte într-un concurs atât de puternic, dar mai ales că s-au
simţit bine şi s-au distrat cu alţi copii, pentru că prea multă
seriozitate strică la cei mici. Următoarea aventură şahistă a
clanului Marina-Fiţ se va derula între 18 şi 28 iunie, la malul
mării Negre, mai exact la Concursul Internaţional de Şah
„Cap Aurora 2010”.

hunor Bokos (n. 18.04.2010)
Barza care l-a adus pe primul moştenitor al familiei s-a

lăsat rugată şi aşteptată cam mult, dar a binevoit să depună,
în cele din urmă, preţiosul pasager în braţele mămicii Enikő.
Tăticul cel fericit, plt. György Bokos, de la Detaşamentul Baia
Mare, susţine, ca un adevărat diplomat, că întâiul născut e
cuminte şi seamănă perfect cu mămica lui.  

pe lângă bebeluşi, trebuie să-i menţionăm aici şi pe doi tineri foarte talentaţi:
fraţii paul-ConsTanTin, care a împlinit 8 ani în 24 mai (La mulţi ani, Paul!)

şi andrei marina-fiţ, care face 6 ani în noiembrie. 



Plt. adj. ing. cornel Băbuţ

seria colegilor care au făcut pasul cel mare şi s-au căsătorit continuă.
tinerilor însurăţei le urăm „Casă de piatră!” şi Multă fericire!

Salvatorii maramureşeni au sPus „Da!”

Romanţă
la Paris

Inimi unite prin...
internet

Daniela şi ioan PoP

Opoveste de dragoste
care a început în urmă

cu 5 ani şi a dus la o căsăto-
rie, în 24.02.2010, ca-n cele
mai romantice filme: în ora şul
îndrăgostiţilor, în Paris…
Cum vremea era căl duţă, cei
doi au pornit pe jos spre
Turnul Eiffel, iar trecătorii
s-au înghesuit să-i felicite şi
să se fotografieze cu ei.
Chiar şi un mim, costumat
în mu mi e egipteană, le-a
urat „Casă de piatră!” într-o
română neaoşă. Pentru viitor,
spune Ionuţ, care este sg.
maj. la S.M.U.R.D. Baia Mare,
ei îşi doresc sănătate, înţe le -
gere şi doi gemeni din prima! 

GeorGeta raluca şi Daniel ahriţculesei

Un cuplu al generaţiei
internet. S-au cunoscut

prin intermediul unui site
de socializare. După o lună
de messenger, s-au întâlnit
faţă în faţă şi s-au plăcut atât
de mult, încât aproape 4 ani
mai târziu şi-au unit
destinel e şi vor avea aceeaşi
adresă (În buletine. Cele de
mail rămân separate…).
Daniel, locotenent în cadrul
inspectora tului nostru,
spune că în viitorul apro piat
îşi va cumpăra, împreună cu
tânăra lui soţie, un apar -
tament, pentru ca barza să
aibă unde să aterizeze
liniştit ă.
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Cpt. Alexandru Conea
plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Cea mai importantă competiţie desfăşurată în primul
trimestru a fost Cupa „28 Februarie” la fotbal în sală,

organizată cu ocazia Zilei Protecţiei Civile. Vineri, 26.02, cei
mai buni fotbalişti ai inspectoratului s-au luptat pe terenul
de sport în cadrul unui turneu la care au participat 8 echipe,
reprezentând toate subunităţile din judeţ.

Competiţia i-a solicitat la maximum pe toţi sportivii, care,
pe lângă abilităţile tehnice, au trebuit să dea dovadă de rezis-
tenţă deosebită la efort. În cele din urmă, după meciuri
încinse, cu dovezi de virtuozitate tehnică, dar şi fair-play, cei
mai buni s-au dovedit componenţii primei echipe de fotbal în
sală a Detaşamentului de Pompieri Baia Mare. Ei au fost
urmaţi de lotul Protecţiei Civile şi de cel de la reşedinţa
inspectoratului. 

S-au mai acordat diplome şi cupe pentru cel mai tehnic
jucător, pentru golgeterul competiţiei, dar şi pentru cea mai
fair-play echipă, cea a Secţiei de Pompieri Vişeu de Sus.   

Pe aceeaşi temă, trebuie să ştiţi că, de anul acesta,
Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România organizează o
competiţie nouă - cea de futsal, iar campionatul de minifot-
bal se va disputa doar la categoria „old boys”. Regulamentul
de futsal prezintă unele diferenţe faţă de regulamentul de
minifotbal. Iată câteva din cele mai importante: 

Legea 2 - MINGEA 

Diferă de cea de fotbal şi are următoarele caracteristici:

- va avea o circumferinţă de cel mult 64 cm şi de cel puţin
62 cm;

- va avea o greutate de cel mult 440 g şi de cel puţin 400 g
la începutul jocului;

- va avea o presiune între 0,4 şi 0,6 atmosfere (400-600
g/cm2), la nivelul mării.

Mingea nu trebuie să sară mai mult de 65 cm sau mai
puţin de 50 cm, în momentul când este lăsată să cadă pentru
prima oară de la o înălţime de 2 m. Vestea bună e că se găses c
în magazine, iar preţul este accesibil şi merge de la 60 la 80
de lei.   

O altă diferenţă semnificativă este cea stipulată de 

Legea 3 - NUMĂrUL JUCĂtorILor

- orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare
din maximum cinci jucători, din care unul va fi portar
(oricine a jucat vreodată minifotbal ştie ce înseamnă asta din
punct de vedere al condiţiei fizice… n.r.);

- dacă, în cazul eliminării unui jucător, una din echipe
rămâne cu mai puţin de trei jucători (incluzând şi portarul),
jocul trebuie oprit definitiv.

În trimestrul II, echipele reprezentative ale inspectora tul ui,
cea de futsal şi cea de minifotbal - „old boys”, vor participa
la faza interjudeţeană a cupei A.S.p.r., ce se va desfăşura în
oradea, respectiv Satu Mare. Baftă tuturor!   
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Un sezon de sport în sală:
minifotbal şi futsal



În perioada 29 aprilie - 1 mai, plt. adj. Gabriel Costinar, de
la compartimentul Comunicaţii şi Informatică, a participa t,

în timpul său liber, la o tabără de pregătire pentru salvare mon-
tană în „Căldarea Gârgălău” din Munţii Rodnei. În programul
de exerciţii, la care a participat şi un elicopter al M.A.I., venit de
la Bucureşti, au figurat antrenamente pentru salvările pe timp de
iarnă în zonă montană accidentată, coborârea în rapel din
aparatul de zbor şi ridicarea de la sol a accidentatului.  

Tabăra a fost instalată în corturi. Participanţii au exersat şi
tehnici de supravieţuire pe timp de iarnă, în condiţii cât se
poate de realiste. În acea perioadă, la altitudinea de 1.600 de
metri la care era amplasat bivuacul, era încă zăpadă. Cei
prezenţi s-au mai antrenat şi în deplasarea pe zăpadă, cu aju-
torul pioleţilor şi colţarilor, au exersat tehnici de urcare şi
lansare a accidentatului în abrupt, dar şi tehnici de căutare şi
salvare a persoanelor din avalanşă. „Pentru un salvator monta n,
antrenamentul continuu e de bază. Personal, am fost încântat că
am putut să exersez lansarea din elicopter cu troliul. Nu ai în
fiecare zi o asemenea şansă”, ne-a relalat el. 

Montagnard şi schior de forţă, plt. adj. Gabriel Costinar
îşi petrece cea mai mare parte a timpului liber pe crestele ce
împrejmuiesc Cavnicul, oraşul său de baştină. Gabi, cum îi
spun prietenii, e o prezenţă constantă pe traseele şi pârtiile
din munţii Maramureşului, veghind la siguranţa celor mulţi,
în calitate de salvamontist.  

Certificarea oficială a capacităţilor şi cunoştinţelor sale a
venit în urmă cu 11 ani. El a obţinut atunci atestatul care-i

este cel mai drag, cel de salvator montan la Şcoala Naţională
Salvamont de la Bâlea Lac. Gabi şi colegii săi salvamontişti
sunt toţi voluntari. 

Plt. adj. Costinar are multe acţiuni de salvare la activ.
Ultimele s-au derulat chiar în iarna aceasta, pe pârtiile din
zona Cavnic. Printre altele, în luna martie, el a făcut parte din
echipa care a acordat primul ajutor şi a transportat la baza
pârtiei un turist care s-a accidentat la schi. Victima, care avea
numeroase fracturi la membrele inferioare, a fost predată
unui echipaj S.M.U.R.D. 
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Salvator la înălţime
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La începutul primăverii, mai exact în săptămâna 5-11 mai,
sg. maj. ionuţ aHriţCulesei, de la S.M.U.R.D. Baia Mare,

a participat, alături de colegii săi din corul „Doxologia” al
Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, la un
concurs internaţional desfăşurat la Montreux, în Elveţia.
Corul băimărean a avut şansa să concerteze în celebra sală
„Auditorium Stravinsky”, într-o competiţie ce a reunit
ansambluri corale profesioniste din întreaga Europă. Ionuţ şi
colegii săi, pasionaţi care exersează în timpul liber, au
impresion at juriul şi au obţinut un rezultat meritoriu,

consfin ţit prin calificativul „BIEN”, care nu mai are nevoie
de nicio traducere. 

În perioada festivalului, Ionuţ a profitat de ocazie şi,
când i-a văzut pe pompierii din Vevey - o localitate de
lângă Montreux - revenind de la un incendiu puternic
declanşat la o fermă, s-a dus la sediul unităţii de pompieri
şi s-a interesat de intervenţia lor. Pompierii elveţieni s-au
împrietenit rapid cu Ionuţ, în care au descoperit un con-
frate. Schimbul de impresii i-a dus la concluzia că viaţa de
pompier, cu realizări şi probleme, e cam la fel, indiferent
de ţară. Doar dotările diferă. „Era ca-n filme. Autospeciale şi

dispozitive de curăţare a furtunelor - ultimul răcnet! Atelier la

fel. Ce mai, un vis frumos”, îşi aminteşte Ionuţ. „Sistemul e

puţin diferit de cel românesc, cu voluntari şi profesionişti care

lucrează cot la cot în aceeaşi unitate. Profesioniştii coordonează

activitatea”. 

În ţara cantoanelor, Ionuţ Ahriţculesei şi colegii săi
au mai avut o întâlnire emoţionantă cu membrii comu-
nităţii româneşti din Geneva. Mânaţi de dorul de casă,
aceştia au umplut biserica în care a concertat corul
„Doxologia”. 

Sg. maj. Ionuţ Ahriţculesei e pasionat de muzică încă din
liceu şi este „tenor doi”. Iubeşte coralele pentru că “sunt

armonii celeste care îl fac pe orice credincios să se simtă mai

aproape de Dumnezeu”.

Armonii celeste 



Lt. Sergiu Balaş

După incendiul din
anul 1772, care a distrus
numeroase clădiri din loca -
li  tatea Sighet, în Adu narea
generală a Comi ta tu lui
Maramureş, la data de 22
martie 1774, se stabilesc
reglementări obligatorii
pri vind prevenirea incen -
dii lor în localităţile mara-
mureşene, astfel:

1. În fiecare oraş sau
comună trebuie să fie asi -
gurat personalul necesar
pazei contra incendiilor,
care va supraveghea stră -
zile în timpul nopţii şi va atrage atenţia
oamenilor asupra respectării regulilor de
prevenire;

2. Antistiile comunale vor avea grijă ca
clădirile mai mari să fie dotate cu scări şi
cu cele necesare stingerii incendiilor
(ciubăre cu apă, cârlige, securi, găleţi);

3. Juzii trebuie să-i oblige pe gospodari
să-şi asigure apa necesară stingerii incen -
diilor;

4. Se interzice uscarea inului si cânepii
pe lângă focurile deschise;

5. Se interzice fumatul în grajduri, şuri,
coteţe, în alte locuri, lângă clăile de fân şi
de paie;

6. Va fi pretinsă, în locul focului des chis,
folosirea lămpilor  în grajduri şi şuri;

7. Juraţii localităţilor vor urmări ca
gospodarii să respecte aceste  prescripţii;

8. Vor fi controlate periodic cuptoarele
bucătarilor;

9. Va fi urmărit felul construirii coşurilor de fum;
10. Cetăţenii vor fi obligaţi la curăţirea coşurilor;
11. Atelierele în care este folosit focul deschis vor fi con-

struite la o distanţă de minim 25 de paşi de alte clădiri;
12. Umblatul cu focul deschis, fără aprobare prealabilă, va

fi interzis, iar cei ce nu vor respecta acest lucru vor fi pedep-
siţi exemplar;

13. Comercianţii care au autorizaţii pentru vânzarea pra-
fului de puşcă vor lua toate măsurile de siguranţă;

14. În jurul clădirilor se
vor planta pomi, pentru a
împiedica răspândirea fo -
cului;

15. În cazul dacă, în con-
tra tuturor măsurilor de
prevenire, va izbucni vreun
incendiu, ca semn de alar-
mă vor fi trase clopotele;

16. Judele localităţii
respective va mobiliza pe
toţi oamenii apţi la stinge -
rea incendiului;

17. Căruţa cu apă şi alte
materiale necesare vor fi
trimise imediat la locul
incendiului;

18. În cazul incendiului,
prima dată vor fi salvaţi

bolnavii şi copii şi transportaşi la adăpos-
turi sigure;

19. Vor fi scoase animalele din grajduri
şi coteţe;

20. Copii vor fi evacuaţi şi din casele
vecine de incendiu şi va fi prevenită
dezordinea;

21. Acei locuitori care dispun de mate-
rialele necesare stingerii incendiilor vor
ajuta la stingerea focului;

22. Dacă bate vântul în timpul incendi-
ului, acoperişurile clădirilor învecinate vor
fi date jos;

23. Femeile în timpul incendiului vor pre -
găti găleţi cu apă pentru stingerea focului;

24. Vor fi luate măsuri pentru împiedi-
carea furtului în timpul incendiului;

25. Aceste instrucţiuni, după aprobare,
vor fi citite în faţa locuitorilor la casele juzilor;

26. Conducerea comitatului va analiza
anual aducerea la îndeplinire a acestor prevederi;

27. Contravenienţii vor fi pedepsiţi astfel:

- nobilii, cu plata a 12 florini;

- ţăranii, cu lovituri de vargă, după mărimea pagubei;
sumele încasate vor fi folosite pentru ajutorarea sinistraţilor;

28. Ar fi bine dacă clădirile arse fără vina proprietarilor ar
fi reconstruite cu contribuţia tuturor locuitorilor;

29. Pentru prevenirea incendiilor, clădirile din oraşe vor fi
construite din cărămizi. 
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Istoria activităţii de prevenire şi stingere
a incendiilor în judeţul Maramureş (III)

Manual de utilizare aparat stins incendii 

Reclamă aparat de stins
incendiile tip 1927 
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În oraşul Baia Mare a luat fiinţă Postul de pompieri a
oraşului după anul 1880, care a acţionat după posibili tăţile
locale, până în anul 1907. 

Abia după anul 1900, în oraşul Baia Mare, organizarea
activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se pune cu
mai multă seriozitate de către administraţia publică locală.
După ce, în primăvara anului 1905, hotelul orăşenesc (azi
complexul „Minerul” din Piaţa Libertăţii), construit în anul
1874, este distrus de un alt incendiu, Consiliul Deputaţilor
oraşului, în şedinţă comună, hotărăşte, prin actul nr. 4168/
1905, asigurarea clădirilor împotriva incendiilor. Mai târziu,
la 29 septembrie 1907, a avut loc adunarea de constituire a
Asociaţiei (uniunii) pompierilor voluntari din oraşul Baia
Mare. Prim comandant al asociaţiei a fost ales primarul
oraşului dr. Mihai Makray. Evenimentul a fost adus la
cunoştinţa deputaţilor oraşului, în şedinţa din 16 noiembrie
1907. Cu acest prilej, s-a hotărât ca toate utilajele şi acceso riile
Postului de pompieri să fie predate Asociaţiei, pe bază de
inventar, acestea urmând a fi
preluate de la comandantul
Postului, în prezenţa unei
comisii numite din rândul
depu taţilor. Abia la 17 martie
1908 a fost încheiat procesul
verbal de predare - primire.

În luna ianuarie 1909 s-au
aprins, pentru prima oară, în
Baia Mare, lămpi electrice. În
acelaşi an, s-a construit o
re miz ă pentru utilajele şi
materialele de intervenţie
din dotarea Asociaţiei pom-
pierilor voluntari, în curtea
acesteia.

La 31 decembrie 1910 s-a
deschis robinetul de apă,
montat pe cel mai mare
apeduct realizat până la acea
vreme, în Baia Mare. În
cadrul Asociaţiei pompie -
rilor voluntari au început să
funcţioneze şi pompieri an -
gajaţi. Eforturile adminis-
traţiei locale băimărene au
fost însemnate: în anul 1923,
pentru salariile pompierilor s-au cheltuit 60.889 lei. Pentru
asigurarea apei necesare stingerii incendiilor, cât mai
aproape de ansamblurile locative, în reţeaua stradală de apă
a oraşului Baia Mare s-au montat 19 guri de incendiu
(hidranţi), la o distantă de 120 m una de alta.

În anul 1931, Primăria oraşului Baia Mare asigura procu-
rarea unei maşini de intervenţie la incendii (autostropitor
pentru udat şi incendii), iar din 1933, printre serviciile spe-
cializate ale Primărie,i funcţiona „biroul de siguranţă împo -
triva incendiilor şi de stingere a acestora”. Acesta avea în
compunere: şef, comandant cazarmă, sef de grupă şi de
ţeavă, ajutori şefi de ţeavă, pompieri, şofer.

Precum în alte localităţi, în anul 1933, pe lângă Primăria
oraşului şi în folosul cetăţenilor, funcţiona „Corporaţiunea
Pompierilor Voluntari”. Primcomandantul acesteia era
inspectorul de incendiu Petru Vidder. În compunerea
acestei instituţii de luptă împotriva incendiilor mai
funcţionau 2 co mandanţi, 7 ajutori comandanţi, 4 coman -
dan ţi de „ploton”, un medic oficiant, un casier, un con-
trolor, un şef de grupă, 2 şefi de ţeavă caporali, un fruntaş
şi 9 pompieri voluntari.
După 1918, până la înfiinţarea în judeţul Maramureş a
primelor subunităţi de pompieri militari, activitatea de pre-
venire şi stingere a incendiilor, s-a desfăşurat sub conducerea
primăriilor locale, conform legislaţiei în vigoare din ţară,
numai pe bază de voluntariat. Greutăţile economico - sociale
nu permiteau alte soluţii. „Reuniunea pompierilor voluntari
este absolut utilă, ce dovedeşte împrejurarea că în judeţul
Maramureş este unica reuniune existentă mai bine de 50 ani.
Întrucât s-ar desfiinţa aceasta Reuniune, oraşul ar fi nevoit a

organiza o pompierime profesionistă din cel puţin 24 membrii,
ce ar costa oraşului anual o cheltuială în plus de vreo 500.000
lei". (Scrisoare a Primarului oraşului Sighetu Marmaţiei către
Prefectura judeţului Maramureş, 29 decembri e 1925). În anul
1930, iunie 20, comandantul Nemeş raporta: „Domnule
Preşedinte, din ce în ce devine un uz în provincie, ca în caz
de incendii (satele învecinate n.a.), neavând instrumente
necesare pentru stingerea focului, cer concursul acestei
comânduire (a oraşului n.a.), promiţând în momentul
spaimei marea cu sarea, însă după stingerea focului şi
înlăturare a pericolului nu vreau să achite nota prezentată a
speselor ivite...”.

Pompieri maramureşeni, început sec. XX
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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

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OrizOntal

1. Soi de roşii pline cu apă care sting pârjolul
2. Arbust ornamental cu frunze alungite şi

persist ente - jumătate de milă!
3. Nivel de referinţă al unui curs de apă, stabilit

pe baza nivelurilor minime anuale pe o perioadă
îndelungată de ob servaţie şi în raport cu care se
măsoară cotele apelor - urmă reşte concentrat un
lucru (fem, pl)
4. Scăpat de primejdie (pl) - Elena Cristescu!
5. Aşa să fie? Sprinten, vioi, iute şi prompt într-un

cu vânt
6. Unitate de măsură pentru suprafeţe de teren -

a ara la pers. I sing
7. Trimis! - veche măsură la chinezi
8. Mirare cu voce tare
9. Deosebire între gra iurile limbii române
10. Vesel nevoie mare
11.

12. Nu-i foarte tare

Vertical

1. Accesorii pentru producerea spumei
2. Problema de memorie 
3. Un strămoş foarte îndepărtat
4. A doua iarbă
5. Rămâne după foc (var reg)
6. Privitor la căldură (fem, pl)
7. Usturoi - indică persoana care vorbeşte
8. Etaj, pe stil vechi - Nicoleta Floare!
9. Început de total!
10.

11. Cuvânt cu cuvânt
12. La curent cu toate cele
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